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In 2023 hebben we wat te vieren. Want op a.s. 20 
oktober bestaat de VVNK 25 jaar. Daar ging heel 
wat aan vooraf. Toen er in de jaren zestig weinig 
interesse was in de kunst uit ‘rond 1900’ besloten 
enkele nazaten van kunstenaars die kunstwerken 
ergens bij elkaar te brengen. Ze richtten in 1964 
de Stichting Schone Kunsten rond 1900 (SSK) op, 
en er werden in 1981 ruim 20.000 objecten aan 
het Drents Museum in bruikleen gegeven. Deze 
zogeheten SSK-collectie werd uiteindelijk in 2017 
definitief geschonken. Omdat je van een stichting 
geen lid kunt worden, werd intussen de VVNK 1900 
in 1998 opgericht. Dat 25-jarig jubileum gaan we 
later dit jaar feestelijk vieren. U gaat daar zeker 
meer over horen. 
Maar daar wachten we niet helemaal op. Rond 1900 
is in die 25 jaar volwassener en dikker geworden en 
we vonden dat het blad een nieuw en groter jasje 
mocht krijgen. ‘Kleermaker’ is Frank van der Leer. 
We horen graag wat u van het resultaat vindt.
Begin februari konden we in Leiden gelukkig weer 
aan enkele kunsthistorici de VVNK-scriptieprijzen 
uitreiken. Dat doen we altijd om de twee jaar, maar 
door Covid kon dat niet. De laatste keer was al weer 
drie jaar geleden. Die extra tijd leverde wel meer 
ingediende scripties op: zes bachelor-scripties en 
zeven master-scripties. Jan Jaap Heij, oud-conser-
vator van het Drents Museum, was de juryvoorzit-
ter en die had had er een flinke klus aan. Elders in 
dit nummer kunt u er meer over lezen. 
Voor die prijsuitreiking en drie boeiende lezingen 
zaten we in Cultureel Centrum ‘Scheltema’, een 
voormalige wollen dekenfabriek (afb. 1). Het is een 

rijksmonument met 
een Neo-Hollandse 
r e n a i s s a n c e - g e v e l 
uit 1895 (afb. 2). Mo-
gelijk is W.C. Mulder, 
over wie net een 
boek is verschenen, 
de architect. ’s Mid-
dags bezochten we 

het naastgelegen 
Museum de Laken-
hal. Daar zagen we 
mooie wollen de-
kens, zelfs met Art 
Nouveau-motieven 
van weer een andere 
roemruchte wollen 
dekenfabriek: Van 
Wijk. Er waren vroe-
ger in Leiden name-
lijk tientallen wollen 
dekenfabrieken. Dat 
ontlokte enkele leden de reactie dat ze nog on-
der een deken van Van Wijk hadden geslapen of er 
nog een bezaten: ‘Licht, luchtig èn warm.’ Toevallig 
geldt dat ook voor mij. Althans, de deken is allang 
opgevreten door de motten, maar het label heb ik 
bewaard (ja, ik bewaar alles; afb. 3). De belangstel-
ling voor Leidse dekens neemt toe. De Stichting 
Leidse Deken probeert de ooit zo roemrijke deken-
productie op de kaart te zetten, heeft een mooie 
website en maakt een database. In collecties van 
Museum de Lakenhal en het TextielMuseum in Til-
burg zijn talrijke dekens te vinden. En laat nou ons 
lid en kunsthistorica Mienke Simon Thomas, die al 
menige presentatie voor de VVNK heeft gegeven, 
bestuurslid van de Stichting Leidse Deken zijn! Ze 

doet onderzoek naar wollen dekens en schrijft er-
over. Het zou leuk zijn als we daar wat meer over te 
horen zouden krijgen. 
Er staat dit jaar veel meer te gebeuren. Allemaal 
te lezen in ons Beleidsplan 2023 voor de Algeme-
ne ledenvergadering (ALV) die op 25 maart in het 
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen wordt gehouden. 
Elders in dit nummer meer over de ALV.     
En verder wens ik u veel leesplezier!

Eddy Engelsman

<< Op het omslag: Schilder Ivar Kamke 
(1882-1936) en plein air werkend aan de 
haven van Volendam. 

COLOFON

De Vereniging Vrienden Nieuwe 
Kunst 1900 (VVNK 1900) is een 
landelijke vereniging voor iedereen 
met belangstelling voor Nederlandse 
schilder- en tekenkunst, beeldhouw-
kunst, architectuur en toegepaste 
kunst uit de periode 1880 tot 1940. 
Voor informatie over de vereniging, 
de activiteiten en het lidmaatschap: 
zie www.vvnk.nl. 

De redactie heeft getracht van de afbeeldingen 
alle rechthebbenden te achterhalen. Indien 
iemand desondanks meent rechten te kunnen 
doen gelden, dan kan hij contact opnemen met 
de redactie.

Het bestuur bestaat uit: Eddy Engels-
man (voorzitter) voorzitter@vvnk.nl;
Dick de Wildt (vice-voorzitter);
Maarten Nubé (secretaris) 
secretaris@vvnk.nl;
Ids Zandleven (penningmeester) 
penningm@vvnk.nl;  Irene van Geest 
(evenementencoördinator)
evenementen@vvnk.nl; 
Wilma Witteman; Jan de Bruijn en 
Christine van Marle. 

Van het blad Rond 1900 wordt de 
redactie verzorgd door Christine van 
Marle redactie@vvnk.nl en de vorm-
geving door Frank van der Leer.

25 maart 2023: 
Op zaterdag 25 maart organise-
ren we in de ochtend de jaarlijk-
se ALV in het Zuiderzeemuseum 
in Enkhuizen, aansluitend een 
bezoek aan de tentoonstelling 
Kunstenaarsdorpen. Zie de aan-
kondiging op p. 30
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VAN DE VOORZITTER

Afb. 1. J. Scheltema,
oude reclame-affiche.

Afb. 3. Van Wijk, 
label wollen 

deken.

Afb. 2. J. Scheltema, voor-
malige wollen dekenfa-
briek, 1895, Oude Singel, 
Leiden.
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Suze Robertson en de H. Antonius Abtkerk 
Impressie excursies in Den Haag op 24 november 
en 8 december 2022.

Eddy Engelsman 

Er was weer veel belangstelling voor de excur-
sies. Daarom hebben we hetzelfde programma 
tweemaal gehouden. Iedereen was weer blij be-
kende gezichten te kunnen zien. En vele leuke 
ervaringen zijn uitgewisseld.

Kees van der Geer heeft twaalf jaar onderzoek ge-
daan. Daarna kon hij het hele oeuvre en leven van 
kunstenaar Suze Robertson (1855-1922) in kaart 
brengen. Hij maakte er een tentoonstelling over en 
schreef het boek: Suze Robertson | Toegewijd | Ei-
genzinnig | Modern. Al die aandacht haalt Robert-
son voorgoed uit de vergetelheid. Kees van der 
Geer hield in Museum Panorama Mesdag in Den 
Haag een uur lang een verhaal. Het boeide ons van 
begin tot het eind. Hij beschreef de kunstenaar als 
een radicale vernieuwer, die haar tijd ver vooruit 
was. Zo maakt ze al gebruik van foto’s voordat Wil-
lem Witsen en George Breitner dat deden. Breitners 
carrière was trouwens op zijn vijftigste al voorbij, 
bij Suze begint die pas echt na haar vijftigste. Suc-
cesvol is ze ook, en ze verdient goed. Tijdgenoten 
erkennen haar kwaliteit, maar zien haar tegelijker-
tijd als een bedreiging. Daarom is ze bescheiden, 
aan zelfpromotie doet ze niet. ‘Ze heeft al snel in 
de gaten dat haar rol uitgespeeld is als ze voor de 
mannen gaat staan.’, aldus Van der Geer. Niettemin 
is ze onverstoorbaar in haar kunstopvattingen en 

haar manier van leven. Als een van de eerste vrou-
welijke kunstenaars botst ze tegen het ‘glazen pla-
fond’. Er moet toen heel wat glasgerinkel te horen 
zijn geweest, want ze trekt zich niets aan van wat 
vrouwen horen te doen of te laten. Zelfbewust be-
vecht ze met succes de privileges van mannen en 
allerlei taboes. Want vrouwen mochten toen geen 
naaktmodellen schilderen, de leestafel van Pulchri 
Studio was alleen voor mannen opengesteld, ze 
mocht op haar 21ste geen tekenlerares worden, 
in de buitenlucht tekenen was voor vrouwen on-
gepast, een tekenboek werd haar zelfs uit handen 
geslagen, vrouwen hoorden alleen stillevens en 
portretten te schilderen, enzovoort. Ze trouwt, 
maar blijft werken als professioneel kunstenaar. Ze 

IMPRESSIE EXCURSIES IN DEN HAAG

Kees van der Geer.

VVNK-leden in Museum Panorama Mesdag.

Afb. 3. Suze Robert-
son, Het witte huis, 

ca. 1894, olieverf op 
doek, 151 x 82 cm. 

Kunstmuseum Den 
Haag.

krijgt een dochter, maar brengt haar bij een pleeg-
gezin onder, zo kan ze zich geheel aan de kunst 
wijden. 
Critici vinden haar werk ‘mannelijke kunst’. ‘Ze 
schildert als een slager’, en vooral ‘ze schildert met 
teer’, zo donker is haar werk. Van der Geer maakte 
duidelijk dat ze juist veel kleur in haar schilderijen 
heeft gebruikt. Maar Robertson heeft die kleuren 
en lijnenpatronen niet bedoeld om de natuur en 
de werkelijkheid realistisch weer te geven. Met al 
die kleuren en lijnen wilde ze haar eigen gevoel 
uitdrukken. Robertson zelf: ‘Ik kom er hoe langer 
hoe meer van terug mooie studies naar de natuur 
te maken.’ Mooie composities maken is voor haar 
veel belangrijker. Dat doet ze met kleurvlakken die 

steeds onnatuurlijker van kleur worden (afb. 3). En 
haar verfstreken worden steeds krachtiger. Verstil-
de en tijdloze stadsgezichten (afb. 4), naakten en 
(boeren)vrouwen in sobere interieurs zijn het re-
sultaat. Rauw en zonder opsmuk geschilderd. 
Met haar stijl luidt ze het einde in van de Haagse 
School en het impressionisme, op weg naar het ex-
pressionisme. Vernieuwers als Piet Mondriaan zijn 
door haar geïnspireerd, en voor Charley Toorop is 
ze een rolmodel geweest. Voor tijdgenoten was ze, 
samen met Van Gogh, de grondlegger van de mo-
derne kunst.
Meer van Kees van der Geer over Suze Robertson in 
Rond 1900, 2022 nr. 5.

H. Antonius Abtkerk
Na het bezoek aan de tentoonstelling over Suze 
Robertson bezochten we, evenals bij de eerste ex-
cursie, de H. Antonius Abtkerk in Scheveningen. In 
1927 gebouwd in een zakelijk-expressionistische 
stijl naar ontwerp van Jos Cuypers (1861-1949) en 
zoon Pierre jr. (1891-1982). Van buiten sober, maar 
van binnen uitbundig met kunst opgeluisterd. Een 
keur aan kunstenaars heeft aan het interieur ge-
werkt. Bij binnenkomst valt meteen de magistrale 
gedenkmozaïek van Antoon Molkenboer (1872-
1960) over de cholera-epidemie op. Het klapstuk 
van maar liefst zeventien bij twaalf meter, be-
staande uit twee miljoen glasstukjes (afb. 5a). De 
enthousiaste rondleiders lieten ons zien dat de 
kleuren van dichtbij alleen maar indrukwekkender 
worden (afb. 5b).

Ook elders in de kerk is er mozaïekwerk van Mol-
kenboer te zien, zoals de veertien kruiswegstaties. 

Afb. 4. Suze Robertson, Kerk te Katwijk, ca. 1908-1912, olieverf 
op doek, 89 x 77 cm. Centraal Museum, Utrecht.

Afb. 9. Interieur H. Antonius Abtkerk.

Afb. 8. 
Jan-Eloy en Leo 
Brom, bronzen 
beelden altaar, 
1927-1928.
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Alle mozaïekstukjes zijn door de Parijse Ateliers de 
Mauméjean Frères gemaakt en gedurende drie jaar 
(!) door twaalf Italiaanse mozaïekwerkers van dit 
atelier in de kerk aangebracht. Het art-deco-inte-
rieur is verder rijk gedecoreerd met drieënzeventig 
kleurrijke glas-in-loodramen. Twaalf ronde ramen 
verbeelden de christelijke deugden in de vorm 
van bloemen. Alle ramen zijn ook ontworpen door 
Molkenboer, in samenwerking met Chris de Moor 
(1899-1981), en gemaakt door glazenier Louis As-
perslagh (1893-1949) (afb. 6). Verder is er beeld-
houwwerk van meerdere kunstenaars. Zo heeft 

Pieter Biesiot (1890-1980) vier gesneden reliëfs in 
de rugleuning van stoelen gemaakt (afb. 7). Het 
stijlvolle edelsmeedwerk, zoals beelden, lampen 
en kandelaars, komt van de broers Jan-Eloy Brom 
(1891-1954) en Leo Brom (1896-1965) (afb. 8). In-
drukwekkend is het marmer en stucwerk in art- 
deco- stijl van de wanden en de plafonds (afb. 9). 
De kerk was koud, maar de ontvangst was warm. 
Een hele mooie afsluiting van de excursie, die weer 
prima door Irene van Geest werd georganiseerd. 

Foto’s Eddy Engelsman en Eef de Hilster

Afb. 5b. Detail met signering hoofdapsis-glas-
mozaïek (‘Molkenboer heeft het bedacht en 
geschilderd/ontworpen – Meauméjean heeft 
het mozaïek gemaakt, 1926-1929’), H. Antonius 
Abtkerk. Foto Bart Maltha.

Afb. 5a. Antoon Molkenboer, hoofdapsis-glasmozaïek, H. Antonius Abt-
kerk, Scheveningseweg 235, Den Haag, 1926-1927, 1200 x 1740 cm.

Afb. 6. Antoon Molkenboer i.s.m. Chris de Moor, 
glas-in-loodraam, H. Antonius Abtkerk, 1926-
1927, uitv. Louis Asperslagh.

Afb. 7. Pieter Biesiot, reliëf houten rugleuning sessiestoel H. Antonius 
Abtkerk, ca. 1921.

Zaterdag 4 februari 2023 was een feestelijke dag. 
Na drie jaar konden we weer de VVNK-scriptieprij-
zen uitreiken. Dat gebeurde in Cultureel Centrum 
Scheltema in Leiden (voorheen N.V. Fabriek van 
Wollen Dekens v/h J. Scheltema Jzn. 1817-1958).

De VVNK heeft studenten kunstgeschiedenis, cul-
tuurwetenschappen en architectuur die een scrip-
tie hebben gemaakt over een onderwerp uit hun 
studiegebied in de periode 1880-1940, gevraagd 
scripties in te zenden. 
Vanwege de Covid-pan-
demie was de inzen-
dingstermijn met een 
jaar verlengd tot 1 ok-
tober 2022.  Er werd een 
verheugend aantal van 
zes bachelor-scripties 
en zeven master-scrip-
ties ingezonden. De 
scripties werden be-
oordeeld door de jury 
die bestond uit drs. Jan 
Jaap Heij, Kees van der Geer MA (secretaris), drs. 
Agnes Groot, Annemiek Rens MA, dr. Lieske Tibbe 
en drs. Suzanne Veldink.
Juryvoorzitter Jan Jaap Heij, die de taken van Lies-
ke Tibbe vanwege haar ziekte had overgenomen, 

maakte de prijswinnaars bekend en presenteerde 
de beoordelingen van alle scripties die zijn inge-
zonden. VVNK-voorzitter Eddy Engelsman zei hier-
over dat ook als de inzenders geen prijs hebben 
gewonnen, ze hun voordeel kunnen doen met het 
oordeel van zes gerenommeerde kunsthistorici.
Het juryrapport wordt integraal op onze website 
geplaatst en beschrijvingen van de prijswinnende 
scripties zullen in de komende nummers van Rond 
1900 worden gepubliceerd. Hier alvast een samen-
vatting.

Prijswinnaars van de bachelorscripties zijn:  
Bert-Jaap Koops, Universiteit van Amsterdam: Alma 
wie? Lourens Alma Tadema-tentoonstellingen en 
de canon van de Nederlandse 19e-eeuwse schil-
derkunst. De jury vond deze scriptie unaniem een 
eerste prijs waard, vooral ook door de zeer origine-
le onderzoeksmethode. 
Emma Stuurman, Universiteit van Amsterdam: ‘Puis-
ten, knobbels, uitwassen en bochels’: De receptie 
en canonvorming van de art nouveau in Nederland. 

Prijswinnaars vlnr: 
Alexandra Kostromina & 
Louise Bjeldbak Henriksen 
(eervolle vermelding MA), 
Emma Stuurman (2e prijs 
BA), Mart Franken (1e 
prijs MA), Laura Lubbers 
(2e prijs MA), Bart-Jaap 
Koops (1e prijs BA).

Foto’s: Eef de Hilster 
en Greetje Engelsman 

Juryvoorzitter Jan Jaap Heij.

Bert-Jaap Koops over de schilder Lourens Alma Tadema.
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Aan deze scriptie werd de tweede prijs toegekend.
De overige inzenders van de bachelorscripties zijn:
Chris den Engelsman, Universiteit Utrecht: M.C. 
 Eschers vorming aan de kunstnijverheidsopleiding 
in Haarlem.
Vera van Piggelen-Schwerzel, Open Universiteit: De Ne-
derlandse inzending naar de Biënnale van Venetië 
in 1950. Tegen de stroom in.
Emma Verweij, Rijksuniversiteit Leiden: Op het Breuk-
vlak van een Eeuw. Gerrit Willem Dijsselhof en zijn 
stijlkeuzes in de Dijsselhofkamer.
Wannes Wets, Katholieke Universiteit Leuven: Tracing 
the Florentine circle. Een kunsthistoriografisch on-
derzoek naar de Florentijnse contacten van André 
Jolles (1874-1946) en Aby Warburg (1866-1929).

De prijswinnaars van de masterscripties zijn:
Mart Franken, Open Universiteit: Architect Jan van 
Hardeveld (1891-1953) en zijn positie in de (katho-
lieke) bouwkunst in de eerste helft van de 20ste 
eeuw. Bogen op (on)buigzaamheid?  Vooral dank-
zij de grondigheid van het onderzoek, dat hopelijk 
leidt tot een grotere bekendheid van Van Harde-

veld, heeft de jury aan deze scriptie de eerste prijs 
toegekend.
Laura Lubbers, Universiteit van Amsterdam: Hendrik 
Wijdeveld en de stedeloze stad (1918-1962). Een 
utopie in perspectief. Aan deze scriptie is de twee-
de prijs toegekend.
Alexandra Kostromina en Louise Bjeldbak Henriksen, Rijks-
universiteit Groningen: Artistic interrelationships 
of the European Avant-Garde in the Interwar Pe-
riod: Utopia and Space in the work of El Lissitzky, 
László Moholy-Nagy, Friedrich Vordemberge-Gil-
dewart and Theo van Doesburg. De jury was onder 
de indruk van de zeer ambitieuze opzet van deze 
scriptie en wil dat graag met een eervolle vermel-
ding belonen.

De overige inzenders van de masterscripties zijn:
Tiny Jacobs-Brouwer, Open Universiteit: Ambacht en 
bezieling. Het atelier van de Arnhemse beeldhou-
wer Gijs Jacobs van den Hof (1889-1965).
Nina Reid, Universiteit van Amsterdam: Grens-
overschrijdend. De critici van De Nieuwe Gids als 

Mart Franken over de architect 
Jan van Hardeveld.

VVNK-voorzitter Eddy Engelsman (r) dankt juryvoorzitter 
Jan Jaap Heij (l).

spreekbuis voor de moderne Franse en Belgische 
kunst.
Maaike Rikhof, Universiteit van Amsterdam en Vrije 
Universiteit: A “Well-Known Unknown”. The Criti-
cal and Artistic Reception of Paul Cézanne in the 
Netherlands, 1890-1930.
Emma Verweij, Rijksuniversiteit Leiden: Art Abroad: 
Modern Dutch Sculpture in Paris. Exploring a Dutch 
sculpture in Paris through Joseph Mendes da Costa, 
Siegfried Bing and Alexandre Bigot.  
De twee hoofdprijswinnaars Bert-Jan Koops en 
Mart Franken hielden beiden een presentatie over 
hun scriptie. Aan het eind van het morgenpro-
gramma bedankte Eddy Engelsman de jury voor 
hun inzet en tijd.

Na de lunch was er een middagprogramma met in-
teressante presentaties. Prosper de Jong, conserva-
tor kunstnijverheid van Museum De Lakenhal sprak 
over museumaanwinsten van zilver en keramiek in 
de laatste tien jaar.
Peter van der Geer, bestuurslid van de Jesse Stich-
ting, liet zien hoe de Leidse architect Hendrik Jo-
hannes Jesse -vooral in Leiden- zeer gevarieerd 
heeft gebouwd. 

Ten slotte vertelde Maarten Nubé het boeiende 
verhaal over het grote glas-in-loodraam van Harm 
Kamerlingh Onnes. Het had ooit in het voormalige 
gebouw van het Algemeen Handelsblad gezeten. 
Het was verloren gewaand, maar dook in 2005 in-

eens weer 
op. Na deze 
presentaties 
brachten de 
leden een be-
zoek aan het 
nabijgelegen 
Museum De 
Lakenhal om 
de nieuwe 
a a n w i n s t e n 
en het glas-
in- loodraam 
ook in wer-
kelijkheid te 
zien.

Prosper de Jong, Museum 
De Lakenhal, over nieuwe 
aanwinsten. Peter van der Geer, Jesse Stichting, over arch. Hendrik Johannes Jesse.

Maarten Nubé, secretaris VVNK, over Handelsbladraam

Harm Kamer-
lingh Onnes, 
Handelsblad 

glas-in-loodra-
men, 20 pane-

len, 1927/28, 
h 423 x b 381,5 

cm. 
Museum De 

Lakenhal.

Keramiekaanwinsten Museum de Lakenhal
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André Groeneveld, conservator Zuiderzeemuseum 

Veel kunstenaars hebben de neiging om naar el-
kaar toe te trekken, vooral als ze dezelfde ideeën 
en idealen hebben. Plekken waar meerdere kun-
stenaars woonden, werkten en elkaar inspireer-
den worden ‘kunstenaarsdorpen’ genoemd.

Het begon volgens velen in het Franse dorpje Bar-
bizon, gelegen op het platteland ten zuiden van Pa-
rijs. Daar streek rond 1830 een aantal kunstenaars 
neer die de stad ontvluchtten, ingegeven door 
een cholera-epidemie en hun verlangen naar een 
eenvoudiger bestaan. In de kunstwereld van die 
tijd groeide ook de belangstelling voor het schil-
deren in de buitenlucht: ‘en plein air’. De schilders 
van Barbizon namen de natuur als hoofdonder-
werp zonder deze te idealiseren. Het kijken naar 
het gewone landschap om hen heen was destijds 
een revolutionaire benadering. In eerste instantie 
kwamen er Franse kunstenaars naar Barbizon, maar 
al spoedig vonden ook buitenlandse schilders hun 
weg naar dit afgelegen dorp en de bosrijke omge-
ving van Fontainebleau. Het samen in de buiten-
lucht schilderen op een pittoreske plek vond snel 
elders navolging. In Pont-Aven en Concarneau aan 
de kust van Bretagne, waar het dagelijks leven zo 
mogelijk nog ruwer en primitiever was, als ook in 
de rest van Europa. Zo werden schilderachtig gele-
gen plattelands- en vissersdorpen inspiratiebron-
nen voor kunstenaars: Oosterbeek – bekend als 
oudste Nederlandse kunstenaarsdorp-, Volendam 

(afb1.), Laren, Barbizon, Pont-Aven, Etretat, Sk-
agen, Sint-Martens-Latem, Worpswede, om er maar 
een paar te noemen. 
Geen twee kunstenaarsdorpen zijn hetzelfde, maar 
ze met elkaar vergelijken is toch boeiend omdat 
dit veel laat zien van de diversiteit aan locaties, 
volksaard en lokale identiteit. Die pittoreske dor-
pen moesten wel makkelijk bereikbaar zijn. Dat 
werd mogelijk door het zich steeds verder uitbrei-
dende spoorwegnet in Europa. 

De uitvinding van de zinken knijpbare verftube 
door John Goff Rand (1801-1873) in 1841 is een an-
dere ontwikkeling die van grote invloed is geweest 
op het ontstaan en verspreiden van kunstenaars-
dorpen. De verftube werd spoedig overal in Europa 
verkrijgbaar en door de enorme vraag ontstonden 

er zogenaamde ‘Art Stores’, zoals ook 
in Volendam tegenover Hotel Spaan-
der. Voordeel van de verftube was dat 
de verf in handzame hoeveelheden 
meegenomen kon worden en niet 
uitdroogde. Met de nodige verftubes 
in de tas, schilderspalet, verfdoos en 
een draagbare schildersezel onder de 
arm, trokken de kunstenaars eropuit, 
op zoek naar de meest pittoreske dor-

pen en landschappen. Vaak van het ene naar het 
andere kunstenaarsdorp, omdat collega’s hen tip-
ten door het sturen van prentbriefkaarten van die 
dorpen. 
Voor het ontstaan en draaiende houden van een 
kunstenaarsdorp was verder een drijvende en ver-
bindende kracht nodig. Dat kon een charismatisch 
kunstenaar zijn en/of een betrokken hotelier al dan 
niet met mooie dochters. Wanneer een dorp vol-
deed, kwamen de kunstenaars er jaarlijks terug. De 

Duitse schilder Hans 
von Bartels (1856-
1913) is hier een 
voorbeeld van. Von 
Bartels kwam jaarlijks 
vanaf 1890 tot aan 
zijn dood in Katwijk 
en logeerde bij vis-
sersgezinnen om zo 
de echte verhalen te 
horen (afb. 2). Som-
migen kochten er een 
huis of lieten er zelfs 
een atelierwoning 
bouwen. Zo had bij 
voorbeeld de Neder-
landse schilder Ernst 
Leyden (1892-1969) 
tussen 1919 en 1922 
zijn houten atelier-
gebouwtje naar Urk 
verplaatst om daar te 

werken (afb. 3 en 4). Veel kunstenaarsdorpen wer-
den een ontmoetingsplek tussen kunstenaars en 
de lokale bevolking met de nodige liefdesrelaties 
tot gevolg. Zo kwam de Franse schilder Augustin 
Hanicotte (1870-1957) naar Volendam, voelde zich 
thuis en trouwde met Trinette Spaander, een van 
de zeven mooie dochters van Leendert en Aaltje 
Spaander, de eigenaren van Hotel Spaander (afb. 
5). Dit hotel met zijn goede keuken, Hollands in-
terieur als studio en schilderijen aan de muur was 
destijds the place to be voor kunstenaars.
Dé perfecte plek om reclame te maken voor het 
fenomeen kunstenaarsdorpen, was de jaarlijk-
se Salon-tentoonstelling in Parijs. Daar waren de 
schilderijen van verschillende pittoreske dorpen te 
zien. Door deze schilderijen op een briefkaart af te 
beelden en te versturen werden zowel het schilde-
rij als het dorp wijd en zijd bekend (afb. 6). Deze 

manier van reclame maken werd mogelijk doordat 
het nieuwe medium fotografie vanaf circa 1880 
werd ingezet op de achterzijde van een briefkaart: 
‘la carte postale illustrée’ of ansichtkaart. Wanneer 
kunstenaars en rijke burgers eenmaal in het pitto-
reske dorp waren aangekomen stuurde men een 
ansichtkaart naar huis om te laten zien hoe mooi 
en bijzonder die plek wel niet was waar men ver-
bleef. Zo gingen steeds meer mensen op reis naar 
de verschillende kunstenaarsdorpen in heel Eu-
ropa, en braken er nieuwe tijden aan voor Barbi-
zon, Berck-sur-Mer, Domburg, Etretat, Volendam, 
Worpswede en de andere dorpen. Soms kwamen 
er zoveel (bad)gasten, dat menig kunstenaarsdorp 
zijn charme verloor en ten onder ging aan het mas-
satoerisme. 
Een journalist van het Nieuws van den Dag om-

afb 1. De Artist. Schilder Ivar Kamke (1882-
1936) en plein air werkend aan de haven 
van Volendam. Prentbriefkaart, collectie 
Zuiderzeemuseum.

afb 2. Hans von Bartels (1856-1913), Wachten op de schuiten, 
collectie Genootschap Oud Katwijk/Katwijks Museum.
Dit schilderij toont niet de moeder maar de oma van het kind. 
De moeder was gestorven in het kraambed.

afb 4. Ernst Leyden (1892-1969), Gezicht op de haven van Urk, 
1919-1921, olieverf op doek, collectie Zuiderzeemuseum.

afb 3. Ernst Leyden (1892-
1969), Urker vissersvrouw, 1920, 
tekening/aquarel, collectie 
Zuiderzeemuseum.

afb 6. Internationale Salon tentoonstelling in St. Etienne, 
Frankrijk, 1904 , prentbriefkaart, collectie André Groeneveld. 

KUNSTENAARSDORPEN IN EUROPA
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OPA’S RAMEN

Ruud van der Meer

Als kind was ik al helemaal weg van de vier ge-
kleurde glas-in-loodramen met voorstellingen 
van de vier jaargetijden die ik zag bij mijn opa en 
oma. Ze bevonden zich in hun huiskamer boven 
de winkel aan de Markt 24-26 in Delft. Zijn winkel 
was een zogenaamd ‘gemengd bedrijf ’: horloge-
rie-optiek-fotografie. Een combinatie die tegen-
woordig bijna niet meer voorkomt.

Toen mijn vader het pand verkocht in de jaren 80, 
konden we de ramen helaas niet meenemen, ze 
behoorden bij het pand dat een Rijksmonument 
is. Gelukkig waren er nog twee andere ramen in 
deuren die wel mee verhuisd zijn: één gebrand-
schilderd raam met een voorstelling van een zilver-
smid en het raam van afb. 1. Het raam is gemaakt in 
1938 en heeft een afmeting van 160 x 57 cm, deels 
glas in lood en deels gebrandschilderd. Het raam 
is een gelegenheidsraam gemaakt bij het 35-jarig 
bestaan van het bedrijf. Middenin vinden we het 
Delftse stadswapen en hierom heen allerlei voor-
werpen die passen bij de artikelen die mijn opa 
verkocht en repareerde.

Glasatelier Van der Ben
Het Delftse familiebedrijf Glasatelier van der Ben, 

opgericht in 1934 en gevestigd op de Oude Delft 
(vlak bij het glasatelier ’t Prinsenhof van Jan Schou-
ten), is de ontwerper en maker van dit raam. Er staat 
ook een signering op: Atelier W.A.v.d.Ben Delft.
De firma Van der Ben is na de Tweede wereldoorlog 
verder gegaan als Van der Ben en Zantman en was 
in het hele land werkzaam in glas in lood. Johan 
Zantman, die al sinds 1937 bij Van de Ben werkte, 
was inmiddels compagnon geworden. Het bestaat 

KUNST BIJ HUIS

Afb. 2: Glas-in-loodraam restaurant voormalig Hotel Wilhel-
mina, Delft

schreef op 17 juni 1889 die verandering in Vo-
lendam heel beeldend: “Voor het visschersdorp 
Volendam is het „seizoen” aangebroken, dat wil 
zeggen, dat weer tal van vreemdelingen dat be-
langwekkende dorp komen bezoeken. In het wel-
bekende en goed ingerichte koffiehuis en hotel 
van den Heer L. Spaander, worden weer kamers be-
sproken door Engelschen of Duitschers, die straks 
de kunstwereld en de salons verrijken met menig 
geestig stukje, dat ons een „Volendamsch binnen-
huisje” of een „Kijkje op de zee” te aanschouwen 
geeft.” 

Voor kunstenaars een reden om terug te keren naar 
de stad of om naar een ander kunstenaarsdorp te 
gaan. 

afb 5. Augustin Hanicotte (1870-1957), Volendams 
 meisje, collectie Hotel Spaander, Volendam.

Wat hebt ú in huis? In de rubriek ‘Kunst bij 
huis’ vertellen leden over een kunstvoor-

werp in hun bezit, waarmee zij een bijzonde-
re band hebben of waar een persoonlijk ver-

haal 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 redac-

tie@vvnk.nl. Eerst overleg kan natuurlijk ook!

Afb. 1: Gelegenheidsraam 35 jaar Van der Meer, Glasatelier 
Van der Ben, Delft

nu nog steeds onder de naam Glashandel Zant-
man. De eerste factuur van atelier Van der Ben, uit 
1934, de oude loodpers en oude glassnijders voor 
glas in lood worden hier nog gekoesterd.
Het raam op de andere foto (afb. 2) is ook een 
raam uit Delft en is afkomstig uit hotel Wilhelmi-
na (afb. 3), dat zich bevond aan de Nieuwe Plan-
tage, ter hoogte van het Kalverbos vlak bij de 
Gist- en Spiritusfabriek. Een groot zeer luxe hotel 

met 80 bedden, gebouwd met kenmerken van de 
Chaletstijl. Architect A. van de Lee, lector aan de 
Polytechnische School in Delft, kreeg in 1902 de 
bouwopdracht. Het stond wel bekend als het Delft-
se Hilton, met een chique inrichting van hotel en 
restaurant. Het raam van afb. 2 komt uit het restau-
rant. Het pand is gesloopt in 1977 en op deze plek 
staat nu een appartementencomplex. Gelukkig 
kon ik nog één raam bemachtigen.

Mijn fascinatie voor het kleurenspel dat door 
glas-in-loodramen wordt geprojecteerd op vloeren 
en wanden, is door de jaren alleen maar toegeno-
men en mijn collectie glas-in-loodramen groeit 
nog steeds!

Afb. 3: Voormalig Hotel Wilhelmina, Nieuwe Plantage, Delft

Afb. 4: signering raam van afbeelding 1
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‘Ik heb het land aan de meubels, waarmee ik 
ben opgegroeid.’ (Juliana) 

Tekst en foto’s: Eddy Engelsman

De tentoonstelling De eeuw van Juliana: een ko-
ningin en haar idealen in de Nieuwe Kerk in Am-
sterdam gaat niet over kunst. Hij staat dan ook 
niet in onze Tentoonstellingsagenda. Toch is er 
veel kunst te zien.

Volgens de aankondiging is het ‘Een koninklijke 
tentoonstelling die je meeneemt in het dagelijkse 
leven van deze geliefde vorstin.’ Geliefd was Juliana 
(1909-2004), die een ‘gewone’ koningin wilde zijn, 
zeker. Je hoeft geen monarchist te zijn om toch be-
langstelling te hebben voor haar leven, persoon-

lijkheid en idealen. De tentoonstelling stelt niet 
teleur. Aan de hand van meer dan 400 objecten 
leer je de vorstin en haar veelbewogen leven ken-
nen. Zelfs de affaires van prins Bernhard passeren 
de revue. 
En er wacht je een grote verrassing. Want onder al 
die objecten zijn opvallend veel kunstobjecten. Te 
veel om op te noemen. Daarom een greep uit ‘onze’ 
periode: tot 1940. 
Het begint al met haar wieg van rozenhout. Karel 
de Bazel (1869-1923) was de hoofdontwerper, en 
vele kunstenaars werkten samen aan de wieg (afb. 
1). De wieg is maar liefst 240 cm hoog. Frans Zwollo 

sr. (1872-1945) maakte op de top een kroon met 
een vliegende vogel met een groene smaragd in 
zijn snavel. 
De geboorte van Juliana was voor de Haagsche 
Plateelbakkerij Rozenburg aanleiding om Karel 
Sluyterman (1863-1931) te engageren. De eigen-
lijke reden was dat het financieel slecht ging met 
het bedrijf. Ze konden wel iets nieuws gebruiken. 
Sluyterman bedacht een nieuwe productielijn met 
goedkopere siervoorwerpen, waaronder een klok-
stel met sobere ornamentering (afb. 2). Het bij-
schrift op de tentoonstelling betitelt het klokstel 
per abuis als ‘Juliana-aardewerk’. Want het getoon-
de aardewerk werd in 1910 als ‘Princesse-aarde-
werk’ op de markt gebracht. Pas een jaar later zou 
er een product dat wel ‘Juliana-aardewerk’ heette, 

Afb. 1. Karel de Bazel, Frans Zwollo sr. e.a., wieg, 1909, rozen-
hout, brons, zijde, groene smaragd, h 240 cm. Koninklijke 
Verzamelingen, Den Haag.

Afb. 2. Karel Sluyterman, klokstel, Princesse-aardewerk, 1910, 
N.V. Haagsche Plateelbakkerij Rozenburg. Keramiekmuseum 
Princessehof, Leeuwarden.

worden gepresenteerd. Dat was veel kleurrijker. 
Het ‘Princesse-aardewerk’ was traditioneler dan 
het vroegere eierschaal-porselein van Rozenburg. 
Het zegt genoeg dat het behoudende dagblad Het 
Vaderland, dat van modern ‘kunstaardewerk’ nooit 
zo’n hoge dunk had gehad, het ‘Princesse-aarde-
werk’ de hemel in prees. 

Portretten
Juliana is in haar leven ongelooflijk vaak gepor-
tretteerd. Als je uit de literatuur alle informatie bij 
elkaar brengt kom je op tachtig kunstenaars die 

-soms meermaals- portretten hebben gemaakt: 
schilderijen, tekeningen, penningen, munten, 
postzegels, foto’s en beelden. 
In opdracht van koningin Wilhelmina werd Juli-
ana, kort voor haar eerste verjaardag, voor het 
eerst geportretteerd, en wel door societyschilder 
Thérèse Schwartze (afb. 3). We zien een parman-
tig hummeltje op een kussen. In 1914 schilderde 
Schwartze haar nogmaals. De kunstenares vroeg 
een honorarium van 20.000 gulden. ‘Schandelijk 
duur’, vond Wilhelmina. Er wordt niet vermeld of 
ze het bedrag ook kreeg. Later volgden vele kun-
stenaars, onder wie -Amsterdamse Joffer- Lizzy An-
singh (tweemaal zelfs), Heinrich Martin Krabbé en 
Willem van Konijnenburg. Van Albert Roelofs krijgt 
ze schilderlessen, en van diens vrouw Tjieke Roe-
lofs-Bleckman (1877-1976) les in kunstgeschiede-
nis. Tjieke Roelofs portretteert Juliana als ze twaalf 
jaar is, een cadeau voor Wilhelmina. Ze kijkt ons 
een beetje verlegen aan met één groen, en één 
blauw oog (afb 4). 
Wilhelmina was aanvankelijk tegen, maar uitein-
delijk mocht Juliana op haar achttiende in Leiden 
gaan studeren. Als een moderne, vooruitstrevende 
vrouw die haar eigen pad wil uitstippelen. Tussen 
de ‘gewone’ studenten, van wie er toen slechts 75 
vrouw waren. ‘Jula’ laat ze zich noemen. Ze woont, 
samen met vriendinnen, in een ‘gewoon’ huis in 
Katwijk, en ze voelt zich vrijer en gelukkiger dan 
ooit. De schilder Willem Bastiaan Tholen (1860-

Afb. 3. Thérèse Schwartze, Prinses 
Juliana, 1910, olieverf. Paleis Het Loo 
Nationaal Museum.

Afb. 5. Willem Bastiaan Tholen, Prinses Julia-
na op Paleis Het Loo, 1928, olieverf. Koninklij-
ke Verzamelingen, Den Haag.

Afb. 4. Tjieke Roelofs-Bleckman, Prinses Juliana, 1921, olieverf 
op paneel. Koninklijke Verzamelingen, Den Haag.

Afb. 6. Gerrit van der Veen, portret-
buste Prinses Juliana, 1935, brons, 
Metaalgieterij Holland. Paleis Het 
Loo Nationaal Museum. 
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1931) laat dat zien in een ‘zomerportret’ (afb. 5). 
Met een opvallende tweedeling. De rechterhelft is 
afgesloten, met alle aandacht voor de prinses die 
voor een muur van Het Loo zit. De linkerhelft is 
open en biedt een mooie doorkijk naar buiten. De 
bloemen symboliseren de jeugd van de prinses. Ze 
is dan negentien. 
Op haar eenentwintigste was Juliana al tien keer 
geportretteerd, ook in een portretbuste van Gerrit 
van der Veen (1902-1944). Wilhelmina drukte hem 
op het hart: ‘U moet mijn dochter niet idealiseren 
... u moet haar weergeven zoals ze is.’ Het resultaat 
blijkt naar haar wens: ‘Ik bewonder de gelijkenis 
... de oogopslag, de weergave van neus en mond, 
heel de gelijkenis is naar het leven.’ (afb. 6).
In 1930 ontvangt ze bij haar afstuderen, dat werd 

afgesloten met een eredoctoraat, van de Curato-
ren van de Rijksuniversiteit Leiden een prachtige 
kristallen bokaal (afb. 7). Het bijschrift vermeldt 
de ontwerper niet, maar de bokaal lijkt exact op 
de achtkantig geslepen Jaarbeker die al in 1925 
door H.P. Berlage (1856-1934) is ontworpen met, 
als opschrift ‘Den nieuwen Tijd - 1925’. Deze beker 
werd later ook in het groen als sportbeker gepro-
duceerd.

Modern
Met haar relatie met prins Bernhard, in 1936, 
breekt een nieuwe periode aan. Wanneer ze in 
1937 trouwen maakt societyportrettist Piet van der 
Hem (1885-1961) in opdracht van de regering een 
groots portret van de huwelijksinzegening in de 
Grote Kerk in Den Haag. Links zijn vorstelijke gas-
ten pontificaal uitgebeeld (afb. 8). 
Het was een modern echtpaar, dat ook in een mo-
dern paleis wilde wonen. Op Soestdijk kon Juliana 
natuurlijk niet onder de officiële koninklijke zalen 
met pracht en praal uit. Maar binnenin het paleis 
werd een comfortabel appartement ingericht naar 
haar eigen, moderne smaak. Met een ‘gewone’ 
woon- en eetkamer. Bekend zijn ook de lampen 
van Lalique, die helaas nu niet, maar wel enkele ja-
ren geleden in het Laliquemuseum zijn tentoonge-
steld. Onder Juliana’s motto ‘Ik heb het land aan de 
meubels, waarmee ik ben opgegroeid.’ gaat het ou-
derwetse meubilair eruit en wordt het vervangen 
door hedendaags meubilair en toegepaste kunst. 
Voor haar werkkamer kiest ze bijvoorbeeld buis-
meubelen van Willem Hendrik Gispen (1890-1981). 
Ook in hun filmzaaltje komen fauteuils, de ‘Gispen 

Afb. 7. H.P. Berlage, bokaal van de Curatoren van de Rijksuni-
versiteit Leiden, 1930 (ontw. 1925), kristal, h 46 cm, Kon. Ned. 
Glasfabriek Leerdam. Koninklijke Verzamelingen, Den Haag. 

Afb. 10. Sybold van Ravesteyn, buisstoelen voor salon jacht 
‘Piet Hein’, 1937, uitv. Kon. Ned. Meubelfabriek H.P. Mutters & 
Zn, Den Haag. Stichting Piet Hein, Rotterdam. 

412’ uit 1934, die op de tentoonstelling worden ge-
toond (afb. 9). 
Het luxe koninklijke jacht ‘Piet Hein’ was in 1937 
een nationaal geschenk aan Juliana en Bernhard. 
Nog steeds een varend monument. Het wordt met 
smaak ingericht. Hier zien we stoelen van archi-
tect Sybold van Ravesteyn (1890-1983) (afb. 10). 
Moderne vormgeving, maar met barokke krullen. 
Er zijn op de ‘Piet Hein’ heel wat partijen gegeven. 
Men dronk uit glazen, die als je goed kijkt, van het 
servies Stabile van Willem Rozendaal (1899-1971) 
zijn (afb. 11). Bij chique diners werd er gegeten 
met zilveren bestek ontworpen door Carel Begeer 
(1883-1956). In de oorlog hebben de Duitsers het 
schip leeggeroofd. Een kandelaar, een tafelstuk en 
een bestek zijn bewaard gebleven (afb. 12). Van 
Kempen en Begeer brengt het 90-delige bestek 

Piet Hein sinds kort weer in edelstaal voor € 900 
op de markt. De ‘vorstin naast de rode loper’ was 
eigenzinnig, modern en wars van protocol. Ze wil-
de ‘gewoon’ zijn, en werd een ‘ongewone gewone’ 
vorstin. Een rebel queen. Maar zo gewoon waren 
haar spullen nou ook weer niet....

T/m 2e Paasdag 10 april 2023 dagelijks geopend.

Afb. 12. Carel Begeer, 
bestek (l 19 cm), 
tafelstuk en kande-
laars, voor jacht ‘Piet 
Hein’, 1937, zilver, Van 
Kempen, Begeer & Vos, 
Voorschoten. Koninklij-
ke Verzamelingen Den 
Haag.

Afb. 11. Willem Ro-
zendaal, glazen met 
facetgeslepen voet voor 
jacht ‘Piet Hein’, servies 
‘Stabile’, 1936, Kristal-
unie Maastricht.

Afb. 8. Piet van der Hem, Huwelijksinzege-
ning van prinses Juliana en prins Bernhard, 
1937, olieverf. Paleis Het Loo Nationaal 
Museum.

Afb. 9. Hendrik Gispen, buisstoelen/fauteuils no 412, voor 
filmzaal Paleis Soestdijk, 1934.
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Philips Museum Eindhoven
In Uitgelicht wordt een museum in de schijnwer-
pers gezet. Dit keer het Philips Museum in Eind-
hoven. 
Midden in Eindhoven, op de plek waar Gerard Phi-
lips in 1891 zijn eerste gloeilampen produceerde, 
staat het Philips Museum. Daar is te zien hoe Phi-
lips zichzelf telkens opnieuw heeft uitgevonden 
met innovatieve technologie. Eerst met elektrisch 
licht, later bij radio, televisie en de komst van het 
digitale tijdperk. Daarbij is reclame altijd essenti-
eel geweest. Van een van die reclamekunstenaars, 
Mathieu Clement, is onlangs werk aan het museum 
geschonken. 

DE HOOGTIJDAGEN VAN PHILIPS’ 
GRAFISCHE RECLAMEKUNST

Sergio Derks, Conservator Philips Museum

Van verpakking tot brochure en van boekenleg-
ger tot affiche, reclame blijkt onmisbaar voor het 
aanprijzen van nieuwe producten. Deze vorm van 
toegepaste kunst bereikte een hoog artistiek ni-
veau. Tussen 1910 en 1965 schakelt Philips menige 
vooraanstaande grafisch ontwerper en kunstenaar 
in voor de vormgeving van reclame. Niet alleen 

uit Nederland, maar ook 
uit het buitenland, zoals 
uit Frankrijk de beroemde 
A.M. Cassandre en de te-
kenaar Carl Probst (1895-
1951) uit Duitsland. Probst 
legde met prachtige 

licht-donker- en kleurcontrasten het monumenta-
le Philipsgebouw, de Lichttoren, van architect Dirk 
Roosenburg vast (afb. 1). Alle afbeeldingen in dit 
artikel komen uit het Philips-bedrijfsarchief en van 
verzamelaar Frans Wilbrink. 
Philips werkt vanaf 1916 samen met vooraanstaan-
de Nederlandse kunstenaars, onder wie Leo Gestel 
en Chris Lebeau. De affiches en brochures geven 
een prachtig tijdsbeeld. Bovendien is de invloed 
herkenbaar van kunststromingen als Jugendstil, 
Nieuwe Kunst, art deco en Plakatstil.

Sterren en golven
In de roaring twenties maakt Philips een fenome-
nale groei door, met name door het succes van de 
radio. De onderneming groeit uit tot een van de 
belangrijkste radiofabrikanten van Europa. In die 
dynamische tijd wordt architect, graficus en pro-
ductontwerper Louis Kalff (1897-1976) aangetrok-

UITGELICHT

Afb. 3. Mary Aubele, reclamepost-
kaart, 1931.

Afb. 2. Louis Kalff, Philips radio, met 
vrouw en nachtegaal, affiche, 1927. 

Afb. 4. Louis Kalff, portret 
Mathieu Clement, houtskool-
tekening, 1927(?).

Afb. 5. Mathieu Clement, Philips ontvang-
toestel, brochure, 1928.

ken om de afdeling Artistieke Propaganda verder 
te professionaliseren. Onder zijn bezielende lei-
ding krijgen alle reclame-uitingen vanaf 1925 een 
duidelijker en herkenbaarder gezicht. De invloed 
van Japanse prentkunst en art deco is duidelijk 
aanwezig in zijn ontwerpen en die van zijn mede-
werkers. Van Kalff is onder meer de affiche waar-
in de kwaliteit van het geluid wordt verheerlijkt. 
‘Een Philipsradio evenaart de klank en zuiverheid 
van een nachtegaal.’ (afb. 2). Hij standaardiseert 
het woordbeeld van Philips en legt de basis voor 
het logo met de iconische sterren en radiogolven. 
Voordat Kalff in beeld kwam, werd de naam Phi-
lips op zo’n vijfentwintig verschillende manieren 
weergegeven. Maar Kalff creëerde een eenduidige, 
herkenbare stijl en een standaardletter die nog ja-
renlang gebruikt werden op affiches én producten. 
Kalff was ook betrokken bij het befaamde Philips-
paviljoen van Le Corbusier voor de wereldtentoon-
stelling in 1958 in Brussel en ontwierp samen met 
Leo de Bever het inmiddels in ere herstelde Evolu-
on in Eindhoven.
Bijzonder is ook het werk van twee vrouwelijke 
ontwerpers die zich staande hielden in een toen-
tertijd door mannen gedomineerde wereld. De van 
oorsprong Duitse Mary Aubele (1909-1992) werd 
door Kalff, die op zoek was naar nieuw talent, van-
uit München naar Eindhoven gehaald. Begin jaren 
dertig was ze de enige vrouwelijke ontwerper bij 
Philips (afb. 3). Veel later, in 1952, zou Sini de Beer 
volgen.

Mathieu Clement
Mathieu Clement (1905-1929) was een aanstor-
mend talent. Meteen na de HBS startte de jonge 
Clement op de afdeling Artistieke Propaganda van 
Philips. Louis Kalff neemt hem onder zijn vleugels. 
Met succes, want Clement komt snel tot bloei. Zijn 
ontwerpen ademen een moderne en ‘welgestelde’ 
sfeer, waardoor producten een kwalitatief hoog-
waardig en luxueus imago krijgen. Naast prachtige 
voorstudies van enkele nooit uitgevoerde ontwer-
pen, heeft het museum van de familie Clement ook 
een houtskoolportret dat Kalff van Clement maak-
te -in bruikleen- gekregen. Een ontroerend werk, 
zeker als je weet dat Clement kort daarna is overle-
den. Hij werd slechts 23 jaar (afb. 4).
De werken van deze bijna vergeten ontwerper zijn 
krachtig en hebben een eigen signatuur, terwijl ze 
tegelijk de invloed laten zien van Kalff en de heer-

sende kunststromingen. In het werk van Clement is 
de invloed van zijn tijd heel herkenbaar. Denk aan 
art deco en constructivisme. Dit is goed te zien in 
Mathieu Clements getekende Philipsreclame uit 
1928, waarin een ontvangtoestel wordt aangepre-
zen: ‘De radio, sieraad van ieder welgesteld interi-
eur, haalt de buitenwereld naar binnen.’ (afb. 5).  

Overdracht collectie 
Een aantal van zijn originele werken, brochures, 
folders en verpakkingen en enkele voorstudies zijn 
onlangs door de familie Clement geschonken aan 
Philips. Het werk van de bijna honderd jaar geleden 
overleden kunstenaar was een bijzondere vondst 
binnen de familie en werd aangetroffen in de nala-
tenschap van de naar hem genoemde Mathieu van 
Berkum, die overleed in 2019. Het werk zat geplakt 
in een oud album. Bij het restaureren van het werk 
bleek de opzienbarende kwaliteit. 

Publicatie: ‘Mathieu Clement, Kunstenaar van natu-
re’, van Ans van Berkum, Cathrien Clement en Peter 
Thoben. ISBN 9789083197548

Afb. 1. Carl Probst, omslag Philips Bulletin mei 1930, met 
Lichttoren in Eindhoven. 
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Hendrik Jacob Dammerman Jr., Waarheid, een-
voud en kracht, door: Yann Martineau, 
Uitgeverij Oryzhom, 
ISBN: 9789083210605, € 75,00.

Irene van Geest

Je komt uit Frankrijk, werkt als architect en gaat 
wonen in het Statenkwartier in Den Haag. Je bent 
benieuwd wie ooit je huis heeft gebouwd en gaat 
daarom op onderzoek uit. De naam Dammerman 
komt op, een architect die vergeten lijkt en waar in 
eerste instantie niet veel over bekend is. Maar als je 
dan echt goed gaat zoeken blijkt dat er nog veel te 
vinden is over deze architect, die op vele plaatsen 
in Den Haag zijn stempel heeft gedrukt in bepaal-
de wijken die tussen 1900 en 1920 zijn ontwikkeld. 
De auteur, Yann Martineau, beschrijft uitgebreid de 
zoektocht, waar hij voorzichtig aan begon en die 
uiteindelijk heel veel kennis opleverde over al die 
villa’s, herenhuizen, en andere gebouwen waarmee 
Dammerman de stad verrijkte. Dat alles heeft Mar-
tineau vastgelegd in een encyclopedisch boekwerk 
waarin zowel de geraadpleegde bronnen worden 

beschreven als 
alle ontwerpen 
van de bijna 
vergeten archi-
tect. 

Het boek begint 
met een goed 
voorbeeld: de 
aquarel van het 
’Ester Surrey’ 
huis in de Helm-
straat. Dammerman ontwierp in 1903 deze villa 
op het toen nieuw ontwikkelde terrein Duinlust. 
De detailleringen, de serres en andere uitbouwen 
maken van deze villa van vijf verdiepingen een 
bijzonder werk. Tegelijkertijd heeft het alle ken-
merken van de overgangsarchitectuur: zo wordt 
de bouwstijl genoemd tussen 1880 en 1910 die als 
overgang wordt gezien tussen de neostijlen, zoals 
neogotiek en neorenaissance, en modernere stijlen 
zoals Jugendstil en Art Nouveau. 
Rijk versierde gevels, met baksteen in verschillen-
de kleuren, pseudo-vakwerk (denk ook aan de cha-
letstijl), rondbogen, hoefijzerbogen en sierspanten 
in topgevels: dat zijn de kenmerken van veel ge-
bouwen uit deze bouwperiode. 
Dammerman was afkomstig uit Arnhem, waar hij 
op de ambachtsschool was opgeleid en vanaf zijn 
zestiende in de praktijk het vak leerde. In Arnhem 
en Nijmegen werkte hij bij diverse ondernemers 
(aannemers/architecten) aan allerlei projecten tot 
hij in 1899 in Amsterdam mee kon werken aan de 
Nieuwe Amsterdamse Beurs van H.P. Berlage. In 
1900 vestigde hij zich in Den Haag als architect, 
waar hij voor de projectontwikkelaar John Bignell 
aan de slag mocht. Veel van de kenmerkende he-
renhuizen in het Statenkwartier zijn ontworpen 
door Dammerman. Maar ook langs de bekende 
Laan van Meerdervoort treffen we deze herenhui-
zen aan. 
Wie als lezer nauwkeurig de ontwerpen en plat-
tegronden bestudeert, ziet dat hij vaak uitgaat 
van eenzelfde plattegrond, al of niet gespiegeld, 
eenzelfde gevelindeling die zich met variaties 

Esher Surrey, Helmstraat (aquarel)

van erkers en uitbouwen herhaalt en zo een fraai 
straatensemble vormt. 

Naast die herenhuizen kreeg hij ook opdrachten 
voor villa’s: bijvoorbeeld de villa die hij in 1907 
bouwde voor Pim Mulier, de pionier van de Ne-
derlandse sport. Het is een voorbeeld van de ‘Um 
1800’ stijl, de neoconservatieve bouwstijl, verwij-
zend naar de 18de eeuw. Het is de historiserende 
stijl die bekend is geworden naar aanleiding van 
de publicatie van de Berlijnse architect Paul Mebes: 
Um 1800, Architektur und Handwerk im letzten 
Jahrhundert ihrer tradionellen Entwicklung. Dat er 
bij Dammerman toch ook sprake is van een ontwik-
keling is te zien in het ontwerp in 1918 voor een 
vergelijkbare villa, Villa Zonnehoek, die in een veel 
soberder stijl is uitgewerkt.

Een ander project is de bebouwing van het Sport-
terrein Houtrust uit 1910, toen 10 ha groot. Dam-
merman mocht alle bouwwerken ontwerpen van 
hoofdingang en portierswoning, winkels, café en 
tribunes. Na vele verbouwingen en veranderingen 
bestaat nu alleen nog het oorspronkelijke café, dat 
in gebruik is als clubhuis van de tennisvereniging 
Never Out Houtrust.
Dammerman was ook betrokken bij de restauratie 
en verbouwing van huize Zorgvliet, dat nu bekend 
is als het Catshuis. Adriaan Goekoop, bouwonder-
nemer, had de gronden van Park Zorgvliet verwor-
ven na het overlijden van Sophie, de dochter van 
koning Willem II. Hij wilde er gaan wonen met zijn 
tweede vrouw de kunsthistorica Johanna de Jongh 
en schakelde Dammerman in om het Catshuis uit 
te bouwen. Ook werd de gevel versierd met de wa-
pens van de plaatsen die van betekenis waren voor 
de familie. Na het overlijden van Goekoop kreeg 
Dammerman de opdracht van de weduwe om de 
villa te restaureren in de stijl van de zeventiende 
eeuw, toen Pieter Post het buiten bouwde voor de 
dichter Jacob Cats. Met deze verbouwing kreeg het 
Catshuis de vorm die het nog steeds heeft. Tot 1961 
bleef de villa in bezit van de familie Goekoop: sinds 
1963 is het de ambtswoning van de minister-pre-
sident en het ontvangstcentrum van de regering.
Samen met de Haagse architect Mutters werkte 
hij aan de nieuwbouw van het Grand Hotel Cen-
tral in de Lange Poten, bekend als de ingang van 
Nieuwspoort, voordat het met de Tweede Kamer 
moest verhuizen. Met zijn koepels in ‘Moorse stijl’ 

en gevel in wit-turquoise is het nog steeds een 
opvallend onderdeel van de gebouwen rond het 
Binnenhof. Een tegeltableau waarop het hotel nog 
in volle luister is te zien, hangt nu in het Mercure 
Hotel aan het Spui in Den Haag. 
De architect Mutters heeft hij waarschijnlijk leren 
kennen, toen hij in 1901 samen met hem de feest-
versiering in de Prinsestraat ter gelegenheid van 
het huwelijk van Koningin Wilhelmina met Prins 
Hendrik mocht ontwerpen. Want ook deze kleine 
opdracht staat vermeld in dit boek, evenals de 
ontwerpen voor een winkelpui, tochtportaal, vo-
gelhuis met volière, bergplaats, een schoorsteen-

mantel en een prieel op het dak van een café. Alle 
ontwerpen die de auteur heeft opgediept staan 
beschreven. 
De villa’s en herenhuizen bouwde Dammerman 
vooral voor particuliere opdrachtgevers. Hij heeft 
wel geprobeerd ook arbeiderswoningen te bou-
wen, maar in Den Haag lukte het hem niet. Met de 
gemeente steggelde hij over de straatbreedte in 
een bepaald project, maar zelfs toen hij die aan-
paste, kreeg hij niet de vergunning om in Laak te 
bouwen. Ook al won hij met het ontwerp voor een 
arbeiderswoning een tweede prijs, het werd hem 
in Den Haag niet gegund om dit ook te bouwen. In 
1910 richtte hij zich zelfs, tevergeefs, tot de Tweede 
Kamer met een verzoekschrift om de belemmerin-
gen weg te nemen die hij ervoer bij de particuliere 
ontwikkeling van werkmanswoningen. Steun van 
de gemeente was er alleen bij kleine particuliere 
opdrachten (hofjeswoningen), maar niet bij grote 
projecten. Dammerman slaagde er wel in om in 

Tegeltableau Grand Hotel Central
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Den Helder zevenentwintig woningen te bouwen 
voor de huisvesting van het lagere marineperso-
neel. 
Vanaf 1917 was Dammerman betrokken bij de 
ontwikkeling van een nieuwe fabriek en kantoor-
gebouw voor Rademakers’ Koninklijke Cacao- en 
Chocolade Fabrieken aan de Slachthuiskade (nu 
Neherkade). Het was een groot project, dat in fases 
zou worden uitgevoerd. Dammerman overleed in 
1922, toen het project net gestart was met het aan-
leggen van de fundering. Rademakers’ bleef in het 
gebouw tot 1938, daarna werd het door andere on-
dernemingen gebruikt, onder andere werden er na 
de oorlog solexen geproduceerd. In 1980 werd het 
afgebroken en nu staat er een groep woonblokken. 
Dammerman heeft veel gebouwd en de auteur 
heeft veel boven water gekregen. Nog niet alles, 
zoals hij laat weten in een rubriek met vragen in 
de hoop dat lezers mogelijk antwoorden kunnen 
geven. Dan zou dit wel eens niet de laatste publi-
catie kunnen zijn over Dammerman. Hopelijk dat 
in een nieuwe publicatie ook aandacht is voor een 
architectuur-historisch perspectief en een analyse 
van de betekenis van Dammermans werk voor de 
ontwikkeling van de stad. Dan wordt mogelijk ook 

duidelijk waarop de ondertitel Waarheid, eenvoud 
en kracht, ontleend aan Berlage, is gebaseerd.

Laan van Meerdervoort

De juiste werking van onze website vvnk.nl is al zeven jaar in handen van onze zeer 
gewaardeerde webmaster, Dennis Driessen.

Na al die tijd, en vanwege veranderde persoonlijke omstandigheden, wordt het tijd die functie 
aan iemand anders over te dragen. Dus zoeken wij een

 
 webmaster van vvnk.nl

De webmaster beheert de technische aspecten van de bouw, inrichting en beveiliging van de 
in WordPress opgezette website. Punten van aandacht hierbij zijn onder andere de pagina-

layout, plugins, toegangsbeveiliging en koppeling met externe functies (bv Mollie).
Ook beheert de webmaster de instellingen van de e-mailboxen die bij de website horen.

In geval van storingen in de beschikbaarheid van de website neemt de webmaster contact op 
met de hosting provider. De responsetijd hiervoor wordt in overleg vastgesteld.

De webmaster werkt samen met de informatiemanager (contentmanager)
Voor de webmaster is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.

Voor informatie en reacties: mail Ids Zandleven penningm@vvnk.nl

Een vleug Jugendstil in Oost-Groningen, door 
Hendrik Andries Hachmer
Uitgever: Veenkoloniaal Museum Veendam i.s.m. 
Cultuurhistorisch Centrum Oldambt, 143 blz., ca. 
180 afbeeldingen, paperback, € 18.50 
ISBN 9789073777514

Eddy Engelsman

De theorie is dat men rond 1900 allerlei neostijlen 
uit de 19e eeuw, zoals neogotiek, neorenaissance 
en andere neo’s achter zich had gelaten. Want Ju-
gendstil, Art nouveau, Nieuwe Kunst of hoe je het 
maar noemen wil, had immers gebroken met tra-
dities en maakte gebruik van dier- en florale mo-
tieven. Maar de praktijk was anders. Ook ver in de 
20e eeuw zijn er nog eclectische mengvormen van 
neostijlen, Amsterdamse School-stijl, chaletstijl en 
Jugendstil te zien. 

Het Veenkoloniaal Museum heeft gemeend nu 
eens niet naar Groningen-stad te kijken, maar naar 
het oostelijk deel van de provincie. Daar zijn mooie 
staaltjes van Jugendstil te vinden. Of op zijn minst 
gebouwen die van die stijl een zweepslag hebben 

m e e g e k r e g e n . 
Een ‘vleug Ju-
gendstil’ zoals de 
boektitel zegt. 
Volgens auteur 
Hachmer timmer-
de en metselde 
menig aannemer 
in het Noorden 
er creatief op 
los, soms naar 
ontwerp van 
een bekende ar-
chitect, maar nog vaker naar eigen ontwerp of in 
samenwerking met een architect uit de regio. Wel-
iswaar geen ‘pure’ Jugendstil, maar niettemin met 
fraaie resultaten. Of soms met later verknoeide 
resultaten. Zoals bij De Pelikaan in Veendam. Het 
is een zuiver op het rationalisme van Berlage ge-
inspireerd gebouw. Fraaie baksteenarchitectuur, 
maar helaas helemaal witgeverfd. Elke nuance is 
verdwenen (afb. 1a en b). Een lot dat ook Berlages 
eigen woonhuis in Den Haag later onderging. 
De goed geconserveerde ‘Villa Elsa’ in overgangsar-
chitectuur met Jugendstilelementen werd in Oude 
Pekela gebouwd voor een rijke houthandelaar/re-

BOEKBESPREKING (2)

Afb. 1a en b. A.J. Sanders (1869-1909), Villa ’De Pelikaan’ (1a: heden en 1b: verleden), Bocht Oosterdiep 45, Veendam, 1905. Foto 
Hendrik Andries Hachmer resp. coll. Veenkoloniaal Museum.
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der (afb. 2a). Het heeft verscheidene tegeltableaus 
(afb. 2b). In het boek zien we ook een sierlijk -voor-
malig- postkantoortje (rechts) met woning (links) 
van de uit Groningen afkomstige rijksbouwmees-
ter C.H. Peters (1847-1932) (afb. 3). Peters heeft 
ook het Provinciehuis van Drenthe ontworpen, het 
oude gedeelte van ‘ons’ Drents Museum. 

Overheden en huiseigenaren liepen in de laatste 
decennia van de 20e eeuw niet erg warm voor 
het onderhouden en behouden van dergelijke ge-
bouwen. Maar ook toen al waren er mensen die 
dergelijke slopers bestookten met alternatieven 
en hen aanspoorden in actie te komen. Zo streed 
oud-medewerker van het Veenkoloniaal Museum 
Fred Ootjers als geen ander voor het behoud van 
Jugendstilpanden. Omstreeks 1988 stond de win-
kel van de familie Ketel in Wildervank op instor-
ten. Niet zomaar een pand, maar een zeldzaam 
exemplaar in een opvallend frivole, welhaast zui-
vere stijl. In 1910 gebouwd door de Wildervankse 
architect Siccama. Ootjers en anderen als de Bond 
Heemschut beschuldigden de gemeente van gro-
ve nalatigheid. De gemeente zou een ereschuld 
hebben aan de familie Ketel. Het pand was na-
melijk diverse malen afgebeeld in gemeentelijke 
wervingsfolders. Inmiddels ziet het er weer spic en 
span uit (afb. 4a en b). 

Fred Ootjers heeft vanaf 2016 veel voorwerk ge-

daan voor de publicatie en de 
gelijknamige tentoonstelling 
over Jugendstil in het Veen-
koloniaal Museum (verlengd 
t/m 2 juli 2023!). Helaas is hij 
vier jaar geleden overleden en 
heeft hij de totstandkoming 
van beide projecten niet meer 
mogen meemaken. Boek en 
tentoonstelling zijn een ode 
aan hem. Fred kennen we nog 
als spreker over Speuren naar 
sporen van meubelfabrikant 
Huizinga op ons symposium 
in Villa Jongerius in Utrecht op 
26 januari 2019 over Meubels 
voor het volk of de elite. 

Afbeeldingen
De auteur noemt het boek 

‘geen doorwrocht werk’, maar een publicatie be-
doeld om toeristen en belangstellenden kennis te 
laten maken met een mooie selectie van Jugend-
stilpareltjes die er nog zijn. Het is dan ook hoofd-

Afb. 2a. E. van der Laan, ‘Villa Elsa’, Feiko Clockstraat 31, 
Oude Pekela, 1906/07. Foto Norma van der Horst.

Afb. 2b. E. van der Laan, ‘Villa Elsa’, detail tegeltableau. Foto 
Norma van der Horst.

Afb. 3. C.H. Peters, Postkantoor met dienstwoning, Ommelan-
derwijk 167 bij Veendam, 1907. Foto Norma van der Horst.

zakelijk een plaatjesboek. Wel met veel prachtige 
foto’s van Norma van der Horst. En altijd met een 
totaalfoto van het pand, met ook nog enkele de-
tailafbeeldingen van decoraties binnen en buiten. 
Om een beeld te krijgen: in het boek staan circa 
180 afbeeldingen met in totaal 25 bladzijden tekst. 
Voor een historisch goed begrip wordt er kort in-
gegaan op de initiërende rol die de Groninger Ten-
toonstelling van Nijverheid en Kunstindustrie in 
Groningen in 1903 heeft gespeeld. 
Verwacht verder geen lange toelichtingen. De au-
teur volstaat met het noemen van de architect, en 
altijd enkele regels over de oorspronkelijke op-
drachtgevers. In het boek worden ook veel orna-
menten gepresenteerd. In deur- en raampartijen 
en plafonds in vloeiende lijnen, geïnspireerd door 
de natuur. In een bijlage staan als toegift tien blad-
zijden met voorbeelden van wand-, deur- en ande-
re beschilderingen afkomstig van schildersbedrijf 
Hulshof te Meeden. Een voorbeeld hiervan is de 
goudenregen: links een realistische tekening van 
de bloem, en rechts de gestileerde bloem als wand-
versiering (afb. 5). Door verbouwingen zijn veel in-
terieurdetails van nu nog bestaande gebouwen 
verloren  gegaan, maar gelukkig is er een revival 

mede dankzij dit soort ontwerpen voor beschilde-
ringen. Als er tegels en glas-in-loodramen worden 
afgebeeld wordt er niet bij vermeld welke tegel- 
of plateelfabriek of glasatelier ze heeft gemaakt. 
Voor ‘toeristen’ mogelijk van minder belang, maar 
voor ‘belangstellenden’ als sommige van onze le-
den een vereiste. Al met al is het boek met zijn vele 
afbeeldingen de moeite waard. Omdat alle adres-
sen zijn vermeld is het een uitnodiging om naar de 
panden op zoek te gaan. Het komt dan goed van 
pas dat con-
centraties van 
mooie panden 
vaak te vinden 
zijn in straten 
die naar sta-
tions leiden. 
Plekken met 
hoge status!

Afb. 4a. Geert Jan Siccama (1884/85-1929) & Zoon, Manufacturenwinkel 
Engel Ketel, Nijverheidsstraat 74, Wildervank, 1910. Foto Norma van der 
Horst.

Afb. 4b. Geert Jan Siccama & Zoon, Manufacturen-
winkel Engel Ketel, detail met glas-in-loodramen in 
vide. Foto Norma van der Horst.

Afb. 5. Ontwerpen 
voor beschilderin-
gen van schilders-
bedrijf Hulshof te 
Meeden.
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Anna Singer – Een verborgen leven, door Jet Boetje
Uitgave: Stichting uitgeverij Noord-Holland i.s.m. 
Singer Laren, 160 blz., genaaid gebonden, € 29,95
ISBN 9789078381839

In 2013 duiken in een 
Larense nalatenschap 
allerlei persoonlijke 
bezittingen van Anna 
Singer-Brugh (1873-
1962) op. Deze bij-
zondere vondst zette 
auteur en VVNK-lid Jet 
Boetje op het spoor van 
deze gepassioneerde 
Amerikaanse pianiste, 
muziekliefhebster en 
kunstverzamelaarster. 

Ze was getrouwd met de puissant rijke kunstschil-
der William Singer jr. Ze stichtte maar liefst twee 
musea. Eén in haar geboorteplaats Hagerstown in 
1931, en één in Laren in 1956, het bekende Singer 
Laren. Het Singer Museum en de Singer Concert-
zaal zijn een geschenk van haar aan het publiek ter 
nagedachtenis aan haar overleden man. Wie was 
Anna Singer? Hoe zag haar leven eruit, welke dro-
men koesterde zij en kwamen die uit? Na een zeven 
jaar durende zoektocht schetst Jet Boetje een rijk-
geschakeerd beeld van Anna’s persoonlijke leven 
én van haar grote liefde voor de kunsten. Een lief-
de die zij met zoveel mogelijk mensen wilde delen. 
Deze biografie 
is geïllustreerd 
met talrijke his-
torische foto’s en 
kunstwerken van 
onder anderen 
de Franse beeld-
houwers Antoi-
ne Bourdelle en 
Auguste Rodin, 
de Amerikaanse 
impressionisten 
en de bevriende 
kunstenaars Mar-
tin Borgord (afb.) 
en Jaap Dooije-
waard. 

Het oog van Jan Veth – Schilder en criticus rond 
1900, door Fusien Bijl de Vroe, Claire van den Donk, 
Rudi Ekkart, Quirine van der Meer Mohr, Nina Reid 
en Annemiek Rens
Waanders Uitgevers, 240 blz., ca. 200 illustraties, luxe paper-
back, € 29,95
ISBN 9789462624313

Een prachtige ca-
talogus bij een 
gedenkwaardige 
t e n t o o n s t e l l i n g 
met de gelijknami-
ge titel t/m 3 sep-
tember 2023 in het 
Dordrechts Muse-
um. Jan Veth was 
22 jaar toen hij in 
1889 zijn eerste 
tentoonstelling had, ook al in het Dordts Museum. 
Als maker van rake en gewaardeerde portretten 
van de intellectuele elite begaf Jan Veth (1864-
1925) zich in het hart van de Hollandse kunstwe-
reld. Precies in een periode waarin die wereld grote 
ontwikkelingen doormaakte, legde Jan Veth diens 
hoofdrolspelers vast. Treffend, realistisch en ont-
roerend (afb. 1 en 2). Veth was een veelzijdig man. 
Hij schreef met zijn penseel, en schilderde met zijn 
pen. Vurig en poëtisch. In de kritische De Nieuwe 
Gids gaf hij in gerespecteerde kunstkritieken zijn 
vlijmscherpe mening over de kunst van anderen. 
Jan Veth neemt 

NIEUWE UITGAVEN

Martin Borgord, portret Anna Sin-
ger-Brugh,1905, olieverf op doek, 
55,7 x 46,5 cm. Singer Laren.

Jan Veth, Karen, 
1892, olieverf op 

paneel, 49,3 x 
35,6 cm. Stichting 

Kröller-Müller 
Museum, Otterlo.

ons in boek en tentoonstelling mee naar een be-
wogen tijdperk, waarin ideeën over kunst, het 
kunstenaarschap en het openbaar kunstbezit zijn 
gevestigd, die tot vandaag de dag gelden. Dit rijk 
geïllustreerde boek bij de tentoonstelling presen-
teert Jan Veth als een gedreven avant-gardist, een 
geroemd portretschilder en een gepassioneerd 
kunstbepleiter. 

Willem en Pieter de Zwart, 1880-1930, Haagse 
schilderbroers op het breukvlak van een nieuwe tijd, 
door Margreet den Buurman
Uitgever: De Nieuwe Haagsche, 124 blz., soft cover, €18,95
ISBN 9789460101106

Margreet den 
Buurman deed 
onderzoek naar de 
achtergrond en de 
geschiedenis van 
haar oudooms: de 
schilderbroers Wil-
lem en Pieter de 
Zwart. 
Willem de Zwart 
(1862- 1931) blinkt 
al op vijftienjarige 
leeftijd uit in te-
kenen, en mag in 
de leer bij Jacob 

Maris, een van de representanten van de Haagse 
School. Later, op de kunstacademie in Den Haag, 
maakt De Zwart vrienden voor het leven, onder wie 
met George Breitner, Jacob Israels en Philip Zilc-
ken. Willem behoorde wat onderwerpkeuze betreft 
tot de Haagse School, eigenlijk in de nabloei van 
die Haagsche School. En qua kleur en stijl werd hij 

beïnvloed door het 
Amsterdams impres-
sionisme (afb. 1). Hij 
was de ‘Haagsche 
Breitner’. Hij schil-
derde veel stadsge-
zichten, stillevens 
en de natuur. Hij is 
minder bekend geworden dan de ‘echte’ Haagse 
School-vertegenwoordigers. Later kreeg hij psy-
chische problemen, had conflicten met collega’s 
en handelaren, en belandde in inrichtingen en uit-
eindelijk aan de zelfkant van de maatschappij.  Er 
bestond al literatuur over Willem, maar nog niet 
over Pieter.

Willems achttien jaar jongere broer Pieter de Zwart 
(1880-1967) kreeg een studiebeurs van de me-
cenas en kunstverzamelaar Abraham Bredius, nam 
een aantal jaren les van Cornelis Koppenol, en ging 
net als zijn broer aan de Haagse Kunstacademie 
studeren. Bredius bleef hem financieel steunen. Hij 
schilderde traditionele landschappen, stillevens en 
geslaagde portretten (afb. 2). In zijn werk bleef het 
Haagse impressionisme merkbaar. Hij is nooit echt 
doorgebroken en stond in de schaduw van zijn ou-
dere broer. De auteur gaat uitvoerig in op de pro-
blematische relatie tussen de twee broers.

Jan Veth, Portret 
van Louw, de 
tuinman, 1895, 
pen en penseel 
in inkt op papier, 
36,5 x 33,3 cm. 
Dordrechts Mu-
seum; bruikleen 
van de Vereni-
ging Dordrechts 
Museum.

Afb. 1. 
Willem de 
Zwart, Brug-
getje, geen 
datering, 
olieverf op 
paneel, 30 
x 23,5 cm. 
Particuliere 
collectie.

Afb. 2. Pieter de Zwart, 
Zelfportret, olieverf op 

paneel, ca. 1918. Particu-
liere collectie.
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Leven en werk van Bob Buys (1912-1970) – Voor 
alles: kleur, door Nelleke van Zeeland
Waanders Uitgevers, 144 blz., 100 illustraties, gebonden, 
€ 24,95
ISBN 9789462624559

Catalogus bij de over-
zichtstentoonstelling 
t/m 4 jun 2023 in Mu-
seum Henriëtte Polak, 
Zutphen.

In het omvangrijke 
oeuvre van de Amster-
damse kunstschilder 
Bob Buys (1912-1970) 
spelen warmte en kleur een hoofdrol. Zowel in zijn 
vooroorlogse periode als daarna. De twee domi-
nante thema’s in zijn werk zijn landschappen en 
portretten (afb.). Zijn huisje in het Franse land-
schap bleek een onuitputtelijke inspiratiebron en 
leidde tot talloze kleurrijke aquarellen en schilde-
rijen. In Amsterdam maakte hij stadsgezichten en 

ook veel portret-
ten. Tientallen 
malen schilderde 
hij de flamboy-
ante danseres 
Maria Petrelli. 
Buys was boven-
dien actief als 

recensent, docent en in verenigingen. Zo stond hij 
in 1945, samen met onder andere Otto B. de Kat en 
Kees Verwey aan de basis van de Hollandse Aqua-
rellistenkring.
Buys spande zich in voor de figuratieve schilder-
kunst en de ondersteuning van jonge kunstenaars. 
Naast zijn werk als kunstenaar werkte hij vele jaren 
als docent aan de kunstacademie in Tilburg en de 
Rietveld Academie in Amsterdam. Ook schreef hij 
als kunstcriticus voor  Het Vrije Volk  en het  Haar-
lems Dagblad.

Het Joodse proletariaat van Amsterdam 1900-1940 
in woord en beeld - Het Amsterdamse proletariaat 
beschreven en geschilderd door G.J. Staller, door 
Selma Leydesdorff 
en Harry Mock 
Amphora Books, paper-
back, 384 blz., €30,00
ISBN 9789064461729 

Selma Leydesdorff 
schetst aan de 
hand van vraag-
gesprekken een 
beeld van het voor-
oorlogse Joodse 
leven in Amster-
dam. Gerard Johan 
Staller (1880-1956) 
was de schilder/
tekenaar van het Amsterdams-Joodse volksleven. 
Harry Mock verzamelde zijn werk en selecteerde 
werken waarop het Joodse straatleven tussen 1900 
en 1940 te zien is (afb.). Hierdoor krijgen de men-
sen – bedelaars, marktkooplieden en venters – een 
gezicht. De benauwdheid van de Jodenhoek met 
zijn donkere straten is voelbaar. Je hoort haast de 
rauwe kreten van de venters met hun waren. Alles-
overheersend is de geur van armoede.
Met het boek krijgen de namen van het in 2021 
onthulde oorlogsmonument aan de Weesperstraat 
in Amsterdam ook een gezicht.
Selma Leydes-
dorff is historisch 
onderzoeker en 
theorievormer op 
het gebied van 
mondeling over-
geleverde geschie-
denis. Harry Mock 
verzamelt al jaren 

Gerard Johan Staller, 
Twee vrouwen met 
blauw schort in 
gesprek met man, ca. 
1915, aquarel, 9 x 16 
cm. Joods Virtueel 
Museum.

Bob Buys, Soldaat, 
1933, aquarel, 29 x 
20 cm. Kunsthandel 
Pieter ter Braak.

schilderijen over de vooroorlogse Joodse buurten 
en in de oorlog vermoorde schilders. Hij is voorzit-
ter van de stichting Joods Virtueel Museum waarin 
al deze werken voor iedereen zijn te zien.

‘Onze pénétratie was sterker als jij in je laatste 
brief vermoedt’. De briefwisseling tussen Theo van 
Doesburg en Cornelis van Eesteren, 1922-1931, door 
Sjoerd van Faassen en Herman van Bergeijk
Uitgave: Stichting Rode Haring. Deel 8 in de RKD-Bronnen-
reeks, 2022, 304 blz., paperback, rijk geïllustreerd, € 23,50
ISBN 9789090363493. 

Tijdens een reis door 
Europa ontmoette de 
architect Cornelis van 
Eesteren (1897-1988) 
in 1922 in Weimar Theo 
van Doesburg (1883-
1931). Die probeerde 
daar het Bauhaus voor 
zijn ideeën te winnen. 
Van Doesburg had 
architectonische am-
bities, maar miste de 
vakkennis. Hij kon Van 
Eesteren wel gebruiken. In 1923 werkten ze voor 
het eerst samen aan ontwerpen voor een tentoon-

stelling in Parijs. Achteraf vertelde Van Eesteren 
aan enkele Franse bladen dat Van Doesburg bij dit 
project slechts een ‘collaborateur’ was geweest. ‘Ik 
zag toen dat van geen pénétrante samenwerking 
nog sprake was’, schreef Van Doesburg verontwaar-
digd. De boektitel zegt hoe van Eesteren daarover 
dacht. Uit hun briefwisseling blijkt dat hun samen-
werking moeizaam verliep. Het conflict werd ge-
sust, maar toch probeerden ze allebei voortdurend 
de eer naar zich toe te trekken. De wrijving ging 
over het auteurschap van hun ontwerpen en over 
de theoretische artikelen van Van Doesburg. Van 
Doesburg werd vaak woedend door wat hij zag als 
tegenwerking van Van Eesteren, maar ook van zijn 
voormalige Stijl-collega’s. Er volgden herhaaldelijk 
verzoeningspogingen. De correspondentie tussen 
Van Doesburg en Van Eesteren documenteert een 
cruciale periode in Van Doesburgs leven, waar-
in hij steeds meer alleen kwam te staan. De bijna 
honderd brieven die de bevlogen mannen elkaar 
schreven staan geannoteerd in de publicatie. Het 
boek beschrijft ook het internationale netwerk van 
Van Doesburg en Van Eesteren in de jaren twintig.

Museum Belvédère – Verzamelde werken, door Han 
Steenbruggen
Uitgeverij Noordboek, 408 blz., hardcover, rijk geïllustreerd, 
€ 49,90
ISBN 9789056159276

In dit lijvige collec-
tieboek staan de 
bijna 2000 werken 
in de collectie van 
Museum Belvédère 
(Heerenveen/Oranje-
woud), van schilders 
uit vooral Friesland 
en andere Noordelij-
ke provincies. Die kunstwerken worden veelvuldig 
in wisselende exposities getoond. Na de oprichting 
in 2004 door Thom Mercuur, aanvankelijk met veel 
bruiklenen, maar later met veel werk in eigendom 
- dankzij vele schenkingen, zoals van de Ottema 
Kingma Stichting. Na de inleiding bestaat het eer-
ste – meer beeldende – deel uit talrijke hoogte-
punten uit de collectie. Het boek is ingedeeld naar 
thema’s als ‘zon – zee – duinen’; ‘mensen – koppen 
– portretten’ en ‘bloemen – struiken – bomen’. Elk 
met een eigen sfeer. Het tweede deel is een alfa-
betische opsomming van alle kunstwerken uit de 

Cornelis van Eesteren & Theo van Doesburg, prijsvraagont-
werp winkelgalerij aan Laan van Meerdervoort/hoek Fah-
renheitstraat, Den Haag (niet uitgevoerd), 1924. Het Nieuwe 
Instituut.
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collectie. Een uniek 
overzicht van de 
moderne en he-
dendaagse kunst 
die het museum 
rijk is. Het toont 
werk van belang-

rijke Friese schilders als Jan Mankes, Thijs Rinse-
ma, Tames Oud, Gerrit Benner, Boele Bregman en 
Sjoerd de Vries, maar ook van geestverwanten uit 
binnen- en buitenland.
Het collectieboek is ingeleid en samengesteld door 
Han Steenbruggen, die sinds 2008 directeur-con-

servator van Museum Belvédère is. Hij heeft het 
pionierswerk van de grondlegger van het muse-
um voortgezet. Steenbruggen schreef voor onze 
rubriek Uitgelicht in 1900 Rond, 2022 nr. 4 een le-
vendig verhaal over de verwerving van twee schil-
derijen van Ploegschilder Jan Wiegers.

Jan Mankes (1889 – 
1920), Wyandottehaan 
met tinnen schotel, 
1913, olieverf op doek, 
40,5 x 31 cm. Museum 
Belvédère.

Jan Altink (1885 – 1971), Vier paarden, 1924, was/olieverf op 
doek, 77 x 100 cm. Museum Belvédère.

Op zaterdag 25 maart organiseren we in 
de ochtend de jaarlijkse ALV in het Zuider-
zeemuseum in Enkhuizen. 
Inmiddels heeft u via de mail de agenda voor 
de ALV ontvangen, evenals een eerdere mail 
over de aanmelding voor het dagprogramma 
in Enkhuizen. 
Degenen die zich via de website aanmelden 
voor de ALV en het bezoek aan de toonstelling 
krijgen de stukken via de mail toegestuurd.
Indien u niet naar Enkhuizen komt, maar wel 
de stukken voor de ALV wenst 
te ontvangen, kunt u die per 
mail aanvragen bij de secre-
taris: 
secretaris@vvnk.nl

Middagprogramma
Na afsluiting van de ALV wordt 
een lunch geserveerd in het 
restaurant van het Zuider-
zeemuseum. Om 14.00 uur 
komen we weer bijeen voor de 
inleiding door André Groene-

veld (curator van de tentoonstelling), over de 
Kunstenaarsdorpen. Daarna brengen we een 
bezoek aan de Salon, waar werken uit vele 
Europese kunstenaarsdorpen te zien zijn.  

De leden hebben via de mail reeds een uitno-
diging ontvangen voor het dagprogramma op 
25 maart  (ALV en middagbijeenkomst) met 
nadere informatie. Aanmelding gaat via het 
aanmeldformulier op de website: 
www.vvnk.nl

Zaterdag 25 maart ALV en bezoek tentoonstelling Kunstenaarsdorpen

Amsterdam – Museum Het Schip
020-6868595 / www.hetschip.nl
Bouw- en sierkunst: Indonesië en de 
Amsterdamse School;
t/m 27 augustus 2023  

Amsterdamse School Museum 
Het Schip heeft een tentoonstel-
ling over de relatie tussen Neder-
lands-Indië en de Amsterdamse 
School. De Amsterdamse School 
staat bekend om zijn expres-
sieve en fantasievolle stijl. Zijn 
vormentaal is schatplichtig aan 
de cultuuruitingen uit Indone-
sië. Javaanse tempels, inheemse 
volksarchitectuur en ambachten 
maakten een diepe indruk op 
kunstenaars en architecten. 
Het Schip toont hoe kunste-
naars, vormgevers en architec-
ten van de Amsterdamse School 

door de koloniale band met 
Indonesië zijn gevormd. Hoe 
verwerkten zij Indonesische vor-
men, ideeën en technieken in 
hun werk? De golvende daken 
van de Minangkabauhuizen uit 
Sumatra vind je terug in huizen 
van de Amsterdamse School 
van rond de jaren twintig. Ook 
andere Indonesische vormen, 
zoals de gunungan en de mythi-
sche naga-draakslang, zijn in die 
periode verwerkt in meubels, 
metselverbanden en kunstvoor-
werpen. Het blad Wendingen 
besteedde aandacht aan beeld-
houwkunst (afb.). Welk aandeel 
hadden Indonesiërs zelf in al die 
kunstuitingen? En hoe keken én 
kijken zij naar deze invloeden?
Museum Het Schip organiseert 
een aantal nevenactiviteiten, zo-
als workshops met Indonesische 
ambachten en lezingen. 

Amsterdam – Stedelijk Museum
020-5732911 / www.stedelijk.nl
Yesterday today - Collectie tot 1950
 t/m 10 juni 2023 

Yesterday Today gaat over de 
kunst en vormgeving van 1880 
tot 1950. Het slotstuk met 300 
werken in de nieuwe collectie-
presentatie, vanuit verschillende 
perspectieven. Vele bewegingen 
komen aan bod, zoals de Am-
sterdamse School, het functio-
nalisme, De Stijl (afb. 1) en het 
Bauhaus. Eenderde van het ge-
toonde betreft vrouwelijke kun-
stenaars (afb. 2), verzamelaars, 
conservatoren en critici. Het is 
het eerste resultaat van het on-
derzoeksproject De andere helft: 
Het aandeel van vrouwen in de 
Nederlandse kunstwereld, 1780-
1980, een samenwerking tussen 

Stedelijk Museum, RKD, Rijksmu-
seum, Boijmans Van Beuningen 
en de Universiteit van Amster-
dam. Zo’n twintig kunstmusea 
hebben zich hierbij aangeslo-
ten. Het Rijksmuseum in Amsterdam 
toont t/m 30 mei de tentoonstel-
ling Vrouwen op papier, die begint 
bij de zestiende eeuw, en deels 
over buitenlandse kunstenaars 
gaat. Yesterday Today  laat zien 
dat kunst en vormgeving nauw 
verbonden zijn met maatschap-

TENTOONSTELLINGSAGENDA

Omslag tijdschrift Wendingen (nr. 
9-5 okt. 1928) over Hindoe-Javaanse 
Beeldhouwkunst, litho naar tekening 
van J. ten Klooster. 

Afb. 2. Anneke van der Feer, zelfpor-
tret, 1938, olieverf. Stedelijk Museum 
Amsterdam.

Afb. 1. Gerrit Rietveld, Witteveen kin-
derstoel, ontw. 1918, prod. 1921-1922. 
Stedelijk Museum Amsterdam.
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pelijke ontwikkelingen. Zo zien 
we in werk van Jan Sluijters, 
Charley Toorop en Betsy Westen-
dorp-Osieck de opkomst van de 
industrialisatie, de moderne stad 
en het uitgaansleven. De keer-
zijde ervan, armoede en ideo-
logieën die leiden tot oorlog 
en verzet, is te zien in het werk 
van Willem Sandberg, Emmy An-
driesse en George Grosz. 

Amsterdam – Van Goghmuseum
020-5705200 /www.vangoghmuseum.nl
Kiezen voor Vincent - Portret van een 
familiegeschiedenis;
t/m 10 april 2023

Het jubileumjaar 2023 is een eer-
betoon aan de familie Van Gogh. 
Dankzij hun steun is het muse-

um er gekomen en is Van Gogh 
wereldberoemd geworden. Vin-
cent is 27 als Theo hem adviseert 
om kunstenaar te worden. Broer 
Theo ondersteunt hem finan-
cieel en mentaal. Ze schrijven 
elkaar vrijwel dagelijks brieven. 
In Arles werkt Vincent samen 
met Paul Gauguin. In die streek 
schilderde hij er een van zijn lie-
velingsonderwerpen: een bloei-
ende amandelboom, symbool 
voor nieuw leven, tegen een 
blauwe lucht (afb.). Het was een 
kraamcadeau voor Theo en zijn 
vrouw Jo Bonger, die hun zoon-
tje naar Vincent vernoemen. Na 
een ruzie met Gauguin snijdt 
Vincent zijn linkeroor af. Theo 
zoekt hem meteen op. Vincent 
laat zich opnemen in een inrich-
ting, maar blijft schilderen. Na 
zijn opname blijft Vincent labiel. 
Bij een zelfmoordpoging raakt 

hij zwaargewond. Theo zit aan 
zijn bed als Vincent sterft. Een 
jaar later overlijdt ook Theo. Hij 
laat veel werk van Vincent na. 
Jo Bonger en later haar zoon 
Vincent zetten zich de rest van 
hun leven in voor de kunst van 
Vincent. 

Den Haag – Escher in Het Paleis
070-427730 / www.escherinhetpaleis.nl
De ontdekker van Escher: Samuel Jes-
surun de Mesquita
t/m 1 oktober 2023

Samuel Jessurun de Mesquita 
(1898-1944) (afb. 1) is de ontdek-
ker van Maurits Cornelis Escher 
(1898-1972) (afb. 2). Kunste-
naar/graficus De Mesquita was 
leraar grafische technieken aan 

de School voor Bouwkunde en 
Sierende Kunsten. Escher be-
gint aan die school een studie 
bouwkunde. Maar De Mesquita 
overtuigt Escher ervan graficus 
te worden. Zo geschiedde, en 
de twee krijgen een artistieke 
en persoonlijke band voor het 
leven. Hun voorkeuren komen 
deels overeen, maar De Mes-
quita heeft een eigen signatuur. 
Hij zet zijn onderwerpen met 
een aantal krachtige lijnen neer. 
Soms in hij ook wat vrijer. Deze 
werken ontstaan vanuit de fan-
tasie en zijn vaak humoristisch, 
en soms ook dreigend. 
Ook na de dood van De Mesqui-
ta in 1944 in Auschwitz houdt 
Escher hem in ere. Vlak na de 
deportatie van De Mesquita en 
zijn gezin is zijn huis en atelier 
geplunderd en ligt alles over-
hoop. Escher raapt zoveel moge-

Vincent van Gogh, Amandelbloesem, 
Saint-Rémy-de-Provence, febr. 1890, 
olieverf op doek, 73,3 x 92,4 cm. Credits 
Van Gogh Museum Amsterdam (Vin-
cent van Gogh Stichting). 

Afb. 1. Samuel Jessurun de Mesquita, 
Zelfportret (met wandelstok, bolhoed 
en sigaar), 1935, houtsnede, 180 x 139 
mm. Kunstmuseum Den Haag.

Afb. 2. Maurits Cornelis Escher, Zelfpor-
tret, 1929, litho. Collectie Kunstmuseum 
Den Haag. © The M.C. Escher Company 
– Baarn – Holland. All rights reserved. 
www.mcescher.com.

lijk werk bijeen en redt hiermee 
een groot deel van De Mesqui-
ta’s collectie. De aangrijpende 
grafiek van Samuel Jessurun de 
Mesquita en Eschers grafiek han-
gen in deze tentoonstelling zij 
aan zij.

Den Haag – Fotomuseum
070-3381111/
www.fotomuseumdenhaag.nl
Strike a pose | Mondriaan en fotografie
t/m 21 mei 2023

Piet Mondriaan wist dat foto-
grafie een krachtig middel is om 
jezelf te profileren. Hij laat zich 
dan ook geregeld fotograferen 
in zijn atelier als een serieuze, 
gesoigneerde eenling - zijn ima-
go. Een ietwat stijve man, maar 
ook een poseur. Als ‘vader van 
de abstractie’ kaarsrecht en met 
de lippen op elkaar. Gedurende 
zijn carrière is Mondriaan regel-
matig gefotografeerd door be-
roemdheden als André Kertész 
(afb. 1), László Moholy-Nagy en 
Cas Oorthuys. Vaak met zijn ate-
lier op de achtergrond. Mondri-
aan had ook een veel lossere en 
sociale kant. Dat blijkt uit nooit 
eerder getoonde privé-kiekjes. 
Mondriaan zittend op een ter-

ras, plaatjes draaiend, of met 
een baby op schoot. Een zeld-
zaam inkijkje in zijn veel lossere 
privéleven (afb. 2). Aan de hand 
van zeventig foto’s wordt de rol 
van fotografie in het leven van 
Mondriaan belicht en komen 
zijn formele en informele kant 
samen. De tentoonstelling is een 
samenwerkingsproject met het 
RKD. Bij de tentoonstelling ver-
schijnt de publicatie  Mondriaan 
en fotografie. De kunstenaar in 
beeld, (uitgave RKD en Tijdsbeeld 
Uitgeverij). Met onder meer alle 
foto’s van Mondriaan en zijn ate-
lier. 

Den Haag – Kunstmuseum Den 
Haag 
070-3381111 / www.kunstmuseum.nl
Hein Andrée
t/m 7 mei 2023

De keramist Hein Andrée (1882–
1961) had een verbluffende 
techniek. Maar hij is onterecht 
vergeten. Kunstmuseum Den 
Haag toont voor het eerst zo’n 
120 objecten uit particuliere col-
lecties. De kleine potjes en vaas-
jes zijn ontroerend subtiel.

Hein Andrée begon zijn carrière 
eind 19e eeuw in vaders potten-
bakkerij, waar generaties lang 
eenvoudige gebruiksvoorwer-
pen werden gemaakt. Hier ont-
wikkelde Andrée zijn ambacht. 
Maar hij was niet zo geïnteres-
seerd in standaardproducten en 
begon te experimenteren met 
decoratieve objecten. Voortaan 
maakte hij alleen nog sieraarde-
werk. In de late jaren dertig raakt 
hij gefascineerd door Delfts, Ko-
reaans en Chinees wit. De wand 
van zijn potjes en vaasjes werd 
steeds dunner. Hij ging zijn pig-
menten mengen en experimen-

teren met glazuren. Vakbroeders 
als Lanooy en Willem Brouwer 
heeft Andrée echter nooit ont-
moet. Hij is dan ook niet door 
hen beïnvloed. Zij waren wel 
bekender, maar dat lag niet aan 
Heins werk. De stugge Hein trad 
niet graag naar buiten. Zijn oeu-
vre is daarom klein. 

Afb. 1. André Kertész, Portret Piet 
Mondriaan in Parijse atelier, 1926. RKD.

Afb. 2. Piet Mondriaan met op zijn 
schouders Frits Bodenheim, en Simon 
Maris geknield op de kade in IJmuiden, 
28 aug 1903. RKD.

Hein Andrée, Allerlei vaasjes, verschil-
lende jaren, meest linkse h 10,5 cm. 
Particuliere collecties. 

Hein Andrée, Kommetje (ca. 1924-1929) 
en vaasje (ca. 1943-1949), h 9,2 cm. 
Particuliere collectie.
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Den Haag – Kunstmuseum Den 
Haag 
070-3381111 / www.kunstmuseum.nl
Escher – Andere wereld
t/m 10 september 2023

Het werk van Maurits Cornelis 
Escher (1898-1972) is bekend 
om zijn optische illusies en on-
mogelijke architectuur. 125 jaar 
geleden werd Escher geboren. 
Met de grootste museale Es-
chercollectie ter wereld vormen 
Kunstmuseum en Escher in Het 
Paleis het centrum van dit jubi-
leumjaar. Met vier tentoonstel-
lingen, plus tal van activiteiten 
is Den Haag in 2023 stad van Es-
cher. In de wondere wereld van 
Escher veranderen vogels in vis-
sen (afb. 1) en stroomt water on-
eindig omhoog. Hij speelt met 
het oog van de toeschouwer en 

diens ervaring van de omgeving. 
Je kan nu letterlijk in Eschers 
wereld stappen en zijn werk 
als nooit tevoren beleven. Zijn 
prenten worden gecombineerd 
met spectaculaire ruimtelijke 
installaties van het Belgische 
kunstenaarsduo Gijs Van Vaeren-
bergh en Pieterjan Gijs (beide 

1983) (afb. 2). Eschers prenten 
getuigen van ongekend talent, 
maar ook van obsessieve toewij-
ding aan het grafische vak. Zijn 
oeuvre verkent, net als van het 
Belgische duo, de grenzen van 
ruimte,  perspectief en illusie: 
Escher op papier, Van Vaeren-
bergh/Gijs in ruimtelijke instal-
laties. Thema is de door Escher 
geliefde tegenstelling van ‘DAG’ 
en ‘NACHT’.  

Dessel/Mol (België) – Jakob Smitsmu-
seum vanwege een verbouwing te gast in het 
gloednieuwe ontmoetingscentrum Tabloo 
Gravenstraat 3, Dessel/Mol
www.jakobsmits.be 
Woe t/m vrij: 13-17 uur, zo 10-17 uur
Landschap in verandering – Jakob 
Smits
t/m 30 april 2023 

In 1888 kwam de Nederlandse 
kunstschilder Jakob Smits (Rot-
terdam 1855-Mol 1928) naar het 
Belgische Mol-Achterbos - op 
schildertocht met de schilder 
Albert Neuhuys. De zandigere 
heidevlakten, de vennen en de 
hoge luchten bleven hem boei-
en. Dat is in De vlakte goed te 
zien (afb. 1a). Ook de bewoners 
van dat stugge Kempische land 
waren zijn inspiratie. Hij wou 
doordringen tot de ziel van het 
landschap. Niet gevangen in een 
mooi plaatje, maar in een alles-

zeggend beeld. Daarnaast vond 
hij zijn weg in Brussel en Ant-
werpen, waar hij bevriend raakte 
met mensen uit de kunstwereld. 
Tientallen kunstenaars uit bin-
nen- en buitenland werden tij-
dens zijn leven aangetrokken 
door Smits’ faam als gangmaker 

en lichtend voorbeeld. Mol werd 
‘spontaan’ een kunstkolonie, al 
maakte Smits geen ‘school’.
In Nederland was hij destijds be-
kend, hij behoorde tot de Haagse 
School. Pas in 1937 kreeg hij een 
grote ‘retrospectieve’ tentoon-
stelling met 224 werken in Mu-
seum Boijmans-Van Beuningen. 
Tegenwoordig is er in Nederland 
weinig aandacht voor zijn werk. 
Opmerkelijk is wel dat PostNL in 
2013 in de serie Grenzeloos Ne-

Afb. 1. M.C. Escher, Lucht en Water, 
1938, houtsnede. Kunstmuseum Den 
Haag. © The M.C. Escher Company – 
Baarn – Holland. All rights reserved. 
www.mcescher.com.

Afb. 2. Gijs Van Vaerenbergh/Pieter-
jan Gijs, Impressie van installatie en 
prenten in de zaal ‘Architectuur in de 
tentoonstelling Escher – Andere wereld’.

VERANDERING
LANDSCHAP IN

Afb 1a. Jakob Smits, De vlakte, 1925, 
olieverf op doek, 137 x 126 cm. Jakob 
Smitsmuseum, Dessel (B)
langdurige bruikleen Stichting Ronald 
Luyten/Jakob Smits.

derland & België een postzegel 
uitbracht met een afbeelding 
van De Vlakte (afb. 1b). In België 
is hij dan ook een vooraanstaand 
kunstenaar. 
De tentoonstelling toont ook 
hoe de niet te stuiten moder-
niteit doordrong in ‘zijn’ Kem-
pische landschap. Soms tot 
ongenoegen van Smits. Dit 
‘keerpunt’ in het Kempische 
landschap komt tot uiting in 
Smits’ getoonde werk. 
Een catalogus (30 blz.) is bij de 
entree inbegrepen.

Dordrecht – Dordrechts Museum
078-7708708 / www.dordrechtsmuseum.
nl
Het oog van Jan Veth – Schilder en cri-
ticus rond 1900
t/m 3 september 2023.

Zie voor 
een be-
schrijving: 
Nieuwe 
uitgaven.

Elburg – Museum Sjoel Elburg
052- 5685564 / www.sjoelelburg.nl
Fré Cohen, grafisch kunstenares
t/m 29 april 2023

De tentoonstelling is dezelfde 
tentoonstelling als die in 2022 
in Het Schip heeft gestaan - iets 
anders gepresenteerd. Voor wie 
Het Schip heeft gemist en altijd 
al eens naar Museum Sjoel heeft 
gewild biedt de tentoonstelling 
een goede gelegenheid. 

De Joods-Nederlandse Fré Co-
hen (1903-1943) was een van 
de belangrijkste grafische kun-
stenaars. Ze gebruikte de vor-
mentaal en de idealen van de 
Amsterdamse School, en ont-
wierp grafisch drukwerk voor 
bedrijven, de gemeente Amster-
dam (afb. 1) en voor socialisti-
sche bewegingen als de SDAP, 

vakbonden en coöperaties. Ook 
maakte ze ex librissen, houtsne-
den, tekeningen, penningen, 
schilderijen etc. (afb 2). Op de 
tentoonstelling zijn alle grafi-
sche technieken uit haar oeuvre 
vertegenwoordigd en er is een 
film over haar leven. Zie voor 
meer informatie haar kunste-
naarsmonografie in Rond 1900, 
2022 nr. 2.

Enkhuizen – Zuiderzeemuseum
0228-351111 / www.zuiderzeemuseum.nl
Kunstenaarsdorpen
t/m 10 april 2023

In navolging van het Franse Bar-
bizon, ontwikkelden in de ne-
gentiende eeuw verschillende 
Europese dorpen zich tot  kun-
stenaarsdorp. Kunstenaars ont-
vluchtten de grote stad op zoek 
naar een ‘zuiverder’ bestaan op 
het platteland of aan het water. 
Volendam, Urk, Katwijk en Dom-
burg zijn hiervan bekende voor-
beelden. Deze vier dorpen aan 
de zee vormen het uitgangspunt 
voor de tentoonstelling  Kun-

Afb.1b. Schilderij De vlakte op NL 
postzegel.

Jan Veth, 
Zelfpor-
tret, 1887, 
olieverf op paneel, 35 x 26,1 cm. 
Dordrechts Museum. Schenking van de 
erven van J. Veth, Amsterdam1964.

Afb.1 Fré Cohen, Giroboekje Gemeente 
Amsterdam, 1929. Particuliere collectie.

Afb.2 Fré Cohen, Inventum blik, 1930. 
Particuliere collectie.

Piet van der Hem, Portret van een 
oude visser, Volendam, ca.1917-1918, 
olieverf op doek,110 x 75 cm. Collectie 
Hotel Spaander Volendam. 



36 2023-01 Rond 1900 2023-01 Rond 1900 37

stenaarsdorpen. Je maakt niet 
alleen kennis met de kunst die 
werd gemaakt in de dorpen, 
maar er wordt ook aandacht 
besteed aan de ontmoetingen 
tussen kunstenaars en lokale be-
volking (afb.).
De schilderijen hangen dicht op 
en boven elkaar, zoals dat rond 
1900 in de salonopstelling in Pa-
rijs gangbaar was. In de ‘salon’ 
vind je kunstwerken uit tiental-
len Europese kunstenaarsdor-
pen, waaronder Etretat, Giverny, 
Nunspeet, Skagen, Barbizon, Ca-
pri en Anseremme, van onder 
andere Max Liebermann, Gus-
tave Courbet en Jens Ferdinand 
Willumsen. Authentieke schil-
derkisten, gebruiksvoorwerpen, 
kledingstukken, persoonlijke 
verhalen en vele historische an-
sichtkaarten maken het bijzon-
dere verhaal en karakter van de 
verschillende kunstenaarsdor-
pen uit de negentiende eeuw 
compleet. Op 25 maart wordt 
in dit museum de Algemene 
Ledenvergadering van de VVNK 
gehouden.

Gouda – Museum Gouda
0182-33100 / www.museumgouda.nl
Flower power
t/m 7 mei 2023

Begin twintigste eeuw heeft de 
art nouveau grote invloed op 
het Gouds plateel. De natuur 
levert de inspiratie voor nieu-
we ontwerpen voor aardewerk. 

Willem Hartgring (1874-1940) 
begon in 1888 bij Plateelbak-
kerij Rozenburg in Den Haag en 
werd een prominent ontwerper 
en eierschaalporselein-schil-
der van decors met vogel- en 
bloemmotieven in Japanse stijl. 
In 1908 werd hij weggekocht bij 
Rozenburg door Plateelbakke-
rij Zuid-Holland in Gouda (afb.). 
Daarna werkte hij nog voor de 
Arnhemsche Faiencefabriek. Op 
de tentoonstelling zien we zijn 
zwierig geschilderde, fijne deco-
raties op keramiek. 
De ontwerpen naar de natuur 
van Henri Breetvelt (1864-1923) 
ontwikkelden zich steeds meer 
naar abstractie. Hij ontwierp en 
schilderde voor Zuid-Holland 
(1900-1902), de Société Cérami-
que in Maastricht, dat hij na een 
artistiek conflict verliet, en De 
Kroon in Noordwijk waar hij tot 
1909 de artistieke leiding had. 
Breetvelt werkte vervolgens 

voor zichzelf, en vanaf 1916 tot 
1923 weer voor Zuid-Holland. 
Zijn succesvolste periode, met 
decors als kleurenexplosies in 
matglazuur. De mooiste florale 
decors uit de plateelcollectie zijn 
nu tentoongesteld. Van gede-
tailleerd en natuurgetrouw, tot 
eenvoudig en nauwelijks meer 
herkenbare natuurafbeeldingen.

Laren – Singer Laren
035-5393939 / www.singerlaren.nl
Kees van Dongen. Durf en verleiding
t/m 7 mei 2023

Kees van Dongen (1877-1968) 
behoorde tot de voorhoede 
van Nederlandse kunstenaars 
die rond 1900 vernieuwing 
zochten in Parijs. Hij omarm-
de de avant-garde. In het vrije 
Montmartre bevond hij zich in 
het centrum van artistieke ver-
nieuwing. ‘Let maar op, ik ga 
beroemd worden’, was zijn am-
bitieuze uitspraak. In deze om-
geving ontwikkelde hij zich – in 
het voetspoor van Van Gogh – 
tot schilder van vrouwelijke fi-
guren en vernieuwer door kleur 
en toets. Dankzij het verblijf in 
Parijs, de vele internationale ten-
toonstellingen, en de combina-
tie van talent en durf werd Van 
Dongen een van de belangrijk-
ste vertegenwoordigers van het 
fauvisme. Het artistiek-revolutio-
naire en sensuele raakte met zijn 
naam verbonden.

Willem Hartgring, Piedestal, decor 
Goudfazant, unicum, ca.1908, Plateel-
bakkerij Zuid-Holland. Coll. Keramisch 
Museum Goedewaagen, Nieuw-Buinen.

Voor deze tentoonstelling heeft 
gastconservator Anita Hopmans, 
senior conservator bij het RKD, 
honderd schilderijen en teke-
ningen - hoogtepunten en sleu-
telstukken - bijeengebracht. Het 
zou leiden tot de wereldfaam 
van Van Dongen: zijn debuut, 
doorbraak en vroege ontwikke-
ling, tot aan het werk waarmee 

hij naam maakte als een van de 
belangrijkste ‘fauves’. 
Anita Hopmans schreef ook de 
gelijknamige catalogus bij de 
tentoonstelling, uitgegeven bij 
Waanders Uitgevers.

Leerdam – Nationaal Glasmuseum
0345-614960 / www.nationaalglasmuse-
um.nl 
Dingen van schoonheid – Ontwerpen 
van A.D. Copier uit 1923
t/m 31 mei 2023

Het jaar 1923, honderd jaar te-
rug, staat in de tentoonstelling 
centraal. 1923 is het jaar van de 
doorbraak van de jonge ont-
werper A.D. Copier (1901-1991). 
Hij combineert het werk op de 
Glasfabriek Leerdam met een 
opleiding aan de Rotterdamse 
Academie van Beeldende Kun-
sten en Technische Wetenschap-

pen onder zijn leermeester Jac. 
Jongert (1883-1942). Van hem 
heeft hij de zorg voor de gra-
fische vormgeving inmiddels 
overgenomen.
In 1923 werden tientallen glas-
ontwerpen van Andries Copier 
(1901-1991) - serviezen, en al-
lerlei soorten en maten vazen 
- voor de Glasfabriek Leerdam 
uitgevoerd. Copier zelf: ‘Elke 
bloem had een eigen vaas.’ en 
‘Een eenvoudige vaas kan net 
zo sprekend zijn als welk ander 
kunstwerk.’ In dat jaar ontwierp 
hij ook het nieuwe logo ‘met de 
drie vlammetjes’ voor de Glas-
fabriek. In een groot overzicht 

laat het museum glaswerk en 
ontwerptekeningen uit 1923 
zien. 1923 was een productief 
jaar. Toen Karel de Bazel, van wie 
sinds 1915 glas in Leerdam werd 
gemaakt, plotseling overleed, 
kreeg Copier in 1927 de alge-
mene artistieke leiding van de 
fabriek. De opmaat naar een hal-
ve eeuw aan ‘dingen van schoon-
heid’.

Nunspeet – Noord-Veluws Mu-
seum
034-1250560 / www.noord-veluws-muse-
um.nl
Bauhaus in Nunspeet 1934-1967 - Kit-
ty van der Mijll Dekker en Hermann 
Fischer
t/m 29 mei 2023.

De kunstenaars zijn beide rond 
1930 opgeleid aan het Bauhaus, 
de kunstacademie in Dessau. Ze 
leerden daar kunst te ontwerpen 
die ook in productie genomen 
kon worden. Voor iedereen be-
reikbaar. Kitty (1908-2004) ont-
wierp wandkleden, damasten 
tafellakens en kleurrijke thee-
doeken die decennialang in Ne-
derland zijn gebruikt (afb. 1).
Hermann Fischer (1898-1974) 
zorgde voor de weefgetouwen 
aan huis. Hij is pas onlangs ook 
als interieurarchitect heront-
dekt. Een Nunspeetse kunsthan-
delaar bood het museum een 

Kees van Dongen, Deux Yeux / Twee 
ogen (uitsnede), 1911, J.K. Art Foun-
dation

Kees van Dongen, Rouge et Jaune 
(l’Egyptienne), 1911, olieverf op doek, 
100 x 73 cm. Particuliere collectie. 

Kitty van der Mijll Dekker, droogdoek 
in wit en rood, jaren 30. Particuliere 
collectie.
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koffer aan, gevonden in 1996 bij 
het ontruimen van de villa van 
Kitty en Hermann. Daarin zaten 
unieke (bouw)tekeningen voor 
een (uitgevoerde) galerijflat in 
Dessau en voor een kleuren-
ontwerp voor een bioscoopzaal 
(afb. 2). Fischer ontwierp verder 
behang, maar ook gordijnen, bij-
voorbeeld voor prinses Juliana 
in paleis Soestdijk. Ook Kitty was 
met haar werk hofleverancier. 
De expositie laat naast ontwerp-
tekeningen met hun producten, 

de weefkunst van het echtpaar 
en hun weefgetouwen zien.
Ruim veertig jaar werkten en 
woonden zij in een fraaie villa 
naast het gebouw waarin nu het 
museum gevestigd is. Die villa is 
een aantal jaren geleden in oude 
glorie hersteld (afb. 3).

Nunspeet – Noord-Veluws Mu-
seum
034-1250560 / www.noord-veluws-muse-
um.nl
Frans Huysmans en de Bergense School
t/m 25 juni 2023

Met zijn schilderij van de Boe-
rendans behoorde Frans Huys-
mans (1885-1954) in 1914 tot de 
kern van de expressionistische 
Bergense School. Er zijn twee 
versies van het schilderij: één in 
Stedelijk Museum Alkmaar (afb.), 
de ander in Singer Laren. Toen 
Leo Gestel, Else Berg en Mom-
mie Schwarz hun eerste kubisti-
sche werk lieten zien, schilderde 
Huysmans de twee indrukwek-
kende figuurstukken ook kubis-
tisch, en in vlammende kleuren. 
Deze twee sleutelwerken van 
de Boerendans kwamen in ver-
schillende collecties terecht. Nu 
hangen ze voor het eerst weer 
bij elkaar.
Toch is Huysmans later niet be-
kend geworden als Bergense 
School-kunstenaar. De tentoon-
stelling geeft voor het eerst 
een overzicht van zijn werk en 
belicht deze relatief onbekende 
schilder van de Bergense School. 
In 1932 woonde Huysmans kort 
in Bergen en daarna in 1934 in 

Egmond aan den Hoef. Vandaar 
trok hij ’s zomers naar het oos-
ten des lands om inspiratie op te 
doen voor nieuwe landschaps-
schilderijen.
Sinds 1936 woonde hij in Nun-
speet in ’t Berghuis aan het 
Kunstschilderslaantje 13 (bij De 
Veluwse Heuvel) en schilderde 
impressionistisch, realistisch 
of greep terug op de Bergense 
School-stijl. Bij de tentoonstel-
ling is de monografie Frans Huys-
mans en de Bergense School van 
Jan C.A. van der Lubbe en conser-
vator Margot Jongedijk versche-
nen. 

Rotterdam – Kunsthal Rotterdam
010-4400301 / www.kunsthal.nl
Vrouwenpalet 1900-1950
t/m 9 april 2023

De tentoonstelling was eerder 
gelijktijdig te zien in Deurne en 
Drachten, zie Rond 1900, 2022 
nr. 3. 
De tentoonstelling toont het 
vooruitstrevende werk van vier-
entwintig Nederlandse vrouwen, 
die in de eerste helft van de vori-
ge eeuw behoorden tot de voor-
hoede van de moderne kunst. Er 
zijn ruim honderd werken te zien 
van onder andere Charley Toor-
op, Lou Loeber, Else Berg, Jaco-
ba van Heemskerck en Charlotte 
van Pallandt. Ze deelden naast 
het vrouw zijn hun talent, ambi-
tie en drang naar vernieuwing. 

Valkenswaard – Nederlands 
Steendrukmuseum
040-2049841 / https://steendrukmuseum.
nl
De Toorop Lijn - Jan Toorop, Charley 
Toorop, Edgar Fernhout
t/m 9 juli 2023

Het Steendrukmuseum laat in 
een tentoonstelling werk van 
drie generaties Toorop zien:  Jan 

De Weverij en woning Kitty van der Mijll 
Dekker en Hermann Fischer, Stati-
onslaan 34, Nunspeet, 1910. Streekar-
chivariaat Noordwest-Veluwe.

Hermann Fischer, kleurontwerp bio-
scoopzaal, Dessau, rond 1930. Noord-
Veluws Museum.

Frans Huysmans, Boerendans, de wals, 
danszaal in de Rustende Jager te Ber-
gen, 1914, olieverf op doek, 180 x 150 
cm. Stedelijk Museum Alkmaar.

Toorop, dochter Charley Toor-
op, en haar zoon Edgar Fern-
hout. Hoewel ze een eigen stijl 
ontwikkelden, is er in hun werk 

verwantschap te zien. Alle drie 
zijn ze bekend door hun schil-
derwerk, maar ze maakten graag 
gebruik van de lithografie. Voor 
de expositie is onderzocht wat 
het belang van deze techniek 
voor hen is geweest. Kunsthisto-
rici kijken doorgaans naar over-
eenkomsten en verschillen in 
hun schilderwerk. 
Maar in ‘De Toorop Lijn’ staat 
voor het eerst hun lithografi-
sche oeuvre centraal. Alle drie 
gebruikten ze de lithografie in 
een geheel eigen stijl, maar met 
eenzelfde doel: het publiek be-
trekken, bereiken en de kunst 
dichterbij brengen.  In de lange 
reeks publicaties over de familie 
Toorop ontbreekt nog een boek 

over het belang en gebruik van 
de lithografie binnen het oeuvre 
van de drie kunstenaars. Cura-
tor en kunsthistorica Frédèrique 
van Duppen heeft hiervoor uit-
gebreid onderzoek gedaan. De 
uitkomst wordt gepresenteerd 
in een publicatie.

Zutphen - Museum Henriëtte Polak 
0575-516878 / www.museazutphen.nl
Voor alles: kleur - Bob Buys (1912-1970)
t/m 4 juni 2023.

Zie voor een beschrijving: Nieuwe 
uitgaven. 
Bij de tentoonstelling verschijnt 
bij Waanders Uitgevers: Voor al-
les: kleur – Leven en werk van Bob 
Buys (1912-1970), door Nelleke 
van Zeeland.

TENTOONSTELLINGSAGENDA KORT

Tentoonstellingen reeds besproken in eerdere 
uitgaven van de Rond1900
Check de website voor u op pad gaat!

Bergen – museum Kranenburgh.nl
072-25898927 / www.kranenburgh.nl
Waar de zee licht is; t/m 10 april 2023

Doesburg - Lalique Museum
0313-471410 / www.laliquemuseum.nl.
Stromingen & gestalten. Juwelen en zilver van art 
nouveau tot art deco; t/m 28 mei 2023

Gouda - Museum Gouda
0182-331000 / www.museumgouda.nl 
Stille pracht, de verzameling van Paul Arntzenius; 
t/m 10 april 2023

Veendam – Veenkoloniaal Museum
0598-364224 / www.veenkoloniaalmuseum.nl 
Een vleug Jugendstil in Oost-Groningen;  t/m 2 juli 
2023 

Vlieland - Museum Tromp’s Huys
0562- 451600 / www.trompshuys.nl
Vlieland en Betzy: eigenzinnig, bijzonder, prachtig! 
Over Betzy Akersloot-Berg (1850-1922) zeeschilde-
res; t/m 31-12-2023.

Winterswijk – Museum villa Mondriaan
054-3515400 / www.villamondriaan.nl 
De Amsterdamse Joffers; t/m 16 april 2023

OPROEP BINNENSTE BUITEN 

Het programma  BinnensteBuiten van de 
KRO-NCRV vraagt of er onder onze leden 
mensen zijn met een mooi of bijzonder huis 
en huisinrichting. Mocht u het interessant 
vinden om over uw huis of inrichting te ver-
tellen, laat het dan weten aan Sabine Smit, 
redacteur van het programma, 
sabine.smit@kro-ncrv.nl  of tel 06-53206653.

In dit programma wordt langs gegaan bij 
mensen die in allerlei soorten huizen wonen. 
Van appartement tot rijtjeshuis tot nomaden-
tent tot landhuis en kasteel. Er is aandacht 
voor unieke interieurs, bijzondere panden, 
historische gebouwen, duurzame woningen, 
woonboten, vuurtorens etc. Alle soorten en 
maten woningen en interieurs komen voor-
bij. Op de website www.binnenstebuiten.tv 
staat een goed overzicht van verschillende 
soorten woon items in ons programma. 

BinnensteBuiten is al 8 jaar lang een geliefd 
en dagelijks goed bekeken programma op de 
NPO met rond de 800.000 kijkers. 
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GOEDE SMAAK!
Laura Roscam Abbing
conservator Zuiderzeemuseum 

Soms zegt een enkele afbeelding veel over 
wat er in een bepaalde tijdsperiode gaande 
was. Deze afbeelding komt uit het boek Van 
bouwen en wonen van architect Ahazuërus 
Hendrikus (Henk) Wegerif (1888-1963). Hij pu-
bliceerde het in 1924 om (toekomstige) hui-
zenbezitters te adviseren over de esthetische 
inrichting en aankleding van hun woning, en 
over de modernisering van hun ‘ouderwetse’ 
herenhuis. 

In die tijd had men diverse bronnen tot zijn 
beschikking om een keuze te maken hoe het 
huis ingericht en verfraaid kon worden. Een 
daarvan was de productcatalogus. De catalogi 
werden uitgebracht door ateliers en fabrieken 
die elementen voor in en aan het huis lever-
den, zoals balkonhekjes, vensterglas, meubi-
lair, terracotta sierelementen, lichtarmaturen 
en schoorsteenmantels. Ze tonen voorbeel-
den – modellen -  van leverbare producten in 
allerlei typen, soorten, maten en stijlen. Deze 
producten konden geleverd worden, omdat 
er voldoende vraag naar was. Zo waren rond 
1923 nog schoorsteenmantels te krijg van de 
meest uiteenlopende neostijlen, tot golvende 
art nouveau en de meest strakke ‘moderne’ va-
rianten. 
Een andere bron voor de inrichting van het 
huis wordt gevormd door adviesboeken. Een 
deel hiervan werd geschreven door architec-
ten als A.H. Wegerif. Geregeld is het uitgangs-
punt van deze architectenboeken dat de lezer 
‘de eigen smaak’ leert te ontwikkelen aan de 
hand van het boek. Deze smaak moet wel ‘goe-
de smaak’ worden en deze wordt steevast – 
indirect of vrij opzichtig –  uitgelegd naar de 
smaak van de architect die het schreef. 
Ook Wegerif schreef met dit boek een plei-
dooi voor zijn eigen stijlregels. Per onderdeel 
in en aan het huis legt hij de lezer uit waar hij 
op moet letten en wat goede smaak in dit ge-
val inhoudt. Ook geeft hij aanwijzingen hoe 

de bewoner een ‘ouderwets’ huis kan moder-
niseren. Soms plaatst hij ter verduidelijking 
afbeeldingen, zoals deze met de schoorsteen-
mantels. In de begeleidende tekst schrijft hij 
bij drie schoorsteenmantels in verschillende 
stijlen onder elkaar: ‘Afschuwelijke schoor-
steenmantels uit een prijscourant van 1923!’ 
en bij de afbeelding ernaast, zijn eigen figuur 
113: ‘Verbetering van bestaande schoorsteen’. 

Mooi is dat Wegerif door de vergelijking van de 
schouwen niet alleen een voorbeeld geeft van 
wat hij onder slechte en goede smaak verstaat. 
Hij toont hiermee ook dat in 1923 zijn eigen 
smaak geen gemeengoed was en er nog in alle 
stijlen geleverd werd. Bovendien voelt hij de 
noodzaak om met felheid de in zijn ogen afge-
dane stijlen te bestrijden. Leren de mensen het 
dan nooit? Nee, duidelijk niet: elementen in 
alle mogelijke stijlen werden nog jaren na het 
verschijnen van Wegerifs publicatie geprodu-
ceerd en afgenomen. Daar heeft deze instruc-
tieve afbeelding niets aan veranderd.

 . . . EN DAN NOG DIT


