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Raoul Dufy (1877-1953)

Nu à la Renoir, 1930

Pastel op papier

47 x 61 cm

Gesigneerd: links onder

Anna Boch (1848-1933)

Falaises roses dans le Midi, ca. 1910-1912

Olieverf op doek

48 x 73,5 cm

Gesigneerd: rechts onder
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Marcel Delmotte 

(1901-1984)

La chatte, 1954

Olieverf op doek

116 x 82,5 cm

Gesigneerd: links onder

Vooraf

Een waterverfschilderij wordt tegenwoordig 
meestal ‘aquarel’ genoemd. In de negen-
tiende eeuw was dat anders. Men sprak dan 
van ‘tekeningen’. Een tekening kon dus zo-
wel een werk zijn in potlood of krijt als een 
waterverfschilderij. Het geeft misschien aan 
dat het genre werken op papier in achting 
bij de kunstliefhebbers was gezakt. Daarom 
werden in verschillende Nederlandse ste-
den initiatieven genomen om dit te doorbre-
ken. Een van die initiatieven was de Haag-
sche Teekenacademie. Deze beijverde zich, 
(natuurlijk met intensieve bemoeienis van 
het echtpaar Mesdag), om het genre nieuw 
leven in te blazen. Aan deze Nederlandse 
aquarellen van de negentiende eeuw is een 
fraaie dubbeltentoonstelling gemaakt. Het 
ene deel is te zien in de Mesdag-collectie te 
Den Haag, en het andere in het Haarlems 
Teylers Museum. 

Aan deze tentoonstellingen vallen twee 
zaken op. Het eerste is dat een eventuele 
onderwaardering voor waterverf en meer 
in het algemeen, werken op papier, vanuit 
het artistieke gezichtspunt volkomen onte-

recht is. Het tweede opvallende punt: het 
zijn niet altijd de grootste meesters die het 
best konden aquarelleren.
De tentoonstelling De Aquarel is nog te 
zien tot in juni. Maar ook op de Tefaf, to-
nen we u, behalve de hoogtepunten die u 
in dit magazine aantreft, een aantal fraaie 
waterverfwerken en andere werken op pa-
pier.

Wij hopen u opnieuw te begroeten in 
Maastricht.

Ad van Gaalen,
hoofdredacteur
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Op het hier afgebeelde werk van Jan Toorop 
komen zowel mensen als engelen voor. De en-
gelen zijn vrouwen, al hebben ze een andro-
gyn karakter. Ze maken muziek en bevinden 
zich boven de mensen. De mensen zijn allen 
mannen. Het is met hen minder goed gesteld 
dan met de engelen, want een van hen is stok-
oud, een ander heeft een doodshoofdachtig 
voorkomen, een kijkt vertwijfeld, de ander 
went zich wenend af en weer een ander knielt 
in devotie neer bij een jongeling in bed. Deze 
jongeling is de heilige Aloysius van Gonzaga. 
Hij maakt met de linkerhand een spreekge-
baar en als enige van de mensen is zijn hoofd 
omgeven door een aureool. Hij is dan ook hei-
lig, en vormt zo de schakel tussen de engelen 
en de aardbewoners.

Jan Toorop maakte deze tekening bij wijze 
van ontwerp voor een muurschildering in de 
Nieuwe St. Bavo Kathedraal te Haarlem. Dit 
werk is, in tegenstelling tot de fraaie tegel-
tableaus die we nu in de St. Bavo zien, nooit 
tot uitvoering gekomen. Maar de ontwerpen 
zijn, nog fris onder handen van Toorop van-
daan, meermaals tentoongesteld en ook ver-
kocht aan het buitenland. Vandaar dat deze 
ontwerpen in een aantal verschillende versies 
bestaan. Ze werden meteen herkend door het 
internationale publiek dat in deze tijd, rond 
1908/1909, aan Toorops voeten lag.

Het was een publiek dat niet alleen gevoelig 
was voor de esthetiek van de symbolist die 
Toorop al jaren was en die hij ook in zijn ka-
tholieke periode bleef. Behalve dat men het 
werk mooi vond en nieuw, begreep men de 
spirituele boodschap van de schilder als uiting 
van een tijd waarin het katholicisme, onder in-
tellectuele en artistieke leiding van de jezuïe-
ten, tot een nieuw zelfbewustzijn kwam.

Mensen en engelen

Jan Toorop (1858-1928)

Imus Ad Coelum, De dood van den heiligen Aloysius 

1909-1920

Gekleurd potlood op papier

100 x 70 cm

Gesigneerd: links onder

Aloysius was een belangrijke spil in dit hernieuwde zelfbewustzijn. 
Een halfmythische figuur, een rijke jongeling die zijn adelstitel en 
rijkdom niet wenste te accepteren en, zich – zo zegt  het verhaal – vol 
walging afkeerde van de pronk en praal van de Medici in de Itali-
aanse Renaissance. Hij gaf de voorkeur aan zelfverzaking, ging de 
pestleiders helpen en liep daarbij zelf de ziekte op zodat hij, 23 jaar 
oud, overleed. Al snel na zijn dood werd Aloysius heilig verklaard. 
Hij was een perfect voorbeeld voor de zelfverloochening die Chris-
tus de mens had voorgehouden: een boodschap die in de evangeliën 
duidelijk te lezen is, maar in de Middeleeuwen onder invloed van de 
corrupte clerus geheel was vergeten en in de Moderne Devotie op-
nieuw tot uitdrukking werd gebracht door bijvoorbeeld Thomas van 
Kempen in zijn Imitatio Christi. De boodschap van naastenliefde en 
zelfverloochening was zo op de achtergrond geraakt dat ze uiteinde-
lijk mede leidde tot de Noordwest-Europese reformatie en de daarbij 
behorende onderdrukking van katholieken. En nu de katholieken 
weer opnieuw tevoorschijn konden komen, nu ze zelfs weer de een 
na grootste kerk van Nederland konden bouwen, nu was er ook be-
hoefte aan een nieuw voorbeeld, een nieuw symbool van de Christe-
lijke kernwaarden, en daarvoor was Aloysius de perfecte kandidaat. 
Aloysius werd een zeer populaire doopnaam in katholieke kringen. 
Een nog veel populairder naam bij het vormsel, het sacrament waar-
bij katholieke kinderen, op ongeveer op elfjarige leeftijd bij het ver-
laten van het basisonderwijs, een patroonheilige kunnen kiezen die 
ze in hun verdere leven kan bijstaan, als een soort virtuele leidsman. 
Zo’n leidsman is nodig, want uit zichzelf is de mens niet tot het goede 
geneigd. Een mens is geen engel. 

Maar veel verschil tussen mensen en engelen is er ook weer niet. De 
engelen bij Toorop dragen geen vlammende zwaarden, maar spelen 
viool. Ze missen het stoere uiterlijk waarmee Michaël en Gabriël in 
de Middeleeuwen werden afgebeeld. Eigenlijk lijken ze precies op 
wat rond 1910 in de mode was: een soort prerafaëlitische schildersmo-
dellen. Door hun humane uiterlijk en beschermende houding jegens 
de stervelingen in de benedenwereld functioneren ze als bemidde-
laars naar de hemel. Ze begrijpen de mens en diens zondig gedrag. 
Wanneer wij trachten Aloysius na te volgen – navolging van Christus 
zoals de Moderne Devotie die voorstond is rond 1906 wat te hoog ge-
grepen – zullen de engelen, onze evenbeelden op de vleugels na, ons 
vast wel het eeuwig leven binnen geleiden. Vandaar het onderschrift 
Imus ad coelum, ofwel: we gaan naar de hemel.
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Al in het begin van de jaren 1880 vond het 
impressionisme zijn eerste aanhangers on-
der de jonge Belgische schilders. Zij werden 
aangemoedigd door de school van Barbizon 
en bevrijdden zichzelf van alle romantische 
conventies. In hun schilderijen brachten zij 
met losse toets licht en kleur aan. De Brus-
selse kunsthandelaar Durand-Ruel hield ex-
posities met werken van Parijse impressio-
nisten zoals Monet.

In 1883 ontstond in de Brusselse herberg 
‘Café des Boulevards’ de groep Les Vingt, 
waarvan advocaat Octave Maus de bezieler 
was. Maus had in die periode hoge interna-
tionale ambities en bracht ook een aantal 
Franse impressionisten naar België, zoals 
Monet, Renoir en Seurat. De invloed was 
duidelijk: de realistische stijl bleef maar er 
was een duidelijke verheldering van het pa-
let.
Een van de weinige vrouwelijke deelnemers 
aan de tentoonstellingen van Les Vingt was 
Anna Boch. Anna was leerling van Isidoor 
Verheyden en leerde door hem het plein air 

schilderden. Beroemd zijn de muziekda-
gen die zij organiseerde voor haar collega’s 
van Les Vingt. Boch was de enige die een 
werk van Vincent van Gogh verwierf tijdens 
het leven van de kunstenaar. Door bemid-
deling van Père Tanguy kocht zij ‘De rode 
Wingerd’ die in 1880 bij Les Vingt was ge-
exposeerd. Anna reisde graag en veel naar 
Griekenland, Marokko en Frankrijk. Hier 
schilderde zij haar violetachtig roze kust-
landschappen.   

Parijs was rond de eeuwwisseling voor veel 
Belgen het belangrijkste artistieke centrum. 
Lucien Frank, leerling van de landschap-
schilder Daubigny, liet zich inspireren door 
het werk van de Parijzenaren. Frank bracht 
zijn verflagen met een borstel en paletmes 
aan op het doek. Zijn Brusselse stadsgezich-
ten hebben de galante uitstraling van de 
Belle époque.

In 1887 werden bij Les Vingt in Brussel de 
kunstwerken van Seurat tentoongesteld. De 
grote trekpleister was ‘La Grande Jatte’. De 
esthetische vernieuwing in het gepointil-
leerde werd met de term neo-impressionis-
me aangeduid en vond meteen navolging 
onder de leden van Les Vingt. Door het ver-
heerlijken van de intensiteit van het licht en 
het plaatsen van de pure keuren in kleine 
stippen of strepen naast elkaar bereikten zij 
hun persoonlijke synthese.

Ook de in Brussel woonachtige Jan Toorop 
schilderde met deze divisionistische pen-
seelstreek. De invloed van Henry van Velde 
is duidelijk zichtbaar in de gelijke opzet van 

Belgische impressionisten

Willem Adriaan Paerels (1878-1972)

Boulevard van Scheveningen

Olieverf op doek

70 x 70 cm

Gesigneerd: rechts onder

Lucien Frank

(1857-1920)

Prés de la Bourse

Olieverf op paneel

32 x 40 cm

Gesigneerd: 

rechts onder
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brede verfstreken. Toorop verzorgde in 1889 
een grote expositie met leden van Les Vingt 
in het Panoramagebouw in Amsterdam. 
Eind maart 1891 ontvingen de leden het 
tragische bericht dat Seurat op 31-jarige 
leeftijd was gestorven. Dit viel ongeveer 
gelijk met het einde van de mode van het 
pointillisme in Belgie, hoewel enkele leden  
nog enkele jaren in deze trant doorwerkten, 
zoals Van Rysselberghe. Onder invloed van 
de Engelsen trok nu de kunstnijverheid 
grotendeels de interesse.  

Het neo-impressionisme had een betrekke-
lijk korte bloei in België. Door techniek kon 
er maar langzaam gewerkt worden, waardoor 
er slechts een klein aantal werken  werd na-
gelaten. Er kwamen twee stromingen uit 
voort: het luminisme en het fauvisme. Vanuit 
hun neo-impressionistische verleden durf-
den de Brabantse fauvisten  later  ‘hun scha-
duwen, verzadigd door weerkaatsingen te la-
ten verdampen’ en gaven ze de voorkeur aan 
complementaire kleurencombinaties.

Emile Claus schilderde rond 1890, na zijn 
verblijf in Parijs, uitsluitend nog impressi-
onistisch. Claus voelde zich niet aangetrok-
ken tot Les Vingt en wilde later ook geen 
lid worden van La Libre Esthétique. Hij 
had niet veel op met de intellectuele ten-
dens rond Octave Maus. Dat weerhield hem 
er echter niet van om ‘Vie et Lumière’ op te 
richten, de frisse en lichte tegenhanger van 
de academische tradities.

Modest Huys zag Claus als inspirator, maar 
werkte zijn schilderijen nog vrijer en wilder 
uit. Inspiratie vond hij in zijn directe omge-
ving in de Leiestreek: zijn onderwerpen wa-
ren vissers, spelende kinderen, dorpelingen 
langs een rivier.

Tussen 1905 en 1910 vond er in de kunste-
naarskolonie een soort wisseling van de wacht 
plaats. Een aantal nieuwe luminsten vestigde 
zich in Latem. Onder deze tweede lichting 
behoorden de gebroeders De Smet, Perme-
ke en de kunstenaar Guillaume Montobio. 
Montobio vestigde zich in 1907 in Latem en 
zou daar tot zijn dood blijven wonen. In zijn 
onderwerpen verschilde Montobio niet veel 
van de andere luministen, maar zijn gewaag-
de gevoel voor kleur maakte hem uniek. 

Marcel Jefferys wilde met het luminisme 
meer de luchtigheid benadrukken. Hij liet 
bewust de tussenruimtes op zijn doek on-
beschilderd. Hij wilde eerder te weinig 
zeggen dan teveel en benadrukte hiermee 
de vergeestelijking in het impressionisme. 
Octave Maus beschreef deze manier van 
werken: ‘Uitdrukking geven aan objec-
tieve werkelijkheid wordt vervangen door 
het ideaal van een optisch dichtwerk, hel-
der en harmonieus, men wil ontroeren door 
middel van subjectieve indrukken gesug-
gereerd door het spel van het licht, wat de 
hoofdzaak is geworden.’ Jefferys, van goede 
komaf, schilderde graag zomerse impressies 
van terrassen, boulevards en volksfeesten. 
Hij reisde veel door Europa en zette overal 
zijn ezel neer. Hij schilderde met paletmes, 
borstel en penseel en had de voorkeur voor 

Modest Huys 

(1874-1932)

Naar het feest, 1922

Olieverf op doek

37 x 60 cm

Gesigneerd: 

rechts onder

Guillaume Montobio 

(1883-1962)

Zonnige oever met 

eenden

Marouflé

39,5 x 49,5 cm

Gesigneerd:

rechts onder

Leon de Smet (1881-1966)

 De Pond, 1913

 Olieverf op doek

45,5 x 54,5 cm.

Gesigneerd en gedateerd: links onder met monogram
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een parelmoerachtig palet. Jefferys kon zijn 
onderwerp in een paar losse toetsen neer-
zetten. Hij werd geprezen om zijn uitzon-
derlijke gave om een tafereel in een paar 
streken weer te geven.

Als reactie op het luminisme en het literaire 
symbolisme ontstond in 1893 ‘Le Sillon’. 
De veelal jonge studenten van de Brus-
selse Academie gaven met overdadig veel 
verf en in modderachtige kleuren de na-
tuur weer. Tijdens hun exposities kregen zij 
hierop veel kritiek. Na de tentoonstelling 
van de Franse impressionisten bij La Libre 
Esthétique in 1904 werd ook hun kleurge-
bruik lichter. De luministische tendensen 
die hieruit voortkwamen worden gezien als 
voorlopers van het Brabants Fauvisme. 
Paul Smeers had zich vanaf het begin bij Le 
Sillon aangesloten. Tijdens de zomermaan-
den schilderde hij poederachtige strandtafe-
relen, dik in de verf.

Het merendeel van de jonge Belgische 
schilders gaf rond 1905 de voorkeur aan het 

Anne-Pierre De Kat 

(1881-1868)

Femme

Olieverf op doek

60 x 48 cm

Gesigneerd: links 

onder

Marcel Jefferys 

(1872-1924)

Jeune femme au col-

lier dans un intérieur

Olieverf op doek

70 x 91 cm

Gesigneerd:

links onder met 

monogram

plein-airisme en zetten zich scherp af tegen 
de academische schoonheidsformules. Zij 
waren allen afkomstig uit de streek rond 
Brussel of gingen er wonen en ze vorm-
den wat men later het ‘Brabants fauvisme’ 
is gaan noemen. De kunstenaars streefden 
steeds meer vormvereenvoudiging na en 
konden hierdoor steeds meer loskomen 
van het impressionisme. Door hevige kleu-
ren naast elkaar te plaatsen, probeerden zij 
eenheid in hun compositie te brengen. De 
kleur werd nu een belangrijk onderdeel van 
de compositie. Emile Langui merkte hier-
over op: ‘Het subject verloor zijn plaats aan 
de subjectieve interpretatie, het picturale 

Henri Ramah 

(1887-1947)

Portret van 

Madame Ramah

in roze, ca. 1917

Olieverf op doek

50 x 80 cm

Gesigneerd: 

rechts onder

feit nam nu verder de plaats in van het wer-
kelijke feit. Het gaat hier om een psychi-
sche stellingname, veel meer dan om een 
andere manier van beschouwen.’ Het was 
de vraag naar vormsynthese. Het kunst-
werk moest meer zijn dan een fragmentai-
re suggestie. Vormen en kleuren moesten 
hun eigen uitdrukkingskracht bezitten. De 
kunstenaar vonden inspiratie bij La Libre 
Esthétique, waar Franse fauvisten zoals 
Matisse en  Othon Friesz tentoonstelden. 

Voor de Fransman Giroux was het ‘zotte 
geweld’ van het Brabantse Fauvisme een 
openbaring. Hij opende in Brussel een ga-
lerie die de tempel van het modernisme 
werd. 
Willem Paerels exposeerde meerdere ma-
len bij galerie Georges Giroux. Als student 
aan de Technische Hogeschool in zijn ge-
boortestad Delft, verruilde de jonge Paerels 
zijn studie én vaderland voor een onzekere 
bestaan als kunstschilder in Brussel. Toch 
ging hij geregeld terug naar Nederland om 
zijn ouders te bezoeken.

Begin 1914 werd hij, op vakantie bij zijn 
ouders in Den Haag, door het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog verrast. Hier-
door was het niet mogelijk terug te keren 
naar België. Hij vestigde zich in Scheve-

ningen op enkele passen van de Strandweg. 
In deze periode tekende en schilderde hij 
de boulevard, maar ook naakten en strand-
taferelen. Tijdens de oorlog ontving Paerels 
verscheidene op de vlucht geslagen kunste-
naarsvrienden, zoals Rik Wouters en Frans 
Smeers met wie hij samen uit schilderen 
ging. Na de oorlog keerde Paerels terug 
naar België en werd zijn schilderstijl ex-
pressiever en robuuster.

Anne-Pierre De Kat had zich vrijwillig aan-
gemeld bij het Belgische leger. Hij raakte 
gewond, maar zodra hij hersteld was keerde 
hij terug naar het front. Ditmaal werd hij 
aangesteld binnen de artistieke afdeling om 
de gebeurtenissen aan het front vast te leg-
gen. Hij vervaardigde in deze functie vele 
militaire portretten.

Na de oorlog was zijn werk nog net zo kleur-
rijk als daarvoor, maar de manier van schil-
deren veranderde. Zijn toets maakte plaats 
voor kleurvlakken, omsloten door zwarte 
lijnen. Hiermee wilde De Kat zijn kleurbe-
handeling benadrukken; hij liet het intieme 
karakter van zijn vooroorlogse werk achter 
zich. De nieuwe geest werd uitgedrukt: 
alleen de lyrische kleur was niet meer ge-
noeg. 

Henri Ramah was een van de eerste kunste-
naars die ook deze vernieuwing aanvoelde. 
Met zijn bedachtzame fauvistische stijl in 
sobere maar doelmatige kleuren, kwam Ra-
mah onder de Brabantse fauvisten naar vo-
ren als portretschilder bij uitstek.

Frans Smeers 

(1873-1960)

Mer du Nord

Marouflé

21 x 35,5 cm

Gesigneerd: 

rechts onder
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In 1894 keerde Georges Lemmen zich af van 
het neo-impressionisme. Hij zocht naar een 
nieuwe manier van schilderen die minder 
strikt was dan de gepointilleerde kleuren-
schema’s die Seurat had geïntroduceerd. Tot 
aan 1900 had hij nog geen duidelijke richting, 

Het innerlijke leven van 
Georges Lemmen

men bleef zijn verdere carrière in de nieuwe 
stijl schilderen. Hij bracht de verf meestal in 
kleine, losse en onafhankelijke toetsen aan 
en kwam tot een zekere decoratieve vlak-
heid die herinnerde aan zijn eerdere toege-
paste werk. Hij gebruikte vele schakeringen 
van gedempte kleuren voor de zachte, stille 
beelden waarin Lemmen zijn aandacht voor 
de ziel van mensen en dingen toonde.

Hoewel Lemmen sinds 1900 weer volop 
schilder was, nam hij niet volledig afscheid 
van de toegepaste kunsten. Octave Maus, 
de advocaat/schrijver die in 1893 de kunst-
kring La Libre Esthétique oprichtte, vroeg 
hem de affiche te ontwerpen voor de Salon-
tentoonstelling van de vereniging. Lemmen 
zou, 1906 uitgezonderd, tot de opheffing van 
de vereniging in 1914 elk jaar de affiches ma-
ken. Van verschillende affiches werd vooraf 
een beperkt aantal proeven gemaakt, die als 
zelfstandige litho’s aan liefhebbers werden 
verkocht. De affiches sloten aan bij Lem-
mens schilderkunst uit die periode. Voor de 
laatste affiche maakte Lemmen gebruik van 
de baadster (zie afbeelding) die hij al tien 
jaar eerder schilderde in olieverf. Op de li-
thografie die hij naar het schilderij maakte is 
de baadster bijna direct overgenomen; alleen 
het patroon op het doek dat over haar been 
valt is gewijzigd. Het landschap wijzigde hij 
meer: in de lithografie maakte de dromerige 
sfeer van een oever aan de waterkant plaats 
voor een duidelijker aangegeven ruimte, 
waarin een boom, oeverplanten en wolken 
boven het water zijn weer te nemen. Het was 
de laatste affiche die Lemmen voor La Libre 
Esthétique zou maken: enkele maanden later 
brak de Eerste Wereldoorlog uit en werden er 
geen tentoonstellingen meer georganiseerd. 

De Georges Lemmen van na 1900 wordt door-
gaans als Nabis-kunstenaar beschreven. ‘Les 
Nabis’ (‘de profeten’), was een groep Franse 
kunstenaars – Gauguin, Bonnard, Vuillard en 
Denis waren de bekendste – die wilde be-
nadrukken dat een schilderij in essentie een 
plat vlak is, bedekt met kleuren in een be-
paalde orde. De nadruk lag bij de kunstenaars 
op gevoel en emotie, wat hen onderscheidde 

van de impressionisten. Het decoratieve was 
echter van groter belang dan het expressieve. 
De kunstenaars vereenvoudigden hun vor-
men en gebruikten duidelijke lijnen om de 
ongemengde kleurvlakken af te bakenen. 
Lemmen was hier wat terughoudender in: hij 
bleef de kleurwaarden van groot belang vin-
den en hij vervormde minder dan de Franse 
Nabis. Ook schilderde hij aanvankelijk nau-
welijks landschappen, een thema dat bij de 
Nabis ruim aan bod kwam. Dat bij Lemmen 
dergelijke ‘buitenthema’s’ ontbraken, was 
niet omdat hij ze niet wilde schilderen, maar 
vanwege zijn slechte financiële situatie die 
hem belette zich te verplaatsen. Vanaf 1906 
verschenen er echter op een indirecte manier 
wel landschappen in zijn werk, namelijk in de 
thema’s van de baadsters. 

De eerste baadsters verschenen in 1906 in 
zijn oeuvre en na een korte afwezigheid do-
ken zij in 1909 weer op. ‘Ik word momenteel 
helemaal in beslag genomen door talrijke 
naaktstudies voor composities die ik binnen-
kort hoop uit te werken. Er zijn baadsters bij, 
rustende vrouwen op een zuiders of oosters 
strand’, schreef hij in 1909. Het jaar daarop 
werd de baadster een vast thema in zijn werk. 
Veel kunstenaars reisden in deze tijd naar het 
zuiden, om nieuwe inspiratie op te doen. Om-
dat Lemmen zich dit niet kon veroorloven, 
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maar vanaf de eeuwwisseling leek hij zijn 
weg te hebben gevonden. Veel van Lemmens 
schilderijen bleven, net als zijn vroegere werk, 
intimistische thema’s houden: intieme, huise-
lijke taferelen met zijn familie en vrienden als 
lezende, spelende of handwerkende model-
len. De voorstelling van de breister, zittend 
in een stoel, en profil afgebeeld met neerge-
slagen blik, is een treffend voorbeeld van dit 
intimisme. Lemmen, die werd omschreven 
als een rustige man, liet er een rustige en ver-
traagde perceptie van de voorbijglijdende tijd 
mee zien, gesuggereerd door het breiwerk dat 

de vrouw in haar handen houdt. De composi-
tie met overwegend neergaande lijnen geeft 
een gevoel van verstilling en het gebruik van 
de warme tinten rood en oranje, hier en daar 
in balans gebracht met het complementaire 
groen, roepen rust, stilte en intimiteit op. 

Lemmen had zich in de eerste helft van zijn 
loopbaan vol in de decoratieve kunsten ge-
stort maar was daar ontgoocheld uitgekomen. 
Zijn sobere ontwerpen sloegen niet aan bij 
het brede publiek, dat meer ornament wilde 
zien. Lemmen wilde geen concessies doen 
om zijn carrière in de toegepaste kunst veilig 
te stellen en hij besloot zich vanaf 1900 weer 
volledig op de schilderkunst te richten. Ma-
deleine Maus schreef dat zijn werk hierdoor 
een zeer persoonlijke ‘discrete bloei van in-
timistische kunst in een geest van zachte en 
tegelijk scherpe observatie’ onderging. Lem-
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fantaseerde hij zijn decors vanuit zijn Brus-
selse atelier. Zijn naakten hadden niets met 
sensualiteit te maken, hij schilderde geen 
naakten om het lichaam te verheerlijken. 
Lemmen, die werd omschreven als een rus-
tige man die zijn emoties altijd in bedwang 
hield, drukte er harmonie en sereniteit mee 
uit. Hij liet er zijn liefde voor het tekenen en 
voor kleurverhouding mee zien. 

In 1911 kreeg Lemmen een uitnodiging om 
naar het Zuid-Franse Beaulieu-sur-Mer te 
reizen, waar hij meer dan zes weken verbleef 
en alle indrukken tot zich nam. Een prach-
tig, bijna kinderlijk enthousiasme spreekt 
uit de brief die hij bij terugkeer stuurde aan 
Octave Maus: ‘Ik heb het Zuiden van nabij 
gezien, geproefd van de charme van Itali-
aanse dorpjes, blootgestaan aan de vijandig-
heid van de keienstranden en al het bela-
chelijke gevoeld dat opgeroepen wordt door 
het woord: palmboom! De zon heeft mijn 
neus geroosterd, de blauwe zee heeft mijn 
blik betoverd en de Alpen hebben hun oude 
tapisserieën voor mij ontrold. Maar het land 
brengt ook, en voor weinig geld, asgrauwe 
luchten voort, roetzwarte wolken en golven 
met magere schuimrandjes in de kleur van 
absint of zeepsop.’

Het zou de enige reis zijn die Lemmen maak-
te. In Brussel kreeg hij geregeld depressieve 
gedachten over zijn werk en situatie. Hoe-
wel hij internationaal tentoonstelde en zeer 

gewaardeerd werd door collega’s – vroegere 
verenigingsgenoten van Les XX en La Libre 
Esthétique – en critici, had hij maar weinig 
inkomsten. Hij vroeg zich af of het wel zin 
had om zich aan de kunst te wijden. Zelfs 
toen Galerie Giroux in Brussel hem in 1913 
een grote solotentoonstelling aanbood was hij 
maar moeilijk te overtuigen. Het werd echter 
een grote triomf: Lemmens vrienden verras-
ten hem op de opening en het werk werd uit-
zonderlijk goed verkocht. Lemmen was ver-
bouwereerd. Het succes duurde echter niet 
lang voor de kunstenaar: in 1915 verhuisde hij 
nog naar een nieuwe woning in Ukkel, maar 
het jaar daarop overleed hij. 

Hoewel Lemmen betrokken was bij de grote 
kunststromingen van het einde van de ne-
gentiende eeuw, was hij toch nooit een van 
de bekendste. Toen het Museum van Elsene 
in 1997 een Georges Lemmententoonstelling 
organiseerde, wilden de conservatoren ‘een 
vergeten persoonlijkheid uit de kunstgeschie-
denis rehabiliteren, een eersterangs figuur op 
nationaal en internationaal vlak, een kunste-
naar die midden in de artistieke avant-garde 
van zijn tijd stond’. Ze wilden zijn oeuvre 
voor het eerst in heel zijn diversiteit en om-
vang laten zien, ‘een oeuvre dat bij het grote 
publiek nooit erg populair is geweest en gaan-
deweg nog slechts de verstrooide aandacht 
kreeg die aan het werk van een kleine, secun-
daire meester wordt besteed.’ Roger Cardon, 
auteur van de tentoonstellingscatalogus, weet 
het gebrek aan aandacht voor het werk van 
Lemmen aan zijn vroegtijdige dood op een 
moment dat er veel artistieke nieuwigheden 
opkwamen, maar ook aan de bescheiden aard 
van de kunstenaar. In tegenstelling tot Lem-
men was Henry van de Velde bijvoorbeeld 
sociaal zeer vaardig en wist hij zijn werk grote 
bekendheid mee te geven. Dat van Lemmen, 
dat zeker niet onderdeed voor Van de Veldes 
werk, kwam daardoor meer in de schaduw te 
staan. Inmiddels, bijna twintig jaar later, is dit 
wel veranderd. Lemmen is een van de be-
kende kunstenaars van Les XX en geldt als 
een goed gewaardeerde kunstenaar, de schil-
der van het innerlijke leven in warme kleuren 
en een voorloper in de toegepaste kunst. 
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Herman Bieling was niet een van de meest 
moderne kunstenaars binnen kunstenaars-
vereniging De Branding. Veel van zijn 
verenigingsgenoten streefden naar het ab-
stracte en het occulte en maakten moeilijk 
te begrijpen werk. Bieling schilderde in 
zijn eigen, meer toegankelijke gestileerde 
realisme. Geïnspireerd door het kubisme 
en futurisme wilde hij altijd de zichtbare 
wereld nog laten zien. Hij werd geroemd 
om zijn strijd voor expositiemogelijkhe-
den voor moderne, jonge kunstenaars, die 
het aan het begin van de twintigste eeuw 
niet makkelijk hadden in het behoudende 
kunstklimaat in Rotterdam. Ook de be-
schikkingstelling van ateliers en sociale 
zekerheid voor kunstenaars stond op zijn 
actielijst. Bij het tienjarig bestaan van De 
Branding verkondigde Bieling: ‘Er moet 
hier hard, ernstig en geconcentreerd ge-
werkt worden in haastig tempo; voor de 
langzame, gemoedelijke luierende is in 
onze jonge stad geen ruimte, evenmin als 
voor deftigheid en arrivégeest. (…) Het 
wordt (…) tijd dat men eens breekt met 
de slechte gewoonte tentoonstellingen te 
houden van oud en doorgaans verouderd 
werk en dit onder het motief van aesthe-
tisch opvoeden van stadgenoten.’ Ook toen 
De Branding niet meer bestond, bleef Bie-
ling strijden. Hij wordt niet voor niets nog 
steeds de belangrijkste propagandist van 
moderne kunst in Rotterdam genoemd. 

We doen Bieling echter tekort als we hem 
alleen als belangrijk kunstactivist omschrij-
ven. Vanwege de herkenbaarheid stak zijn 
werk sterk af bij dat van de andere Bran-

dingkunstenaars. Volgens Brandingwoordvoerder Laurens van 
Kuik kwam de nieuwe kunst die de vereniging voorstond voort 
uit de ‘universaliteit van den vrijen geest’ en de ‘inhoud der 
ziel’. In het verbeelden van de zichtbare werkelijkheid was Bie-
ling echter niet de enige: Wim Schuhmacher was zijn bekende 
bondgenoot. De kunstenaars hadden elkaar in 1915 leren ken-
nen en schilderden samen buiten in de omgeving van Hillegers-
berg om, naar voorbeeld van Leo Gestel, het landschap in ritmi-
sche vormen te verbeelden. Net als bij Gestel volgden de stijlen 
elkaar snel op in Bielings vroege werk: waar hij in 1915 nog Wim 
Schuhmacher en diens vrouw op luministische wijze schilderde, 
maakte hij een jaar later landschappen in kubistische trant. Bie-
ling ging echter niet zo ver als Gestel, omdat de werkelijkheid 
te belangrijk voor hem was. Hij gebruikte de kubistische stijl 
meer als vormvereenvoudiging, zoals ook Lodewijk Schelfhout 
had gedaan. In de opvolgende jaren combineerde Bieling de ku-
bistische vorm steeds meer met een expressionistische.

Het circus, cabaret en theater waren een grote trekpleister voor 
veel kunstenaars aan het begin van de twintigste eeuw. Ook Bie-
ling werd erdoor betoverd. Hij schilderde onder meer de Berlijn-
se danseres Grit Hegesa, die expressionistische dansen uitvoerde 
in de Haagsche Kunstkring en de Grote Nutzaal in Rotterdam. 
Het schilderij dat Studio 2000 nu in de collectie heeft, is geïn-
spireerd op het theater: het revuemeisje steekt haar hoofd uit 
de coulissen, om te zien of de zaal al gevuld is met enthousiast 
wachtend publiek. Het werk is sterk gestileerd en doet collage-
achtig aan, alsof de losse onderdelen van hoofd en gordijnen uit 
papier geknipt zijn en over elkaar zijn neergelegd. 

Het vereenvoudigde gezicht van het meisje doet denken aan 
Afrikaanse beelden en maskers, waar Bieling in de jaren twintig 
en dertig door geboeid was: hij zag de primitieve kunst in Am-
sterdam bij etnograficaverzamelaars. Bieling maakte het schilde-
rij in 1930. Aan het begin van dit jaar verwoestte een brand zijn 
atelier op de Willemskade. Er gingen veel schilderijen, tekenin-
gen en sculpturen verloren, waardoor vroeger werk tegenwoordig 
een zeldzaamheid is.

Herman Bieling
Propagandist van moderne 
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Met het verschijnen van het boek ‘De Ver-
beelders’, het eerste overzichtswerk van de 
Nederlandse boekillustratie in de twintig-
ste eeuw, wordt de schijnwerper ook weer 
gericht op het grafisch werk van minder be-
kende kunstenaars. Veel van de besproken 
kunstenaars gingen niet als boekillustrator 
de geschiedenis is, maar maakten wel zeer 
verfrissend werk in dit vakgebied. In een 
interview met De Groene Amsterdammer 
(27-01-2015) noemt Saskia de Bodt, bij-
zonder hoogleraar Illustratie aan de UvA 
en auteur van De Verbeelders, Tinus van 
Doorn als een van haar favoriete illustrato-
ren. Over zijn boekje ‘De boer en de vos’ 
vertelt zij: ‘(…) in 1945 [kwam] postuum 
het kleine boekje De boer en de vos uit, 
een fabel waarin een boer allerlei bezittin-
gen ruilt en uiteindelijk berooid achterblijft 
omdat een vos alles opvreet. Het leuke is 
dat Van Doorn alles zelf gedaan heeft. Hij 
schreef de versjes en maakte zelf de expres-
sionistische, in linoleum gesneden prenten. 
Eigenlijk was hij kunstschilder, maar hij 

‘Ik voel mijn werk als een 
bevrijding’
Tinus van Doorn

heeft toch besloten om een boek te maken; 
geen kinderboek, maar een fabel voor alle 
leeftijden. Dit boekje communiceert iets en 
is geestig, ook in de details. Zijn stijl heeft 
een modernistische helderheid. Het is heel 
direct, met telkens maar een paar lijnen en 
veel primaire kleuren.’ 

De Bodt zei het: eigenlijk was Tinus van 
Doorn kunstschilder. Hij schilderde naïeve 
voorstellingen in wonderlijke, onnatuur-
lijke kleuren. Toch begon hij zichzelf als 
tiener te ontwikkelen in de kunst van het 
houtsnijden, en niet zonder succes: tijdens 
zijn eerste expositie op zeventienjarige 
leeftijd verkocht hij meteen een houtsnede. 
Hij meldde zich in 1924 aan bij de Haagse 
Academie voor Beeldende Kunsten waar hij 
leerde tekenen naar model en schilderen. 
Hij voelde zich echter opgesloten in het 
ritme van de opleiding, hij kon niet goed 
aarden in de stad en trok graag de natuur 
in om houtsneden met rake composities te 
maken van de boeren en hun dieren op het 
land. Hij maakte zijn opleiding dan ook niet 
af. Hij besloot bij zijn ouders te gaan wonen 
in Oegstgeest, die hem financieel steunden 
zodat hij zich volop aan zijn kunstenaar-
schap kon wijden. De tentoonstelling van 
1931 in de Salon des Artistes in Antwerpen 
zorgde voor de definitieve doorbraak van 
Van Doorn, hoewel hij hiermee nog niet 
een groot publiek bereikte. Hij exposeerde 
achttien houtsneden, elf schilderijen en tien 
lappenschilderijtjes. De inspiratie voor deze 
textielcollages had hij waarschijnlijk gekre-
gen door zijn kennismaking met Akkie Ver-
meulen, pianiste en begaafd decorateur van 
textiel- en breiwerk met dierfiguren. Hij 

afb. p. 23
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werd verliefd op Akkie, wat hem ertoe zette 
om zich meer op illustraties te richten om zo 
een eventueel gezin te kunnen onderhou-
den. In 1929 trouwden ze en ze vestigden 
zich in Rotterdam. Van Doorn werd nog wel 
financieel gesteund door zijn ouders, maar 
wist met zijn ontwerpen voor affiches en re-
clametekeningen toch een aardig salaris bij 
elkaar te werken. Van Doorn ontwierp ook 
decors voor het pantomimeballet ‘La boîte 
à joujoux’ (de speelgoeddoos), tekende il-
lustraties in het programmaboekje en ont-
wierp decors voor de komische opera ‘Tsaar 
en timmerman’. Daarnaast ontving hij van 
het Willink van Collen Fonds een geldprijs 
van driehonderd gulden voor zijn schilderij 
‘Nachtveerboot’.

Op de tentoonstelling in Antwerpen werden 
Van Doorns lyrische verbeeldingen van fi-
guren in arcadische landschappen getoond. 
Het andere deel van zijn werk, dat veel 
neerslachtiger is, werd er niet geëxposeerd. 
De kritiek was lovend. Naar aanleiding van 
een Leidse expositie later dat jaar werd hij 
vergeleken met Johannes Vermeer in hoe 
hij het mysterie van de ziel zichtbaar wist 
te maken, en met de Vlaamse expressionis-
tische en sociaal bewogen kunstenaars als 
Frans Masereel en George Minne. Hij werd 
een romantische dromer genoemd, die zich 
beperkte tot de kleur en daarmee een schit-
terende sprookjesachtige sfeer waarmaakte. 
‘Ik streef in mijn werk naar de weergave 
van de bevreemding en de wonderlijkheid, 
die deze wereld voor mij heeft’, schreef Van 
Doorn in 1932. ‘Ik tracht niet naar de uit-
beelding van realiteiten, maar zoek veeleer 
te componeren met vorm en kleur, vooral 
met de kleur, als draagster van gevoels-
waarden. In de verdeling van deze kleur 
over het vlak bekommer ik mij niet om de 
“natuurlijkheid”. Mijn wereld binnen mij is 
door deze wereld gevormd, maar anders. Zo 
zal ook mijn werk herinneren deze wereld, 
maar anders zijn. ik werk niet naar voorbeel-
den, maar uit de herinnering. Voor ik begin 
te schilderen, is het in mij kant en klaar, ik 
hoef het slechts uit te voeren. Ik voel mijn 
werk als een bevrijding.’ Naar aanleiding 

van de tentoonstelling in dit jaar, gehouden 
bij de Rotterdamse Studio 32, kocht Muse-
um Boijmans Van Beuningen twee schilde-
rijen aan van Van Doorn. Zijn werk was dat 
jaar ook te zien in het Stedelijk Museum, 
waarna in een lovende bespreking de ver-
gelijking met het werk van Marc Chagall in 
het voordeel van Van Doorn uitviel: in zijn 
werk kwam de oprechte argeloosheid en 
zuiverheid tot uiting. 
Halverwege 1933 verhuisden Tinus en Ak-
kie naar het Achterhoekse Barchem. Ze 
bouwden een huisje, ‘De Pondok’, dat her-
innerde aan Van Doorns jeugdjaren op Su-
matra. Tinus van Doorn was op zijn plek in 
de landelijke omgeving: in pentekeningen 
legde hij de natuur vast en zijn schilde-

rijen toonden boeren, naakten en dieren. 
Zijn werk was nu nog helder gekleurd en 
dromerig, maar stond op het punt om te 
veranderen. Onder invloed van de nieuws-
berichten uit Duitsland – op 30 januari 
1933 kwam Hitler aan de macht en in de 
opvolgende maanden werden politieke te-
genstanders vervolgd en vermoord – deed 
een duisternis zijn intrede in zijn werk. Van 
Doorn tekende een serie over de zondeval 
en schilderde mensen en dieren tegen een 
zwarte achtergrond, als silhouetten tegen 
een onbekende, duistere macht. Door de 
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recensenten werden deze grote doeken 
gezien als een vergissing. Ze werden maca-
ber genoemd, voortekenen van een doodse 
wereld. De schedels, dierenbeenderen en 
kale takken (waar voorheen ekster Gerrit 
nog zittend op werd verbeeld) die hij schil-
derde waren dan ook niet heel toeganke-
lijk. De Nieuwe Rotterdamsche Courant 
noemde het het werk ‘van een kunstenaar 
die van zijn hersens een ziekenkamer heeft 
gemaakt. Is het de geest van de zieke tijd 
die parten speelt?’

In zijn grafische werk wist Van Doorn te 
ontsnappen uit zijn sombere wereld. Hij 
maakte hout- en linosneden voor kinder-
verhalen en zijn vrije werk toonde herten, 
geiten, paarden en boerderijen: prenten die 
de blije, zorgeloze natuur nog lieten zien. 
Na een reis door Spanje en Portugal aan het 
eind van 1935 en begin van 1936 keerden 
de kwellende beelden terug in zijn werk. 
In het voorjaar van 1938 vertrokken Tinus 
en zijn vrouw naar Ukkel, voorstad van 
Brussel. Tinus van Doorn legde zich hier 
meer toe op de beeldhouwkunst, waar hij 
zich in Barchem zo nu en dan mee bezig 
had gehouden. Hij gebruikte tekeningen 
als voorstudies en in 1938 en 1939 kwam 
een tiental beelden tot stand, voornamelijk 
naaktfiguren in peren- of lindehout, eiken 
en in zandsteen. De vrouwen, veelal naakt-
figuren van Eva, hadden zoals zijn penteke-
ningen gevoelige, zachte contourlijnen. Hij 
schilderde nauwelijks meer: er ontstonden 
enkele kleine stukken en nog één groot 
doek. De tekeningen waren in de meer-
derheid. Nadat in april 1939 de mobilisatie 
werd afgekondigd in Nederland, maakte 
Tinus een serie van achttien anti-oorlogs-
tekeningen. Toen enkele maanden later 
de oorlog uitbrak besloten Tinus en Akkie 
naar Frankrijk te vluchten. Ze maakten hun 
twee poezen af en wilden vertrekken, maar 
werden afgeschrikt door de enorme vluch-
telingenstroom. Ze keerden terug naar 
huis, waar water en gas waren afgesloten en 
de situatie nijpend was. Van Doorn ontving 
van zijn vader en moeder geen financiële 
steun meer en de expositiemogelijkheden 

waren verdwenen. In maart 1940 schreef hij 
zijn ouders een brief: ‘In het kort gezegd, 
ik kan niet verder leven zooals ik tot nu toe 
gedaan heb: ik moet uitzicht krijgen. Mijn 
sterke vleugels verlammen in de kooi, die 
door het voortdurende tekort aan middelen 
om mij gevormd is. (…) Ik ben aan het ein-
de van mijn krachten. Ik kan de strijd niet 
langer volhouden. Ik wil werken, werken, 
en de middelen ontbreken me. Dit is ze-
nuwsloopend en ik weet, dat ik aan de rand 
van een crisis ben. Ik zeg jullie als er geen 
verandering komt of uitzicht op spoedige 
verandering, dat het verkeerd gaat loopen 
met me.’ Op deze noodkreet beloofden zijn 
ouders geld toe te sturen. Van Doorn vrees-
de echter dat het te laat zou komen. ‘Ik kan 
niet langer wachten. Mijn zenuwgestel laat 
een dergelijk vergeefsch bestaan en de on-
gewisheid ervan niet langer toe.’ Enkele 
weken later bezetten de Duitse soldaten 
Brussel. Op die dag, 17 mei 1940, maakten 
Tinus van Doorn en zijn vrouw Akkie een 
einde aan hun leven. 

Uit de laatste brief die Tinus van Doorn 
schreef bleek hoe zeker hij was van zijn 
werk: ‘Ik ben me volledig bewust van mijn 
capaciteiten, ik weet heel goed wie ik ben 
en wat ik waard ben. Dat anderen dat niet 
zien is niet mijn fout. (…) ik ben niet de 
eerste de beste onbenul en ik ben overtuigd 
dat men ook mijn werk zal moeten erken-
nen. Daar is niets aan te doen. Echter… het 
moet gezien worden, en bij herhaling, in  
ruimten die voor dat werk geëigend zijn.’ 
In juni 1945, direct na de oorlog, organi-
seerde Museum Boijmans Van Beuningen 
een herdenkingstentoonstelling. In de cata-
logus schreef directeur J.C. Ebbinge Wub-
ben over de uitzonderlijke coloristische 
en schilderkunstige begaafdheid en van 
de overtuigingskracht en ernst, die van de 
werken uitgaat. 

De Verbeelders. De Nederlandse boekil-
lustratie in de twintigste eeuw, Saskia de 
Bodt  e.a. De duotentoonstelling in het 
Letterkundig museum en museum Meer-
manno loopt nog tot 17 mei.
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Vorig jaar werd in het ‘Museum van Deinze 
en de Leiestreek’ herdacht dat een van de 
grote zonen van Deinze, kunstschilder Al-
bert Saverys, een halve eeuw geleden in zijn 
geboortestad stierf.  De daar ingerichte ten-
toonstelling ‘Albert Saverys 1886-1964’ heb 
ik jammer genoeg  gemist. Ter compensa-
tie heb ik het goed gedocumenteerde boek 
gelezen met dezelfde titel  (Gent 2014) van 
de hand van de tentoonstellingscurator Drs. 
Peter J.H. Pauwels. Saverys, ook op oudere 
leeftijd, is een artikel waard. Hier wordt hij 
bezien in zijn relatie tot de Leie. Na lezing 
van het boek van curator Pauwels resteerden 
nog enkele vragen, waarop hij bereidwillig is 
ingegaan en waarvoor ik hem veel dank ver-
schuldigd ben. 
Studio 2000 heeft altijd wel schilderijen van 
Albert Saverys in de collectie, momenteel 
een stuk of acht. Men kan ze zien in de kunst-
handel te Blaricum maar ook, met een viertal 
verkochte, op de website. De schilder kreeg 
in het verleden dan ook steeds aandacht van 

de redactie van Studio 2000 Magazine. De 
bedoeling die hier voorop staat is niet om 
nogmaals Saverys aan de lezer te presenteren; 
voor een  informatief artikel zij verwezen naar 
Studio 2000 Magazine 18de jaargang no. 4, 
november 2012, blz. 44-49.  

In dit geval staat een andere bedoeling voor-
op: de al wat oudere Saverys (vanaf een jaar 
of zestig) voorstellen als schilder van de Leie. 
De Leie stroomt vanuit de Noord-Franse 
landstreek Artois richting België en mondt in 
Gent in de Schelde uit. Voordat de Leie Gent 
binnenstroomt meandert zij over een lengte 
van zo’n twintig kilometer. Dit gebied tussen 
Deinze en Gent, de ‘schildersleie’, heeft van-
af het einde van de negentiende eeuw tot in 
de eerste helft van de twintigste eeuw belang-
rijke schilders geïnspireerd, onder wie Emile 
Claus, Valerius De Saedeleer en Modest Huys.  
Zij allen ressorteren onder de School van Sint-
Martens-Latem, een benaming die niet een-
duidig is maar voor meerdere benaderingen 
of stijlen staat, grofweg een symbolistische, 
een luministische (of neo-impressionistische) 
en een expressionistische. De Deinzenaar Al-
bert Saverys wordt ook tot de School van Sint-
Martens-Latem gerekend: hij debuteerde er 
in de luministische variant en ging over naar 
de expressionistische. Er volgden bij hem nog 
(tenminste) twee manieren van aanpak die 
stilistisch moeilijk te verenigen zijn met de 
School van Sint-Martens-Latem, een ‘klassie-
ke’ en een ‘laat-fauvistische’; de aanhalingste-
kens mogen aangeven dat deze benamingen 
gegeven zijn bij gebrek aan betere: Saverys 
blijkt een randfiguur van de School van Sint-
Martens-Latem maar misschien net daardoor 
interessant.
Eerst een kanttekening bij de kop boven dit 
artikel ‘De oudere Albert Saverys en de Leie’. 

De oudere Albert Saverys  
en de Leie

Saverys was een enorm productief maar ook 
erg eenzijdig schilder: landschappen, ma-
rines, stillevens. Ik beperk mij in dit artikel 
tot een subgroep van de landschappen, de 
Leie-gezichten.  Er is geen beredeneerde 
catalogus van Saverys, dus het aantal Leie-
taferelen is niet bekend maar het getal moet 
in de honderden lopen. Men mag beseffen dat 
Saverys van zijn penseel moest leven en dat 
Leie-gezichten een interessante niche bleken 
want – zeker de vroegere – voor een breed 
publiek herkenbaar. Saverys bediende dat 
publiek maar al te graag. In dit artikel staan 
Leie-gezichten centraal van de oudere Save-
rys die de zestig gepasseerd was en nog steeds 
door de Leie gefascineerd. Zijn Leie-gezich-
ten uit zijn latere jaren zijn anders dan die uit 
zijn vroegere. Onderstaand wordt onderzocht 
waaruit die verandering spreekt en welke be-
tekenis zij kunsthistorisch heeft.
De aandacht gaat hier uit naar een viertal Leie-
gezichten in de collectie van Studio 2000 die, 
afgezien van het feit dat ze alle door de oude-
re Saverys geschilderd zijn, twee elementen 
gemeenschappelijk hebben: een vergelijkba-
re opbouw en een contrastrijk, wild aandoend 
coloriet. De vier Leie-gezichten hebben een 
opbouw die niet afwijkt van de vroegere. De 
horizon deelt het tafereel in twee delen, met 
meer ruimte voor de lucht dan voor het land. 
Midden aan de horizon ligt het verdwijnpunt 
waar De Leie ontspringt. Deze zwenkt eerst 
(bezien vanuit kijkersstandpunt) naar rechts 
en stroomt dan links beneden ‘het beeld uit’. 
De schilder lijkt met zijn ezel positie geko-
zen te hebben beneden op de rechteroever, 
centraal in het beeld. Inmiddels is bekend 
dat Saverys eigenlijk geen plein air schilder 
was: ter plekke maakte hij hoogstens enkele 
vluchtige schetsen of aquarellen. Het eigenlij-
ke werk deed hij in zijn atelier. Saverys is een 
verteller. Hij laat ons zien hoe de Leie traag 
haar weg zoekt tussen de twee besneeuwde 
oevers, het geheel breed overkoepeld door 
een zeer bewogen hemel waarin de zon zich 
teruggetrokken heeft achter de wolken. De 
op de oevers verspreid liggende woningen 
lijken hardnekkig te getuigen van menselijke 
aanwezigheid in dit bijna elementaire land-
schap. Door dit samengaan van natuur en cul-

tuur situeert Saverys zich in een eeuwenoude 
Vlaamse landschapstraditie. Maar de opbouw 
op zich van deze schilderijen zegt weinig. Als 
het schilderkunstig geheel heel wat meer is 
dan de opgesomde delen is dit toe te schrij-
ven aan één factor: kleur. Saverys was in zijn 
hele schildersloopbaan een uitgesproken 
kleurrijk schilder die – zoals bij de ouder wor-
dende Titiaan – zich in de latere doeken min-
der dan ooit geremd voelde door regels van 
afstemming en harmonie. Hij is hier kolorist 
pur sang: kosmisch geweld beukt in picturale 
vorm op het Leie-landschap neer. Dit geeft 
luchten waar winterstormen de wolken aan 
flarden trekken. De tinten doorlopen heel 
het gamma van zwarten, blauwen, bruinen, 
witten, - en deze dan nog met bijvoegingen 
uit andere kleuren. Het zwart van de lucht 
schommelt tussen bruinzwart, grafietzwart 
en gitzwart. De blauwen lopen uiteen van 
lichtblauw en koningsblauw tot kobaltblauw, 
de bruinen van leem- en okerbruin tot diep-
bruin. Door virtuoze hantering van het palet 
roept Saverys een landschap op dat in geen 
weerbericht voor komt: wolken in schrille 
kleuren – bruin, zwart, vaalwit maar ook met 
accenten van bestorven rood –  waaraan de 
wind ruw gerukt heeft en die de ijzige win-
terlucht binnen stormen. De zon heeft zich 
terug getrokken achter het okeren hemelge-
welf en laat als aandenken een witte schim na 
in de wolken en zwarte aanzetten op het land 
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en hoog in de lucht. Niet alleen de kleur ver-
leent de Leie-gezichten hun onstuimigheid, 
de wijze waarop Saverys deze kleur aanbrengt 
vergroot nog hun tumult. Het lijkt wel work in 
progress, het is alsof we Saverys aan het werk 
zien: hier borstelt hij uitgekiend en beheerst 
de verf neer, daar brengt hij met de platte kant 
van het penseel of met het paletmes instinc-
tief en impulsief strepen en vegen aan in de 
verfmassa. Saverys schept een – met een ver-
ouderd begrip – holistisch tafereel, met een-
heid van hemel en aarde. Hij heeft de Leie 
opgenomen in het geheel. Zij weerspiegelt de 
kleuren van de lucht, verdubbelt en vergroot 
die als het ware waardoor de overtrekkende 
winterstorm nog meer plaats krijgt ingeruimd.

Wat stond Saverys voor ogen toen hij deze 
vier doeken schilderde? Saverys woonde te 
Deinze aan de Leie in zijn woonhuisatelier 
‘Ter Kauwkeshoek’. Het is opmerkelijk dat 
zijn atelier niet uitzag op de Leie die hij zo 
vaak uitbeeldde, bijna serieel zo lijkt het. Hij 
kon haar binnenshuis niet in visu schilderen. 
Waarom dan deze hardnekkigheid bij Saverys 
om telkens weer in zijn atelier de Leie te schil-
deren? Niet geografische exactheid: de schil-
der nam vaak – naar blijkt – een loopje met de 
topografie, schoof hier wat met de rivierloop, 
voegde daar bomen of bebouwing toe enzo-
voort wanneer de compositie er in zijn ogen 
om vroeg. Het probleem van de betiteling van 
de schilderijen heeft een snijpunt met de zeer 
relatieve topografische getrouwheid: Saverys 
had op dit vlak niet al te veel scrupules, en 
de kunsthandel nog minder toen schilderijen 
van waterlopen van Saverys goed verkochten. 
Schilderde Saverys een rivier dan kreeg deze 
snel door hem of door anderen de benaming 
Leie toegevoegd. 

Als het Saverys klaarblijkelijk niet ging om 
de Leie naturalistisch verantwoord weer te 
geven of te betitelen, waar ging het hem dan 
wel om? Misschien kunnen enkele parallellen 
uit de kunstgeschiedenis Saverys’ bedoeling 
verduidelijken. Anderen – en niet de gerings-
ten – gingen hem voor in het steeds weer uit-
beelden van één motief. Monet schilderde bij 
herhaling dezelfde onderwerpen: de kathe-
draal van Rouen, waterlelies in Giverny, popu-
lieren en hooimijten in Île-de-France. Sisley 
zette zijn schildersezel neer op diverse plek-
ken rondom de kerk van Moret-sur-Loing 
om deze steeds weer te schilderen. Hier dan 
de stelregel: wie een motief herhaaldelijk af-
beeldt, gaat het niet om dit motief als zodanig 
maar om iets anders. Bij afbeelden gaat het 
om de permanente staat van het te schilderen 
object en dan volstaat één keer. Monet en Sis-
ley ging het niet om afbeelden maar om iets 
anders, om uitbeelden, de uitbeelding van de 
wisselende, sferische en kleurrijke aanblik 
van kathedraal, waterlelies, populieren, hooi-
mijten en kerk. De impressionisten waren de 
eerste om de uitbeelding ‘los te zingen’ van de 
afbeelding, zij zouden als picturale rattenvan-

gers van Hamelen tallozen meetronen, van ex-
pressionisten tot abstracten. Saverys rammelt 
in zijn latere Leie-gezichten aan de poorten 
van de abstractie. Het verschil tussen Monets 
schilderingen van het wateroppervlak in zijn 
vijver van Giverny en die van Saverys’ luch-
ten in zijn Leie-schilderingen is niet groot. 
Bij beide is de schildering autonoom aan het 
worden. Men zou deze lichtelijk paradoxale 
uitspraak kunnen formuleren: zoals het eigen-
lijke onderwerp voor Monet eigenlijk niet de 
vijver was, ging het de oudere Saverys niet om 
De Leie. Beide kunstenaars ging het niet zo-
zeer om een driedimensionaal tafereel, als wel 
om het tweedimensional screen ervan, hun 
wereld was – met een begrip gemunt door de 
Amerikaanse kunstcriticus Clement Green-
berg – flat. Natuurlijk bleef bij Saverys de 
Leie steeds zichtbaar, niet in het minst voor 
traditioneel ingestelde kopers die aan herken-
baarheid hechtten. Saverys ging niet zover dat 
hij het figuratieve verving door het abstracte. 
Bij hem geen substitutie van het eerste door 
het laatste, zoals – om een voorbeeld te noe-
men - tijdgenoot Willem de Kooning gaande-
weg zou doen in diens lyrisch-abstracte schil-
derijen. Op Saverys’ latere Leie-schilderijen 
is het bekende citaat uit 1890 van toepassing 
van schilder-criticus Maurice Denis dat ver-
taald als volgt luidt: Men moet zich herinne-
ren dat een schilderij voordat het een strijdros 
is, een naakte vrouw of een of andere anek-
dote, wezenlijk een plat vlak is bedekt met 
kleuren die in een zekere orde gerangschikt 
zijn. Vindt deze zienswijze steun in gegevens 
uit Saverys’ leven? Ontegensprekelijk. Save-
rys was zoon van een huis- en decoratieschil-
der. Omdat zijn vader overleed toen Albert 
nog pas zestien jaar was moesten hij en zijn 
broer het schildersbedrijf overnemen. Net 
als Bram en Geer van Velde of Bram Bogart 
heeft Albert het vak eerst terdege geleerd in 
de praktijk. Dat Saverys ook aanleg had voor 
fijn schilderwerk mag blijken uit de decors die 
hij schilderde voor de toneelvereniging van 
Deinze, zijn triomfbogen voor optochten al-
daar, wandschilderingen voor kennissen, enz. 
Met een gevoel voor understatement noem-
de Saverys zich een ‘decorateur’. Vanuit zijn 
leerjaren als huis- en decoratieschilder kon 

Saverys als kunstschilder vaardig met pen-
seel omgaan. En kleuren laten zingen zoals in 
zijn vroegere Leie-gezichten maar ook laten 
spetteren en schetteren zoals in zijn latere. Ei-
genlijk is Saverys een laat-fauvist. Een mooie 
boutade van Saverys tot besluit die alles zegt 
over het oogmerk dat hij najoeg: Wel ja, een 
schilderij is een interpretatie met behulp van 
de natuur.

Jan van Seggelen, 
cultuurwetenschapper, kunsthistoricus
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Het is verleidelijk om een kunstenaar in 
een hokje te plaatsen van een bepaald  
‘-isme’. Hoewel Le Sidaner niet volledig 
inging tegen de heersende ismen van de 
avant-garde, zoals het impressionisme en 
het pointillisme, volgde hij zijn eigen weg. 
Zijn werk was geenszins vernieuwend, 
maar met zijn individualiteit en visie druk-
te hij een stevige stempel op al het werk 
wat hij voortbracht. Sommigen noemen 
zijn werk monotoon, maar een kunstenaar 
met zo’n uitgesproken stijl kan niet voor-
komen dat die individualiteit zich herhaalt 
in alles wat hij maakt. 

Le Sidaner werd in 1862 geboren in Port 
Louis, de hoofd- en havenstad van Mau-
ritius. In 1871 keerde de familie Le Sida-
ner terug naar Frankrijk en vestigde zich 
in Duinkerke. Zijn vader was zich bewust 
van het artistieke talent dat in Le Sidaner 
schuilging en moedigde hem aan om een 
artistieke opleiding te volgen. In 1882 be-
gon hij aan de École des Beaux-Arts in Pa-
rijs, maar zowel de opleiding als de Parijse 
bedrijvigheid lieten Le Sidaner koud. Hij 
verbleef liever op het platteland en ont-
wikkelde daar zijn eigen stijl. De woorden 
van zijn kleinzoon luidden: ‘Volgens zijn 
vrienden – schilders en schrijvers – was hij 
eenvoudig en amicaal, een hartelijke vent 
die de eenzaamheid zocht, een zwijgzame 
kerel met wie iedereen wilde praten, want 
het weinige dat hij zei was weloverwo-
gen en fascinerend.’ In 1885 vond hij de 
eenzaamheid in het kustplaatsje Étaples. 
De figuren speelden in deze tijd nog een 
belangrijke rol in zijn werk, later zouden 
die compleet verdwijnen. Toen hij in 1894 

Étaples verliet deed hij nog een aantal 
plaatsen in Italië, België en Nederland 
aan alvorens voor lange tijd te verblijven 
in Gerberoy.

Le Sidaner had het plaatsje Gerberoy in 
1901 op aanraden van zijn vriend Auguste 
Delaherche bezocht, wat naar eigen zeg-
gen ‘doordrenkt was van de charme van 
het verleden.’ Kort daarop vestigde hij zich 
in het oude stadje. Net als zijn tijdgenoot 
Monet liet hij er stapsgewijs een grote tuin 
aanleggen, de meest geschilderde plek in 
zijn oeuvre. Monet diende ongetwijfeld 
als zijn voorbeeld in de aanleg van zijn 
tuin als bron van inspiratie. De impressi-
onist was voor Le Sidaner niet onbekend. 
Hij ontmoette Monet in 1918 en was ver-
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rukt en zeer onder de indruk van het werk 
van de bekende meester. 
Hoewel er overeenkomsten zijn tussen het 
werk van de twee kunstenaars maakten 
zij op een compleet verschillende manier 
gebruik van licht. Monets werk baadde 
in het zonlicht: de felle stralen reikten 
tot elke uithoek in de door hem geschil-
derde landschappen. Le Sidaner was de 
kunstenaar van het diffuse licht. Het licht 
dat voorzichtig door de bladeren scheen of 
werd gereflecteerd op een nat oppervlak. 
Met kleine, nauwkeurige toetsjes bracht 
hij de verf in vele lagen aan op het doek. 
Die structuur zorgde ervoor dat het werk 
een mysterieuze sluier over zich heen 
kreeg. Het licht werd erdoor gedempt en 
de structuur gaf zijn doeken een bepaalde 
sfeer die de voorstellingen eerder op een 
decor deed lijken dan op de realiteit.

Naast het Franse, bezocht Le Sidaner ook 
het Nederlandse platteland. Vlak voor zijn 
dood deed hij de Blaricumse Villa Neder-
heem aan. Hij bezocht er zijn Amerikaanse 
vrienden William Henry Singer Jr. en zijn 
vrouw, welbekend als oprichters van het 
Larense Singer museum. William Singer 
had Le Sidaner in 1912 voor het eerst be-
zocht in zijn woonplaats Gerberoy, waarop 
vele ontmoetingen volgden. De Singers 
kochten zo’n dertig werken aan waarvan 
een deel zich in de vaste collectie van het 
Singer Museum bevindt. Net als Le Sida-

ner trok Singer graag naar de provincie en 
schilderde veel in het Noorse dorpje Ol-
den. Wellicht was het Singer die Le Sida-
ner in contact bracht met de familie Thau-
low, de familie van de Noorse kunstenaar 
Frits Thaulow. Het meisje op het werk Fil-
lette au jardin uit 1894 is waarschijnlijk het 
dochtertje van Frits, die zich in 1892 met 
zijn familie voor een paar jaar in Dieppe 
vestigde. De sluier van verfstreekjes die 
typerend was voor Le Sidaners werk is ook 
duidelijk zichtbaar in Fillette au jardin. 
De schildpad is, bedoeld of onbedoeld, als 
Le Sidaner zelf. In tijden waarin verande-
ringen in stroomversnelling plaatsvonden 
haastte hij zich niet. Zijn schild bood rust 
en eenzaamheid, wanneer hij dat wenste. 

Het resultaat van Le Sidaners wat eenza-
me bestaan waren tijdloze schilderijen, dat 
wil zeggen: schilderijen waar de tijd geen 
greep op had. Ook gedurende de Eerste 
Wereldoorlog schilderde hij zijn tuin en 
verlaten stadsgezichten, voorstellingen 
die meer vertellen over de kunstenaar zelf 
dan over het geschilderde object. Dat is 
wat het werk van Le Sidaner zo gevoelig 
maakt, zo intiem. Waarschijnlijk was dat 
ook wat Marcel Proust aansprak in de kun-
stenaar en hem de reden gaf om de Le Si-
daner te noemen in één van zijn bekendste 
werken: À la recherche du temps perdu. 
De roman gaat over het verlangen om lang 
vervlogen subtiele en intieme gevoelens 
terug te roepen. In het verhaal offert een 
Parijse, gevestigde kunsthandelaar zijn in-
komen op om het werk van Le Sidaner te 
verwerven. Het was niet gek dat Proust, 
een tijdgenoot van Le Sidaner, hem noem-
de in zijn werk. Le Sidaner genoot grote 
faam en exposeerde in de Parijse Salon, 
in de Londense ‘Goupil Galleries’ en zij 
aan zij met Monet in de bekende galerie 
van Henri Petit. In 1909 werd hij benoemd 
tot officier van het Légion D’Honneur en 
in 1937 werd hij zelfs nog president van 
de Académie des Beaux-Arts in Parijs. Hij 
overleed in 1939, op 76-jarige leeftijd.
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Wat iedereen kan, daar is geen kunst aan. 
Een schilderij wordt pas kunst als het de 
unieke uiting is van een persoonlijke visie 
en vaardigheid van de kunstenaar. Dat is er 
waarschijnlijk de reden van dat er altijd 
controverse ontstaat wanneer kunstenaars 
gebruik maken van hulpmiddelen. Van Da-
vid Hockney tot Johannes Vermeer, van 
Breitner tot Van Gogh: hun trucs en handig-
heden hebben altijd stof doen opwaaien en 
twijfel doen rijzen over hun kwaliteiten.

Zeer bekend en nog steeds controversieel 
is het boek dat de Engelse schilder David 
Hockney liet verschijnen. In The Secret 
Knowledge onthulde hij de technieken die 
de meesters van de zestiende en zeventien-
de eeuw gebruikten als hulpmiddel voor 
hun schilderijen. In die tijd was de optica 

als wetenschap al redelijk gevorderd. Er 
waren spiegels, ook convexe spiegels waar-
mee men een groothoekeffect kon berei-
ken. Er waren sinds Van Leeuwenhoek len-
zen waarmee men het kleine kon vergroten, 
en sinds Galileo Galilei lenzen waarmee 
het verafgelegen dichtbij gehaald kon wor-
den. Er was ook de camera obscura. In een 
afgesloten ruimte kon een kunstenaar wat 
buiten waarneembaar was op een van de 
wanden projecteren, zij het dan onderste-
boven.

Begin negentiende eeuw kwam de fotogra-
fie en naarmate de eeuw vorderde werden 
camera’s goedkoper, toegankelijker, han-
teerbaarder, en ook het ontwikkelen en af-
drukken werd eenvoudiger. Sommige schil-
ders maakten er gebruik van. Breitner en 
Witsen waren in Nederland bekende kun-
stenaars die zowel foto’s maakten als schil-
derijen. Breitner verwerkte wat hij fotogra-
feerde in de composities en strekking van 
zijn stadsgezichten. Ook zijn modellen ko-
men we zowel op foto’s als op schilderijen 
tegen.
Sinds mensenheugenis gebruikten schilders 
rasters om een waargenomen beeld op het 
doek over te brengen. Een frame met kip-
pengaas waardoor men het landschap be-
kijkt en een referentieraster op de onder-
grond van het doek stelt de schilder in staat 
wat hij ziet nauwkeurig op het doek over te 
nemen.
In onze tijd is er de computer als hulpmid-
del. De grafische technieken maken het mo-
gelijk om foto’s te manipuleren en allerlei 
mengvormen tussen schilderijen en collages 
te maken.
En steeds, ook nu nog, heeft het gebruik van 
zulke hulpmiddelen discussie opgeroepen.
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David Hockney’s boek, waarin hij onder 
meer liet zien dat Vermeer en Caravaggio ca-
mera obscura’s hebben gebruikt voor hun 
werk, zou, zo zei hij zelf, nooit tot stand ge-
komen zijn zonder de moderne techniek. 
Het is immers het internet en de computer 
die er voor zorgen dat de schilder op een 
snelle en handige manier allerlei schilderij-
en van de zestiende en zeventiende-eeuwse 
meesters kon vergelijken zonder de hele we-
reld te hoeven afreizen. In de vijftiende 
eeuw, betoogde hij, worden vrij plotseling 
overal in de westerse wereld portretten veel 
levensechter en beter lijkend. De stilering 
die men bij de vroege meesters aantreft 
wordt vervangen door een nieuw realisme. 
Hockney begon hier over na te denken toen 
hij in 1999 het werk van Ingres bestudeerde 
en zich afvroeg hoe deze schilder zo enorm 
precies heeft kunnen werken op zulke soms 
zeer kleine formaten. Hockney wist dat in 
de tijd van Ingres activiteit de camera lucida 
net was uitgevonden. Dit optische hulpmid-
del was al in de zestiende eeuw door Kep-
pler bedacht, maar het bleef tot rond 1800 
theorie. Toen construeerde William Wollas-
ton er een. De camera lucida is een lens/

spiegelcombinatie op een standaard die 
men voor het papier zet waarop men wil te-
kenen. Als men door de lens naar beneden 
op het papier kijkt ziet men niet alleen het 
maagdelijk papier, maar ook datgene wat 
zich voor de tekenaar bevindt.
De veronderstelling dat Ingres dit apparaat 
had gebruikt bracht Hockney er toe een vrij 
grondige studie te maken van de ontwikke-
lingsgeschiedenis van de optica, zowel in 
theorie als in de praktische apparaten die in 
de loop van de eeuwen zijn bedacht. Hij 
bracht deze ontwikkelingsgang in relatie tot 
de ontwikkeling van de schilderkunst. Sa-
men met de natuurkundige Charles Falco 
beschreef hij wat nu heet de Hockney-Fal-
co-hypothese.

Deze hypothese ontlokte zeer veel kritiek. 
Allereerst van de kunsthistorici die betoog-
den dat er, toegegeven, weliswaar in bepaal-
de gevallen gebruik was gemaakt van de 
camera obscura, maar dat het gebruik van 

optica toch eigenlijk geen verklarende factor 
voor de ontwikkeling van de schilderkunst 
als zodanig was. Ook een natuurkundige 
trok fel van leer. De verschijnselen die 
Hockney in de schilderijen waarnam zouden 
helemaal niet kunnen worden verklaard met 
de door hem genoemde camera’s en spie-
gels. Anderen betoogden weer dat in de zes-
tiende en zeventiende eeuw de schilders 
niet de beschikking hadden over voldoende 
sterke lichtbronnen om deze technieken 
ook in de praktijk te kunnen brengen. De 
kwaliteit van de lenzen was bovendien on-
voldoende om te kunnen gebruiken voor 
projecties op een doek of vel papier. Dat 
bleek uit bestudering van oude lenzen. Er 
was wel een uitzondering: de voortreffelijke 
lenzen van Anthonie van Leeuwenhoek, de 
Delftse microscopist. Diens nauwkeurig ge-
illustreerde verslagen aan de Royal society 
getuigen er van. Maar het is ook bekend dat 
een halve eeuw na hem niemand er in slaag-
de de resultaten van Van Leeuwenhoek te 
evenaren. 
Ook bracht men naar voren dat de grote Le-
onardo da Vinci, toch een techneut bij uit-
stek, maar weinig meldde over optische in-
strumenten en al helemaal niet aangaf dat 
hij of zijn collega’s ze gebruikten voor hun 
kunst. 

Kortom: veel tegenargumenten. Eén noem-
den de kunsthistorici niet. Het moet voor 
hen op zijn minst pijnlijk zijn geweest dat 
buitenstaanders – een kunstenaar en een na-
tuurkundige – met een alternatief idee een 
dikke streep zetten door de theses die ze 
zelf hadden ontwikkeld, de sociologische, 
psychologische, historische en vaak uiterst 
gewichtige en hoogdravende theorieën over 
de kunsthistorische ontwikkeling. De hypo-
these van Hockney stoorde niet alleen het 
kunsthistorische bedrijf, dat van oudsher 
niet natuurwetenschappelijk was georiën-
teerd, het zaagde ook aan de stam.

Ook in de negentiende eeuw waren er gelui-
den tegen optische hulpmiddelen. Soms 
deed een criticus schamper over Breitner. 
Men vermoedde dat de grote stadsgezich-

ten, zeker die waarbij de dienstmeiden en 
andere voetgangers vlakbij door het beeld 
lopen, waren gemaakt op basis van foto’s. 
Plasschaert noemde het gebruik van ‘een 
photographisch toestel’ een gevaar. Breitner 
antwoordde de critici laconiek. Wat wil je, 
zoiets kán je toch helemaal niet zonder foto’s 
maken? Meer ruchtbaarheid gaf hij er niet 
aan. Tijdens Breitners leven wist maar een 
enkeling van zijn fotografisch werk. Het 
werk berustte (door een schenking van Ma-
rie Jordan, Breitners echtgenote) in de nala-
tenschap van kunsthandel Buffa en kwam 
pas in de jaren zestig in de openbaarheid 
toen Hein Siedenburg ze aan het RKD 
schonk.
Breitner voelde blijkbaar aan dat het voor 
zijn reputatie als schilder niet aanbevelens-
waardig was zich als fotograaf bekend te ma-
ken. Ook de foto’s van Willem Witsen waren 
voor intern gebruik, en hij maakte hij er 
doorgaans geen schilderijen of etsen van.
Wat in de negentiende eeuw gold, gold 
waarschijnlijk ook eerder: de reden dat Leo-
nardo niet repte over lenzen en spiegels in 
verband met kunst maken, dat Vermeer en 
zijn collega’s niet bekend maakten dat ze 
hulpmiddelen gebruikten, komt door de-
zelfde angst voor reputatieverlies.
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De reputatie van de schilder was gebaseerd 
op kunde en kennis. Wie de biografische 
boekwerken leest van Vasari, Houbraken, 
Van Mander of Jacob Campo Weyerman 
komt zeer veel anekdotes tegen over schil-
ders die er in slaagden met bedrieglijk echte 
weergaven van voorwerpen mensen te mis-
leiden. Hun virtuositeit wordt breed uitge-
meten. De topschilder kon met één, twee 
strepen een gezicht karakteriseren. Met een 
enkel dotje goudverf op de vloer kon hij zijn 
leerlingen foppen, ze doken er op alsof het 
een echte gouden munt was. En dat alles 
deed de meester-schilder achteloos, uit de 
losse pols. Het gebruik van een hulpmiddel 
doet in die optiek niet alleen afbeuk aan het 
prestige, het is ronduit vals spelen.
Misschien was ook concurrentiedruk er de 
oorzaak van dat men technieken en hulp-
middelen niet graag deelde. The Secret 
Knowledge, titel van het boek van Hockney, 
wijst daar al op. Beroemde kunstenaars had-

den geheimen. Leerlingen moesten er voor 
tekenen de geheimen niet aan buitenstaan-
ders te verraden. De gebroeders Van Eyck 
zouden het geheim van het olieverfrecept 
hebben. Een schilder was immers niet al-
leen een kunstenaar, hij was ook een halve 
of hele uitvinder. Over Van Eyck schreef 
Weyerman dat hij: ‘als een Chimist aan het 
stooken en aan [het] smooken ging, vol hoop 
dat hy iets zou ontdekken...’. De schilder als 
chemicus met verf en vernis, dat mocht. 
Maar de schilder als opticus, dat was vals 
spel.

Zoals de schilders niet te koop liepen met 
hun natuurwetenschappelijke activiteiten, 
bleef ook de kunstgebonden activiteit van 
de natuurwetenschappers beperkt tot enke-
le, vooral chemisch georiënteerde uitstapjes. 
In de jaren twintig werden er bij vervalsing-
zaken wel eens de deskundigen van de TH 
Delft geroepen, die dan met het juist ont-
wikkelde Röntgenapparaat konden aanto-
nen dat er moderne spijkertjes verborgen 
zaten onder de zogenaamd zestiende-eeuw-
se verflaag, of met massaspectografische ana-
lyse dat er een pigment in de verf zat dat in 
de bedoelde periode al dan niet voorkwam. 
UV-licht, de blauwe lamp, behoort inmid-
dels tot de standaarduitrusting van de vei-
lingexpert of kunsthandelaar. De natuurwe-
tenschap was en is vooral een technisch 
hulpmiddel dat kan worden ingeroepen bij 
problemen, en er was geen integrale aanpak 
om kunstwerken langs natuurwetenschap-
pelijke lijnen te bestuderen. Er is aan de 
Universiteit van Tilburg een interdiscipli-
nair onderzoeksprogramma voor de conser-
vering en restauratie van kunst, Science4arts. 
Maar tot dusver was er nauwelijks weten-
schappelijke activiteit als het gaat om kwes-
ties van optica, perceptie en beeldvorming.

Maar ook daar is nu verandering gekomen. 
Het tijdschrift Art&Perception probeert een 
dialoog tot stand te brengen tussen de na-
tuurwetenschap en de kunst. Het is in 2013 
opgericht door Jan Koenderink en Johan Wa-
gemans, beide natuurwetenschappers aan de 
Universiteit van Leuven. Ze schrijven in de 
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inleiding van het eerste nummer: ‘Sinds vele 
eeuwen hebben kunstenaars de eigenschap-
pen van perceptie bestudeerd, met name van 
visuele perceptie, om zo hun doel: het ma-
ken van een beter beeld en het in nog ster-
kere mate veroorzaken van een visueel effect 
bij het publiek, te kunnen bewerkstelligen. 
Er is in de loop der eeuwen een grote hoe-
veelheid kennis verzameld, zowel in de wer-
ken van deze kunstenaars zelf, als in wat ze 
hebben gezegd of geschreven. Ook de he-
dendaagse kunstenaars blijven gefascineerd 
door de werking van het menselijk waarne-
mingsvermogen. Voor veel natuurweten-
schappers kan de kunst een rijke bron zijn. 

dat Vermeer, indien hij zijn Gezicht op Delft 
of Meisje met de parel van een opname met 
een camera obscura op het doek heeft ge-
bracht, niet alleen een geniale schilder was, 
maar ook nog een zeer talentvolle technicus.
Andere artikelen in Art & Perception gaan 
over de waarneming van kinderen, over hy-
bride beelden (met visuele dubbelzinnig-
heid, zoals de Mona Lisa),  en over de ver-
schillende perspectiefprojecties.

Het lijkt inderdaad een veelbelovende weg. 
Vaak komen de wetenschappelijke doorbra-
ken juist niet vanuit de eigen wetenschaps-
hoek, maar van de buren.

Er zijn nu allerlei nieuwe technieken ont-
wikkeld om de menselijke waarneming mee 
te bestuderen, en dat opent veelbelovende 
paden indien we dit op de kunst toepassen. 
Maar ondanks deze veelbelovende toekomst 
en de stevige basis waarop kan worden voort-
gebouwd lijkt er een grote barrière te bestaan 
tussen de natuurwetenschap en de kunstwe-
tenschap.’

Het tijdschrift probeert die kloof te slechten 
en geeft in zijn eerste nummer meteen een 
aantal goede voorbeelden.
Jane Jelly van Oxford Uiversity rapporteert 
over een experiment dat kan laten zien hoe 

in de tijd van Vermeer een camera obscura 
daadwerkelijk gebruikt kan zijn. Het experi-
ment is simpel van opzet, maar ingewikkeld 
qua uitvoering. Jelly probeerde de werkwijze 
van Vermeer te reproduceren. Vooral worstel-
de ze erg met de methode om het beeld uit 
de camera obscura-projectie over te brengen 
op de grondlaag van een schildersdoek. Ze 
probeerde het met verschillende materialen, 
met oliepapier dat op de projectmuur werd 
geplakt en zo diende als mal voor doordruk-
ken op het doek, en meer van dergelijke me-
thoden. Het artikel laat zien dat de techniek 
mogelijk is, maar niet hoe Vermeer het pre-
cies gedaan heeft. Wel is één ding duidelijk: 
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Het is elf uur ’s ochtends en het is druk in 
het Singer Museum. Een lange rij bezoekers 
popelt om na twintig jaar weer een overzicht 
te zien van ‘Nederlands’ mooiste modernist’ 
Leo Gestel. Niet in de laatste plaats droeg 
de Volkskrant bij aan de interesse voor de 
tentoonstelling: Stefan Kuiper sloot zijn 
lovende recensie af met de woorden ‘Een 
zeldzaam buitenkansje. Ga liften als u moet’. 

De tentoonstelling maakt de hooggespan-
nen verwachtingen waar. In de sfeervolle 
Singerzalen worden de werken van Gestel 
chronologisch getoond. De bezoeker loopt 
door zijn levensverhaal, geïllustreerd door 
bekende en minder bekende werken van 
de meester. Op de Salongroene wanden van 
de eerste zaal zien we de opkomst van de 
modernist Gestel, die eigenlijk heel rustig 
en bedeesd begon met schilderen. Als jonge 
jongen presenteerde hij zich met een zelf-
portret als zelfstandig werkend ‘vrij’ kunste-

naar. Hij heeft een palet in de hand en kijkt 
zijn publiek zelfbewust aan. Zijn geld ver-
diende hij in deze vroege jaren vooral met 
reclametekeningen – het werk voor Philips 
is zeer bekend – en illustraties voor dag- en 
weekbladen. Op de tentoonstelling gaat het 
echter om de tekeningen en schilderijen. 
Van voorzichtig opgezette vrouwenportret-
ten, die steeds iets losser en gedurfder wor-
den, tot studies van de huid in een pointil-
listische toets en interieurs met vrouwen die 
lezen bij lamplicht. Enkele grote, anekdo-
tische pasteltekeningen – Gestel won met 
twee van deze tekeningen in 1912 de Willink 
van Collenprijs – werden door progressieve 
critici als een achteruitgang in zijn streven 
naar moderniteit gezien, maar ze vestigden 
Gestel naam bij het grote publiek. Gestel 
zou gedurende zijn hele carrière blijven te-
kenen. Omdat hij zo’n begaafd tekenaar was 
werd hij door zijn collega’s ‘Leonardo’ (af-
gekort ‘Leo’) Gestel genoemd, naar de Itali-
aanse alleskunner. De als Leendert geboren 
Woerdenaar gebruikte zijn koosnaam al snel 
om zijn werk mee te signeren. 

Een opvallend en groot schilderij in de eer-
ste museumzaal toont hetzelfde model als 
Gestel gebruikte voor zijn kleinere werk 
met een lezend meisje, dat bij dit artikel is 
afgebeeld. Het grote schilderij, waarop Ge-
stel rond 1908-1909 tegen een vrijwel zwar-
te achtergrond een vrouw weergaf met een 
enigszins tragische blik in de ogen, wordt 
in de catalogus omschreven als een ‘fasci-
nerend schilderij’. Waar ze daar met haar 
zwaar opgemaakte gezicht nog oogt als een 
femme fatale, is dat op het kleine schilderij 
geheel anders: daar is een ingetogen, vrien-
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delijk meisje te zien. Er is geen spoor van 
de erotische lading die men terugvond in 
het grote schilderij, waarin de rood gestifte 
mond van de vrouw als pervers werd gezien. 
Een recensent schreef in 1911 dat Gestel er 
een meester in was om bij de ‘vrouwelijke 
verleidelijkheid’ vooral de ‘aangloeiing der 
perversiteit’ weer te geven. Hij duidde het 
als een mooi soort treurigheid: ‘De heer Ge-
stel heeft er blijkbaar niet spoedig genoeg 

raad. Van het werk is een voorstudie be-
kend, die niet gedateerd is. Zou Gestel de 
voorstudie rond de tijd van het grote, donke-
re schilderij hebben gemaakt, en deze later 
hebben uitgewerkt tot een definitief schil-
derij? De tentoonstellingscatalogus gaat er-
van uit dat het grote werk geschilderd werd 
op de Jan Steenzolder, het atelier op de Jan 
Steenstraat waar Gestel in het najaar van 
1904 ging werken. Het onderzoek van W.P. 

kunnen zijn. Het is daardoor niet ondenk-
baar dat het meisje model heeft gestaan 
voor Gestel. 
De ‘natuur’zaal die volgt op Gestels vroege 
loopbaan laat zien hoe de kunstenaar los-
kwam van zijn academische stukken. In de 
bloemstukken is een zoektocht naar een 
meer vergeestelijkte benadering te zien: 
enkele stukken krijgen zware, contraste-
rend blauwe contourlijnen en vereenvou-
digde vormen, andere krijgen uitbundige 
uitbarstingen van kleur die het hele doek 
vullen. Een suggestie van ruimte is er soms 
al nauwelijks meer. De landschappen uit de 
omgeving van Woerden lijken zonlicht te 
regenen en laten opeenvolgend bijna zien 
hoe de kunstenaar in het veld stond en pro-
beerde het licht en de atmosfeer te vangen. 
De wisselwerking met Sluijters, met wie hij 
aan het begin van de eeuw veel optrok, is 
voelbaar, net als de invloed van Mondriaan. 
Het is nu wellicht niet meer bij iedereen 
bekend, maar Gestel was één van de meest 
moderne kunstenaars van de eerste decen-
nia van de twintigste eeuw. Hoewel de aan-
dacht de laatste jaren veel uitging naar Sluij-
ters, die inspireerde met zijn fauvistische en 
luministische doeken, was het zijn vriend 
Gestel die voorop liep in de kubistische en 
futuristische experimenten. 

Het duo Gestel en Sluijters, met Mondri-
aan de voortrekkers van de ‘ultra-moder-
nen’ genoemd, zorgde zelfs voor het nodi-
ge schandaal. Nog voor de opening van de 
grote najaarstentoonstelling van de Moder-
ne Kunstkring in het Stedelijk Museum in 
1911, waar ook Parijse avant-gardisten aan 
deelnamen, werden van beide kunstenaars 
twee naakten uit de museumzaal verwij-
derd. Ze werden te aanstootgevend bevon-
den. Nescio, die van de uitbundige bohé-
miensfeer gretig gebruik maakte voor zijn 
‘Titaantjes’, refereerde ook hier aan in zijn 
boek: ‘Hoyer had kolossaal geboft. Ze had-
den de ouwe stomme streek uitgehaald een 
naaktfiguur van hem te weigeren.’ Aan pu-
bliciteit hadden beide kunstenaars natuur-
lijk geen gebrek meer. De naakten zijn op 
de tentoonstelling te zien, in een zaal die de 

snelle ontwikkeling toont van een pointillis-
tische stijl naar een decoratieve, met grote 
kleurvlakken die bijna abstract, of in ieder 
geval sterk vereenvoudigd en vlak decora-
tief aandoen. 
Onder invloed van zijn reizen naar Parijs 
ontwikkelde Gestel zijn eigen kubistische 
stijl. Hij combineerde het statische kubisme 
van Picasso en Braque met de dynamiek 
van het Italiaanse futurisme. Zijn kleur-
rijke bloemstukken en portretten zijn op-
gebouwd uit stralend gekleurde partjes die 
het hele doek vullen. De gezichten en han-
den gaf Gestel vaak naturalistisch weer: een 
bewuste keuze, die volgens regels van de 
strikte kubisten ‘onjuist’ was. Gestel koos 
er echter voor om vast te houden aan de na-
tuur. In 1913 maakte hij wel uitstapjes naar 
vrijwel abstracte landschappen, waarin het 
ging om vorm en kleur en het ritme van die 
twee. In de Bergense buitenlucht, waar hij 
in 1911 was begonnen met schilderen, ex-
perimenteerde Gestel naar hartenlust met 
zijn landschappen. Aan het einde van de zo-
mer van 1913 wilde hij echter niet stoppen 
met buiten schilderen, en via Jan Toorop 
kwam hij in contact met de Belgische schil-
der William Degouve de Nuncques, die 
hem aanraadde naar Mallorca te gaan. Sa-
men met zijn vriendin An Overtoom en het 
kunstenaarsechtpaar Else Berg en Mommie 
Schwarz trok Gestel aan het einde van dat 
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van, deze zusters in het verfgebruik in heur 
maximum van kleurigheid en minimum van 
fleurigheid uit te beelden.’ 
Hoe anders is dat op het kleinere schilderij, 
dat Gestel ongeveer vijf jaar later maakte. 
Hoewel hij zijn model op twee zeer verschil-
lende manieren heeft weergegeven, is haar 
kleding hetzelfde: de grote donkere hoed, 
haar zwarte jurk met doorzichtige mouwen, 
de broche en de ketting met het witte sie-

Janssen leidde echter naar Parijs, waar Ge-
stel in de zomers van 1910 en 1911 verbleef. 
Janssen liet uitzoeken dat de kleding, het 
hoofddeksel en de juwelen van het meisje 
Frans zijn. Omdat ze een samenraapsel van 
kledingstijlen draagt – de hoed en jurk hoor-
den eigenlijk niet bij elkaar en het fluwelen 
hesje, dat gedragen diende te worden over 
de jurk met voile mouwen, ontbreekt – zou 
het een kamermeisje uit welgestelde kring 
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jaar naar het zonnige eiland. Gestel werkte 
op Mallorca aan één stuk door, en dat laat 
de voorlaatste zaal van het Singer ook zien. 
Grote doeken met aardse, maar heldere tin-
ten, natuurvormen gefragmenteerd zoals 
Braque en Cézanne dat deden. Halverwege 
1914 verlieten ze Mallorca, om via een ver-
blijf van enkele weken in Spanje terug te 
keren naar Nederland. 

Kort na hun aankomst in Nederland brak de 
Eerste Wereldoorlog uit. Het contrast tussen 
het zonnige eiland en deze sombere wereld 

had niet groter kunnen zijn. Gestel trok naar 
de grens bij Roosendaal om de vluchtelin-
gen vanuit België vast te leggen in schets-
boeken, die hij in het voorjaar van 1915 in 
Amsterdam uitwerkte tot prachtige, aangrij-
pende tekeningen. Ze werden geëxposeerd 
op een reizende tentoonstelling waarvan 
een deel van de opbrengst ten goede kwam 
aan het Amerikaansch Comité tot Voeding 
van België. Gestel verkocht zijn bladen zeer 
goed, waardoor hij nog tijdens de tentoon-
stelling tekeningen moest bijmaken. Hij 
werd geroemd om zijn verbeelding van alle 
individuen en de manier waarop hij het leed 
weergaf. Hij liet nog maar eens zien wat een 
getalenteerd tekenaar hij was. 

De jaren erop werkte Gestel in de zomers in 
Bergen en bracht hij de winters in zijn Am-
sterdamse atelier door. Hij nam steeds meer 
afstand van de kubistische, gefragmenteer-
de weergave van de natuur. Zijn werk werd 
geleidelijk steeds expressionistischer, met 
donkere aardetinten, licht-donkercontrasten 
en sobere vormen in brede toets. Hij ver-
bleef steeds meer in Bergen, waar Le Fau-
connier, Arnout Colnot, Piet van Wijngaerdt 
en anderen werkzaam waren in een don-
kere, expressionistische stijl. Hij zou zich 
er in 1921 definitief vestigen. In het Singer 
worden deze werken (wegens ruimtegebrek 
wellicht?) in dezelfde zaal getoond als de 
werken van Mallorca: het contrast in vorm 
en kleur is enorm. 

Financieel gesteund en vergezeld door ver-
zamelaar Piet Boendermaker en kunste-
naarsvriend Adriaan Lubbers maakte Gestel 
een lange reis maar Duitsland en Italië. In 
Duitsland deed de menselijke figuur zijn 
intrede in zijn werk, en hij tekende hier en 
in Italië de plaatselijke ‘types’: houthakkers 
en vissers. In Italië, vooral in de kunstplaats 
Positano, vereenvoudigde hij zijn composi-
ties steeds meer, en hij beperkte zijn palet 
tot okers, grijzen, bruinen en groenen. Eind 
1924 keerden ze terug naar Nederland. Het 
was geen prettige thuiskomst: De verhou-
ding die Gestel op reis was begonnen met 
de dochter van zijn mecenas Boendermaker 

Jan Sluijters 

(1881-1957) 

De Moordscène, ca. 

1920

Olieverf op doek

69 x 76 cm

Adriaan Lubbers 

(1892-1954)

Haven van Spaken-

burg, 1932

Olieverf op doek

73 x 93 cm

Leo Gestel

(1881-1941)

Boerderij in Blaricum, 1929

Tempera op papier

61 x 75,5 cm.

Gesignerd en gedateerd: rechts onder
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kwam aan het licht, en zowel zijn relatie 
met Piet Boendermaker als met zijn vrouw 
An bekoelde. Gestel vertrok uit het echte-
lijk huis en maakte halverwege 1925 een 
eenzame reis naar Vlaanderen, waar hij twee 
jaar bleef en waar zijn werk onder invloed 
van De Vlaamse expressionisten Frits Van 
den Berghe, Gustave De Smet en Constant 
Permeke vervlakte en gestileerder werd. In 
België duurde zijn relatie met Zus Boender-
maker voort, en Gestels vrouw vroeg een 
scheiding aan die in de zomer van 1927 werd 
voltrokken. Gestel kwam erdoor in een de-
pressie en brak enkele maanden later met 
Zus, waarop An hem terughaalde naar Ne-
derland om weer bij haar in te trekken. 

Leo en An reisden naar Parijs en keerden 
terug naar Bergen, waar Gestel zich richtte 
op een belangrijke overzichtstentoonstel-
ling die in 1929 zou plaatsvinden. In fe-
bruari van dat jaar brak er echter een grote 
brand uit en ging zijn atelier, waar enkele 
honderden werken klaar stonden voor de 
tentoonstelling, in vlammen op. Nadat Ge-
stel enkele maanden later de ramp te boven 
was gekomen, besloten An en hij naar Bla-
ricum te verhuizen. Het Gooise landschap 
vond hij maar weinig interessant, maar hij 
kon er paarden en koeien bestuderen en er 
woonden enkele vrienden in de omgeving. 
Gestel zette zich vooral aan figuurstukken 
en werkte veel op papier. Er werd ook wel 
over gezegd dat Gestel koos voor het papier 
vanwege de maagkwaal waar hij al jaren aan 
leed, maar de grote formaten weerspreken 
deze bewering. Hij kon zich direct uitdruk-
ken in pastelkrijt en in tempera, wat van 
pas kwam op zijn tochtjes naar plaatsen 
als Huizen en Spakenburg. Hij tekende 
er op soms bijna karikaturale wijze de vis-
sers en de dorpsvrouwen in klederdracht. 
In zijn werk uit de jaren twintig en dertig 
is een steeds grotere terugkeer naar het na-
turalisme te zien. Het past bij de algemene 
trend in de kunst, ook wel retour à l’ordre 
genoemd, die Picasso en De Chirico initi-
eerden aan het begin van de jaren twintig. 
Klassieke motieven en technieken kwamen 
centraal te staan, en Gestels werk liet volu-

Jan Sluijters 

(1881-1957)

Mulattin op sofa, 

ca. 1927

Olieverf op doek

55 x 65 cm

Achille Emile Othon 

Friesz (1879-1949)

‘L’Équinoxe, le grain 

sur la mer, St. Malo’, 

1935

Olieverf op board

32,5 x 41 cm

Isaac Israels 

(1865-1934)

Vermaak aan het strand van Portoroz

Olieverf op doek

40 x 50 cm

Gesigneerd: links onder

mineuze vrouwfiguren zien. De laatste zaal 
in het Singer moet deze gehele laatste pe-
riode, vanaf zijn terugkeer uit Italië tot aan 
zijn overlijden in 1941, tonen. Deze periode 
is eigenlijk te veelomvattend om samen te 
brengen in één zaal. Het wekt de indruk dat 
deze laatste decennia van Gestels carrière 
minder interessant zijn, hoewel er juist op 
dit gebied nog veel te ontdekken is. Na de 
ruime aandacht voor Gestels vroege moder-
nistische jaren mag dit echter de pret niet 
drukken. Het Singer noemde Leo Gestel 
niet voor niets ‘Nederlands’ mooiste moder-
nist’: het is zeker te zien in Laren.
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De nieuwe Loewe Individual TV
Uw stijl in elk detail
Ontdek de veelzijdige designmogelijkheden van Loewe Individual en laat uw TV 

aansluiten bij uw karakter en uw huiskamer. Formaten, vormen, opstellings- en 

montage-varianten: geen enkel ander Home Entertainmentsysteem biedt zoveel 

verschillende mogelijkheden. Nieuwsgierig? Onze medewerkers adviseren u 

vrijblijvend en met veel enthousiasme over de mogelijkheden. 

205x127,5mm h - Full Colour - wk 33

Laren
Nieuweweg 27, (035) 5383518

Swaenenvecht

Guest House Swaenenvecht 
is een B&B in een luxe huis waar u kunt overnachten en 
ontbijten, deze is gevestigd in een Rijksmonument uit 
1678 en gelegen aan de rivier de Vecht onder de rook 
van Utrecht. Het logement heeft zeven prachtige kamers, 
ieder met zijn eigen bijzondere historische details. 
Uiteraard voorzien van alle hedendaagse comfort.
Voor zowel particuliere als zakelijke gasten is 
Swaenenvecht een ideale locatie. Fietsen langs de 
Vecht, genieten van de prachtige omgeving of 
onthaasten na een zakelijke bijeenkomst.

Logement Swaenenvecht: een bijzonder adres voor 
bijzondere gasten.

Dorpsstraat 16a 
3611 AE Oud-Zuilen 
Nederland
Tel.:  +31 6 38 10 29 22
E-mail: info@swaenen-vecht.nl
www:  swaenen-vecht.nl

Mooie centrale ligging tussen Utrecht en Amsterdam
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schilderijen

lithografie

boeken

catalogi

banners & signs

studio 2000 magazine
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sculptuur

antiek

zilver

glas

folders

interieurs

Kees Kuil ▲rt &  Design &    hoto

www.a-d-p.nl

0654363956

Fotografie en Grafische vormgeving
Kleurgecertificeerd volgens internationale ISO-standaard

Zijlweg 328, 2015 CP Haarlem Telefoon 023 527 6015     Telefax 023 527 0193
www.sainthill.nl     info@sainthill.nl

S A I N T H I L L
L I J S T E N

vergulders & restauratoren

Zijlweg 328, 2015 CP Haarlem Telefoon 023 527 6015     Telefax 023 527 0193
www.sainthill.nl     info@sainthill.nl

S A I N T H I L L
L I J S T E N

vergulders & restauratoren

Zijlweg 328    2015 CP Haarlem    Telefoon 023 527 6015
www.sainthill.nl    info@sainthill.nl

 
 
 
 
 



Marquant
L I J S T E N A T E L I E R

B.Rebel

Openingstijden: di. t/m vrij. 9.30 -17.30 uur
zat. 10.00 - 16.00 uur

Zevenend 4A 1251 RN Laren
Telefoon 0355386025 mobiel 0622450472

E-mail bertrebel@hotmail.com



nr. 1 - 2015 STUDIO 2000 5756 STUDIO 2000 nr. 1- 2015

POLO SEASON 2013 Domburg 

The QM Polo Team invites you for a new season of Polo 

Domburg Polo field, Herenweg, 4363 NP Aagtekerke 1/8 

POLO SEASON 2015 Domburg

Waarom verder zoeken?

Snijden - Vouwen - Rillen
Geniet en Garenloos gebrocheerd
Postverzendingen
Folie verpakken – Naw Printen - Couverteren C5-C4
en eindeloos meer…

Nieuwe Hemweg 22
1013 CX Amsterdam

tel: 020-624 50 49
info@binderij-amsterdam.nl
www.binderij-amsterdam.nl
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Of tegen sterk gereduceerd tarief te koop 
voor onze abonnees. Let op: zo lang de voor-
raad strekt.

Paul de Lussanet maakte exclusief voor Stu-
dio 2000 Magazine dit werk Spelende Zusjes 

Paul de Lussanet

(21 x 29,7 cm) in de zeer beperkte oplaag van 
slechts 150 exemplaren. Elke druk is door de 
kunstenaar met de hand genummerd en ge-
signeerd. De prent is typerend voor het werk 
van deze Larense kunstenaar.
Paul de Lussanet (1940) neemt in de Neder-
landse kunst een geheel eigen plaats in. Jhim 
Lamoree bracht zijn ontwikkeling in verband 
met de Nieuwe Figuratie van de jaren zes-
tig, maar merkte terecht op dat De Lussanet 
daarin een volkomen eigen weg ging. Hij is 
een van de weinige schilders die in Neder-
land op een vruchtbare wijze de figuratie met 
een eigen type abstract-expressionisme weet 
te combineren.

Voor abonnees is deze prent te koop voor € 75 
per stuk (ongelijst), een fractie van de gale-
riewaarde. Nieuwe abonnees krijgen bij aan-
koop van een tweejaarsabonnement de prent 
kado. Alles op volgorde van binnenkomst zo 
lang de voorraad strekt.

❑ JA, ik neem een tweejaarsabonnement!  
Ik betaal € 79 inclusief BTW. Ik betaal na ontvangst van uw factuur, en vervolgens stuurt u mij de prent.

❑ Ik ben al abonnee 
Stuurt u mij de prent voor € 75. (Slechts één exemplaar per abonnee.)

Naam:

Adres:

Postcode:  Plaats:

Telefoon: E-mailadres:

Handtekening:

Stuur de bon zonder postzegel naar:
Uitgeverij Lakerveld b.v. - antwoordnummer 20014  -  2290 AD Wateringen.
U kunt deze informatie ook mailen naar barry.stok@lakerveld.nl

handsignatuur 
en nummer

Een zomerse investering. Een prachtig stukje grafiek van de bekende kunstenaar 
Paul de Lussanet. Gratis bij een tweejaarsabonnement op het Studio 2000 Magazine. 


