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Alle afbeeldingen in dit tijdschrift zijn te koop bij Studio 2000. Foto’s van schilderijen, die in druk worden gereproduceerd, verschillen altijd van de visuele indruk die
het schilderij in werkelijkheid maakt.

Theo Van Rysselberghe
(1862-1926)
La pointe de Saint – Pierre, 1896
Olieverf op doek
35 x 66 cm
Gesigneerd: links boven met monogram
Herkomst: Privé collectie Brussel,
Campo et Campo, Anvers, gekocht op 30 maart 1994 ( n 343). Mme Jacqmain, La Hulpe, W. Picard, Brussel. C. Lemonnier, Brussel.
Literatuur: Theo van Rysselberghe, brief aan Octave Maus, 1898, R. Feltkamp, Théo van Rysselberghe. Cataloque Raisonné, Brussel 2003, p.234,1909037.
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afb. p.7
Léon De Smet (1881 1966)
Vrouw op het balkon
1923
Olieverf op doek
135 x 85 cm
Gesigneerd: rechts
onder
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Theo Van Rysselberghe (1862 - 1926)
le port de peche a Pozzuoli pres des Napels 1909
Olieverf op board
41 x 32,5 cm
Gesigneerd: links onder
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TEFAF 2014

Voor de kunstliefhebber, de museumdirecteur, de institutionele- of privé-verzamelaar
is de TEFAF het Mekka voor kunst en antiek.
Deze museale kunstmarkt van 260 meest
toonaangevende galerieën in de wereld, trekt
ruim 70.000 bezoekers. TEFAF blinkt niet alleen uit in kwantiteit, maar vooral in kwaliteit. Verdeeld over 9 secties, zijn er dit jaar
meer dan 35.000, stuk voor stuk hoogwaardige kunstobjecten te zien. Deze prestigieuze
beurs in het Maastrichtse MECC is zo bekend
om haar onovertroffen aanbod dat cynici wel
eens roepen: ‘Wie de TEFAF heeft bezocht,
hoeft de rest van het jaar niet meer naar het
museum.”
Leo Janssen, oud-creatief directeur Endemol,
ex-wethouder Cultuur in Laren, verzamelaar,
maar vooral kunstliefhebber kan de jaarlijkse
verleiding er naar toe te gaan niet weerstaan.
Ondanks prijskaartjes van enkele duizenden
of miljoenen euro’s.

neemt. Maastricht lijkt als altijd ontwaakt uit
een winterslaap. Prive vliegtuigen onderweg
bij het passeren van de airport. De grootste
kunstbeurs ter wereld trekt allang niet meer
louter serieuze kunstliefhebbers. Ook de
Amerikaanse rich & famous weten de weg
naar Limburg te vinden. Als altijd is het een
komen en gaan van taxi’s en shuttle bussen. In
de stad zitten de hotels vol, zijn de restaurants
geboekt en tonen de winkels in het hogere
segment hun zomercollectie, prognotiseert
de VVV. Na de autorit van een kleine twee uur
vanuit Laren melden we ons aan de poorten
van het MECC. We lunchen in het pop-uprestaurant La Concorde bij de entrée. We worden
ontvangen door Jeroen Enzerink, directeur
bij Maison van den Boer die altijd Laren Jazz
catert. Gastvrijheid en culinair verwennen
zit hem in de genen. Hij vraagt of we al iets
gezien hebben. Nog niet. Nieuwsgierig bekijken we de sfeervol versierde hal. De opbouw
ervan , heb ik mij laten vertellen, is alleen al

afb p. 10
Wim Schuhmacher
(1894-1986)
Stilleven met bloemen,
1933
Olieverf op doek
80 x 62,5 cm.
Gesigneerd: rechts
onder

Een persoonlijk verslag.
Het huiswerk is gedaan. Alle persberichten
zijn gelezen. De foto’s gedownload en meerdere keren bekeken. De sliders op de website zien er uitdagend uit. Nog even en dan
is het de tweede donderdag van maart. Met
het verschijnen van de eerste krokussen en
dito zonnestralen rijd ik met een beste vriend
die algemeen directeur is van Singer Laren
richting het zuiden. Benieuwd of er werken
hangen van Max Liebermann of Bart van der
Leck. Het liefst zou hij dat nog voor elkaar krijgen voordat hij op 14 februari 2014 afscheid

afb.1
Rossi & Rossi
Vajradhâtu màndala
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80% van het wereldaanbod, , Moderne kunst,
Antiek, Klassiek oudheden, Manuscripten,
Werken op papier, Design en de TEFAF showcase, waarin nieuwe galerieën de gelegenheid krijgen hun werk te tonen. Het business
paviljoen completeert het geheel. Highlights
op Editie 2014 zijn o.a. een 11e eeuwse mandala (betekent letterlijk cirkel) (afbeelding
1) Hoogstwaarschijnlijk de oudst bestaande
schildering die dienst deed als spiritueel
meditatiehulpmiddel uit het hindoeïsme en
boeddhisme. Alhoewel moderne/hedendaagse kunst tijdens de TEFAF de afgelopen
jaren een steeds belangrijkere stempel op het

afb. 2
Jan van Kessel de Oude
(1626-1679, te zien bij
Koetser Gallery

afb. 4
Armband
juwelier Gianmaria Buccellati Ducale

50.000 manuren werk. Voor de aankleding
zijn ruim 100.000 verse bloemen verwerkt in
o.a. een witte wand waarin een metershoge
cirkel vol rozen. Ongedwongen volgen we
rustig de routing langs de vele galerieën aan
nationale en internationale pleinen: van Place
de la Concorde via het Vrijthof naar de Plazza
di Spagna, alles geplaveid met zacht tapijt.
De 27e The European Fine Art Fair, opgericht
in 1975 als Pictura Fine Art Fair is onderverdeeld in negen secties. Oude Kunst, ongeveer
aanbod is gaan drukken, blijven oude meesters altijd een rol van betekenis spelen. De
Koetser Gallery uit het Zwitsere Zürich bidet
een opvallend groot paneel aan van Jan van
Kessel de Oude (1626 – 1679). ( afbeelding 2)
Het betreft een late ontdekking van een werk
van de schilder die faam verwierf door zijn gedetailleerde stillevens. Het werk wordt inmiddels gezien als een van de grootste bloemstillevens van van Kessel uit de jaren ’50 van de
17e eeuw.
Verder op deze tiendaagse beurs unieke werken van de impressionist Alfred Sisley (18391899). Verzamelaars van het betere en unieke
fotowerk komen volledig aan hun trekken.
Hans P. Kraus Jr. Fine Photographs uit New York
pakt uit met een foto uit 1853! De foto werd

afb. 3
Charles Nègre
(1820 – 1880). te zien
bij Hans P. Kraus jr. Fine
photographs
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gemaakt door Charles Nègre (1820 – 1880).
(afbeelding 3) Ook Gallerie K uit Oslo komt
met bijzondere fotografie. Het toont werk bijvoorbeeld Andreas Gursky. Hij staat bekend
om zijn werken die overtuigingskracht uit de
advertentiewereld combineren met principes
van de documentairefotografie. En een TEFAF
zonder juwelen is geen TEFAF, meldt het persbericht. Zo toont juwelier Gianmaria Buccellati Ducale met een hedendaagse armband
vervaardigd uit tule in geel goud en bezet met
diamanten. Een armversiersel geïnspireerd
op het beroemde Dogenpaleis aan het San
Marcoplein in Venetië. (afbeelding 4) Verder
is het kunstparadijs gevuld met werken van
Cranach, Dali, Matisse, Rubens, Moore, Breug-

Patrick Derom Gallery
Salvador Dali (1904
- 1989) Drawing for
Bacchanale. Ludwig II

en Contemporaine kunst. Naar de stand van
Studio 2000 uit Blaricum. Kunsthandelaar
Howard Myers is een bijzonder en gepassioneerd mens. Hij kreeg zijn opleiding aan de
Kunstacademie , schilderde succesvol, maar
kwam er al snel achter dat het handelen in
kunst gelijkmatiger geld opbracht dan zijn
incidentele momenten van inspiratie. Hij oogt
bescheiden, verlegen bijna. Zijn grote passie
is het werk van de symbolist Jan Toorop.

Ben Brown Fine Arts
Claude Lalanne (Paris,
1924) Les grandes
berces

Jan Toorop was omstreeks 1900 een van de
belangrijkste symbolistische kunstenaars. Hij
hanteerde een heel eigen stijl van parallelle
golvende lijnen die wel de ‘slaolie stijl’ werd
genoemd, naar een affiche dat Toorop maakte

hel, Larsson, Pisarro, Warhol, Rembrandt, Boudin, wie niet! De hele kunstgeschiedenis trekt
aan je voorbij.
We zijn elkaar kwijtgeraakt. Details van de objecten verstoren het loop- en volgtempo van
de ander. Ik heb wel al twee werken van Max
Liebermann gezien. Zou hij? Wie drie uur over
de TEFAF loopt en zich vol heeft gezogen met
de mooiste details , loopt steevast het risico
dat ‘zijn of haar harde schijf’ crasht. Het duizelt je soms van zoveel schoonheid, laat staan
dat je al die beelden kunt opslaan in je geheugen. Stop! We bellen elkaar. Waar zit je? Trafalcar Square? Rembrandtplein? De Liebermann
die hij gezien heeft is meer dan 600.000 euro.
Too much. Pauze.

Herman Kruyder
(1881-1935 )
Stilleven met Satsumabeeldje
Olieverf op paneel
50 x 38 cm.
Gesigneerd: rechts
onder
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genoeg afgebrand. Mijn advies is dan ook,
koop nooit te impulsief en wie wil beleggen
in kunst moet twee zaken goed in de gaten
houden. Ten eerste moet hij of zij kiezen voor
absolute topkwaliteit en ten tweede moet hij
of zij verliefd zijn op het kunstwerk.”
Naast de werken van Jan Toorop brengt Studio 2000 ook dit jaar een aantal
schilderijen van Jan Sluijters, een van Neerlands belangrijkste schilders uit de twintigste
eeuw en qua opbrengst een van de meest opkomende kunstenaars in onze veilingzalen.

Theo Van Rysselberghe
(1862 - 1926)
Capros et anthias sur
fond de coraux, of Poissons rouges 1909
Olieverf op board
73 x 60 cm
Gesigneerd: midden
links

voor slaolie.
Wie gezegend is met een rijkgevulde portemonnaie kan volop plukken van de boom
in dit hedendaagse paradijs voor de kunst.
Howard heeft er een uitgesproken mening
over.:“ Kunst en antiek moet je niet kopen als
belegging”, vindt Myers . ”Aandelen koop je
berekenend.”Kunst is liefde!”.

Theo Van Rysselberghe
(1862 - 1926)
Mme Else Lampe von
Guita 1911
Marouflé
113 x 76 cm
Gesigneerd: midden
links
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Alhoewel de laatste jaren onder invloed van
de economische crisis de prijs van kunstwerken met ongeveer dertig procent is gedaald,
geldt dat niet voor topwerken. Op internationale veilingen bij Christie’s en Sotheby’s
worden nog steeds astronomische bedragen
betaald ondanks dat de kunstmarkt met een
wereldwijde omzet van 43 miljard met 7% is
gekrompen. Van een crisis op de Tefaf valt
dan ook weinig te merken, lijkt het. ”Maar
kunst moet altijd wel minimaal waardevast
blijven”, vindt Myers. . Het is van zoveel factoren afhankelijk: integriteit van de handelaar,
kwaliteit, authenticiteit en conditie van het
werk zijn allemaal factoren die meespelen.
Hier op de TEFAF is een ‘vetting committee’,
een zeer strenge keuring die zijn gelijke niet
kent. Elk stuk wordt terdege onderzocht door
een team van meer dan 175 internationale experts in 29 diverse categorien. Komt het werk
niet door de beoordeling, dan is het werk nanr. 1 - 2014

Theo Van Rijsselberghe (1862 –1926 ), is de belangrijkste pointillistische schilder van België.
Toorop en Van Rijsselberghe waren beiden lid
van de Belgische kunstenaarsvereniging Les
XX (Les Vingt), een vereniging die omstreeks
1900 een sterk internationaal karakter had en
van groot belang was voor de verspreiding
van de eigentijdse kunst.
Gust De Smet’s (1877 –1943), schilderkunt
bestaat uit een unieke mengeling van expressionisme en kubisme. Hij woonde en werkte
in Deurle, een deelgemeente van Sint-Martens-Latem.

Gustave de Smet behoort samen met Frits
Van den Berghe en Constant Permeke tot de
grote drie van het Vlaamse expressionisme.
In de periode 1914 tot 1922 woonde Gustave
de Smet in Nederland. Hij leerde het werk van
Jan Sluijters en Leo Gestel kennen en maakte
hierdoor een belangrijke artistieke ontwikkeling door. Gustave de Smet speelt met vormen en kleuren gevat in een heel persoonlijk
coloriet.

Jan Toorop
(1858 - 1928)
Red ons wij vergaan,
1913
Pen, Potlood en aquarel
op papier

Jan Sluijters
(1881 - 1957)
Stilleven met Hortensia

Herman Kruyder (1881-1935), behoort tot
de belangrijkste schilders van zijn tijd. Vanaf
1916 schilderde hij in een geheel eigen expressionistische stijl met platte vlakken, zware contouren en intense kleuren. Kruyders
voorstellingen variëren van betoverende,
idyllische taferelen waarin de verwondering
over de schoonheid van de natuur doorklinkt,
tot nachtmerrieachtige scènes die zijn eigen
angsten en geestelijke inzinkingen weerspiegelen. In 1927 vestigde Kruyder zich in kunstenaarsdorp Blaricum. Zijn primitief expressionistische stijl is soms een metafoor voor de
psychische gesteldheid van de schilder, die
aan de gevolgen van een mislukte zelfmoordpoging zou overlijden.
Evert Pieters (1856. – 1932), verhuisde in 1905

en drie groene glaasjes
1920
Olieverf op doek
107 x 95 cm
Gesigneerd: rechts
boven

Gustave De Smet
(1887 - 1943)
Dorpsgezicht, Blaricum
Olieverf op doek
69 x 78 cm
Gesigneerd: rechts
onder

William Degouve de Nuncques (1867 - 1935),
stamt uit een oud Frans geslacht. Hij was als
schilder grotendeels autodidact. Hij werd beïnvloed door Jan Toorop, met wie hij in 1883
een atelier deelde. In 1894 trouwde hij met
de kunstenares Juliette Massin die hem introduceerde bij de symbolisten. Degouve de
Nuncques nam regelmatig deel aan de activiteiten van de avant-gardistische Belgische
kunstenaarsgroep Les XX en exposeerde zijn
werk met leden van de kunstkring La Libre
Esthétique. William Degouve de Nuncques
woonde van 1900-1902 op de Balearen. In
1910 had hij een religieuze crisis. Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog vluchtte
hij vanuit België naar ons land. Hij verbleef
tussen 1915 en 1919 in Blaricum, waar ook
andere Vlaamse bannelingen als Gustave de
Smet, Frits van den Berghe en Jozef Cantré
verbleven.

nr. 1 - 2014
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Jozef Cantré

tot een van de belangrijkste Gooise schilders.

(1890 - 1957)
Apple 1929

Al een van de laatsten verlaten we de kunsthal. Moe, maar verzadigd van door zoveel
schoonheid. Het heeft ontroerd, verwonderd,
inzicht verschaft en geinspireerd.

Brons
hoogte 60 cm

naar Katwijk om in 1908 weer terug te keren
naar Blaricum. In 1917 vestigde hij zich in Laren. Pieters was regelmatig te vinden in Hotel
Hamdorff, een belangrijke ontmoetingsplaats
voor kunstenaars. Evert Pieters schilderde
spontaan en ook zijn pallet wisselde van
stemmig tot licht en helder van kleur. Wellicht
heeft zijn verblijf in Italië ook nog wel een
zekere invloed gehad op zijn latere heldere.
Door zijn Gooise interieurs werd hij gerekend

Jozef Cantré

Vooruitlopend op de TEFAF 2014 denk ik aan
die toneelvoorstelling die mijn vriend die inmiddels afscheid heeft genomen van ‘zijn’
museum aan de toneelvoorstelling die hij het
afgeopen najaar had georganiseerd
in de Orangerie van het Singer Museum. Een
monoloog gespeeld door de acteur Genio
de Groot. Hij vertelde een psychologische
novelle van de grote Oostenrijkse joodse
schrijver Stefan Schweig. Geschreven in
1929 ten tijde van ‘Die Deutsche Inflation’.
Een gedramatiseerde monoloog over het in
1924 onder herstelbetalingen van de Eerste
Wereldoorlog gebukte Duitsland. Er heerste
toen armoede, grote geldontwaarding en
gebrek aan alles. Een befaamde Berlijnse antiquair gaat − in de hoop zijn slag te kunnen
slaan bij een voormalige klant − op zoek naar
een in de oorlog blind geworden verzamelaar
van zeer kostbare prenten (“...originele Rembrandts, Duitse en Italiaanse meesters, hij
heeft de grootste namen in zijn collectie”). De
blinde − onkundig van het feit dat zijn familie de collectie al lang te gelde heeft gemaakt
− leeft volmaakt gelukkig te midden van zijn
kunstwerken en ‘kijkt’ er iedere dag naar. Na
een bizarre bezichtiging neemt de kunsthandelaar, aangedaan maar toch innerlijk verrijkt
en geïnspireerd, afscheid van de volledig berooide verzamelaar. De novelle vertelt dat het
uiteindelijk de persoonlijke geestestoestand
is, die een kunstwerk zijn werkelijke waarde
en betekenis geeft. Dat is de zeggingskracht
die deze novelle ons leert: een troost voor de
minder gefortuneerde bezoeker aan de TEFAF
Maastricht onder ons. Het verlangen is vaak
mooier dan het hebben.

(1890 - 1957)
Hope
Brons

Leo Janssen

Hoogte 30 cm.
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Evert Pieters (1856 - 1932)
Boer in zijn groentetuin, Blaricum
90 x 140 cm
Gesigneerd: links onder
Tentoongesteld: Kunstzaal Hamdorff te Laren, Eeretentoonstelling, 1926 ter gelegenheid van Evert Pieters 70 jaar.
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William Degouve de Nuncques (1867 - 1935)
Korenschoven op een bewolkte dag 1918
Olieverf op doek
64,5 x 76,5 cm
Gesigneerd: rechts onder
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WILLIAM DEGOUVE DE NUNCQUES

In 2012 werd aan het werk van William Degouve de Nuncques een tentoonstelling gewijd in
het Musée Felicien Rops (Namen) en aansluitend in het Rijksmuseum Kröller-Müller (Otterlo), waarbij de catalogus William Degouve
de Nuncques maître de mystère c.q. schilder
van het mysterie verscheen. In het onderzoek dat voor deze catalogus werd verricht
naar de familiegeschiedenis van Degouve de
Nuncques bleven de levensjaren van Williams
ouders onbekend. Van zijn vader is eigenlijk
niets bekend: geen namen, levensjaren, geboorte- of begraafplaats. Het enige dat over
de vader van onze kunstenaar te lezen is, zijn
fragmentarische berichtjes als ‘Degouve en
zijn vader trokken bij hem in’; ‘(…) het beste
van zijn opvoeding was hij aan zijn vader verschuldigd, een zeer belezen man, die hem in
de letterkunde, de kunsten, de wijsbegeerte,
de natuurwetenschappen, de muziek etc.
inwijdde’ en ‘(…) we mogen veronderstellen dat het gezin Degouve goed bij kas was’.
Van Williams moeder weten we helemaal
niets. Het enige dat met zekerheid wordt vermeld is: ‘(…) in juni 1918 overlijdt Degouves
moeder’, zonder exacte datum, woonplaats
en namen. Helaas blijven vele vragen onbeantwoord; niet alleen over de samenstelling
van het gezin, maar ook over Williams voornaam, een Angelsaksische naam die gegeven
werd aan de kunstenaar die geboren werd als
Fransman, maar bijna zijn hele leven in België
woonde.

gus. Biografen Luc en Paul Haesaerts schrijven
echter: ‘De Degouves behoorden tot de oude
Franse adel en gaven van vader op zoon een
grote culturele verfijning door’. En van André
de Ridder vernamen we eerder al: ‘(…) van
een oud adellijk geslacht afstammend, dat,
luidens familietraditie met de hertogen van
Treviso verwant zou zijn’. Over de moeder van
Degouve de Nuncques schreef hij: ‘(…) zijn
moeder was van Elzasser oorsprong’.
Betreffende de kwestie van de adellijke status
van Degouve de Nuncques is het signatuur
mogelijk een aanwijzing. Qua vorm stelt het
signatuur een virtueel schild voor, als ware
het een familiewapen. Al vanaf 1883 signeerde William Degouve de Nuncques zijn werk
in een schildvorm: door de positie van zijn
initialen kreeg het een ‘heraldische’ werking.
Zelfs op zijn schetsen en voorstudies komt die
vorm van zijn signatuur voor. Op het schilderij ‘Korenschoven op een bewolkte dag’ bijvoorbeeld (voorheen collectie Studio 2000)
zijn de letters W.D. de N. zó geplaatst, dat ze

William Degouve de
Nuncques (1867 - 1935)
De achtertuin 1912
Olieverf op doek
66 x 78 cm
Gesigneerd: rechts
onder

Naar verluidt zou William Degouve de
Nuncques afstammen van een oud-adellijk
Frans geslacht dat zich in de Franse Ardennen
had gehuisvest. ‘Het genealogisch onderzoek
dat naar aanleiding van deze tentoonstelling
werd uitgevoerd, heeft (…) geen enkel bewijs
opgeleverd voor de adellijke titel die Degouve zo vaak wordt toegedicht’, meldt de catalo-
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de suggestie van een schild geven. Dat hij
zijn adellijke verleden toonde door het monogram als een familiewapen weer te geven,
wijst op trots, zelfbewustheid en artistieke inventiviteit. Het feit dat de geboren Fransman,
levenslang werkend in België, zich nooit naturaliseerde tot Belg – hij bleef trouw aan zijn
historisch genetische identiteit – onderbouwt
deze theorie.
William Degouve de Nuncques werd geboren
op 28 februari 1867 in het meest noordelijke
deel van Frankrijk, direct grenzend aan België,
in het vijftiende-eeuwse stadje Monthermé
in de Franse Ardennen. Toen William drie jaar
was verhuisde hij met beide ouders via Spa
naar Brussel. In oktober 1891 trouwde hij met
de kunstenares Juliette Massin. De eveneens
in Brussel wonende zus van Juliette Massin,
Marthe, was ook kunstenares en getrouwd
met de dichter en essayist Emile Verhaeren.
De relatie tussen de zwagers Verhaeren en
Degouve was zeer respectabel. Naast het
schilderen beoefende Degouve ook de dichtkunst en Verhaeren wist als essayist trefzeker
de schilderkunst van Degouve te typeren: ‘De
doeken van Degouve zijn kostbare koffertjes
die hun inhoud alleen prijsgeven aan dichters…’.
Juliette leefde niet lang: ze overleed op 53-jarige leeftijd, kort nadat William en zij in juni
1919 uit Blaricum, waar zij naartoe gevlucht
waren in verband met de Eerste Wereldoor-
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log, waren teruggekeerd naar Brussel. Het
echtpaar woonde op dat moment in bij Martha Verhaeren-Massin, inmiddels weduwe. Na
het overlijden van Juliette woonden William
en Martha samen in huis en William maakte
drie jaar lang geen enkel schilderij; pas in
1922 hanteerde hij weer penselen en palet. In
1930 hertrouwde William met Suzanne Poulet. Zij zou na het overlijden van William in
1935 zijn grote nalatenschap beheren. Tot aan
haar overlijden bracht zij de talloze werken
van William via kunsthandels, veilinghuizen
en eigen verkoop aan particulieren en musea
onder. Zo opende zij eind 1947 een depot met
uitsluitend werk van Degouve bij kunsthandel Liernur in Den Haag en bracht ze het grote
kunstwerk van de scheepswerf te Huizen aan
de Zuiderzee (1917) onder in de collectie van
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
van Brussel.
Voor de ontplooiing en ontwikkeling van zijn
talent is een drietal personen voor William Degouve de Nuncques van vitaal belang gebleken: de kunstenaar Jan Toorop als inspirator;
kunstpedagoog H.P. Bremmer als stimulator;
kunsthandelaar J.H. de Bois als vriend. Toorop
en Degouve de Nuncques troffen elkaar voor
het eerst in 1883 in Machelen-Haeren iets ten
noorden van Brussel. William was toen nog
een ‘broekie’ van zestien jaar! ‘Onze ontmoeting vond inderdaad plaats in ene herberg in
Machelen’, schreef hij in 1902 na een verblijf
van twee jaar op Mallorca aan de kunstcriticus
Albert Plasschaert: ‘Dadelijk voelden we een
wederkerige sympathie voor elkaar, die zou
uitgroeien tot een warme vriendschap.’ Degouve de Nuncques was bijzonder te spreken
over Toorops sociale instelling; altijd was hij in
contact met eenvoudige mensen. Hij hield er
van met hen te praten en interesseerde zich
voor hun werk. In de winter van 1884-1885
deelden zij – met enkele andere schilders –
een atelier in Machelen-Haeren. Toorop had
aanzienlijke invloed op zijn jongere collega.
Onder meer dankzij de adviezen van Toorop
richtte Degouve de Nuncques zich in deze periode op het symbolisme. Toorop portretteerde Degouve de Nuncques meerdere malen.
Nadat Toorop in het voorjaar van 1890 voor-
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goed uit Brussel vertrok, bleef hij door middel
van brieven, die deels bewaard zijn gebleven,
in contact met Degouve de Nuncques.
Van wezenlijk belang is de kunstrichting die
onder de naam symbolisme tot stand kwam.
Jan Toorop wilde in zijn werk het onzegbare,
onkenbare en onzichtbare verbeelden. Na
1905 stond Toorops symbolisme steeds meer
in dienst van de katholieke geloofsleer en verschoof de mystiek in zijn werk naar het mysterieuze. H.P. Bremmer maakte het onderscheid
tussen ‘mystiek’ en ‘mysterieus’: ‘Mysterieus
is dat wat naar den uiterlijken kant geheimzinnig is, wat door vaagheid van aspect veel
te raden overlaat; een mysterieuze donkerte
houdt op te bestaan als men veel licht aansteekt. Mystiek daarentegen is dat wat geheel
helder is, wat de meest adequate en klare
voorstelling van dingen is. Een mysticus ziet
de dingen niet in vaagheid en kan die vaagheid ook niet liefhebben, hij ziet de dingen
in een eeuwige innerlijke gebondenheid en
samenhang. In het licht van die aanschouwing heeft hij het klaarste inzicht dat maar
mogelijk is, hij brengt alles terug tot het eenig
absolute wat de werkelijkheid zelf is en ziet in
de verschijningsvormen slechts wisselende
symbolen van dat absolute. Zoo zijn de mystieken vol van God, ze zien in de realiteit de
volmaaktheid zelf, zij komen niet in opstand
tegen de werkelijkheid maar aanvaarden die
met innerlijke rust.’
Voor Bremmer was juist het werk van Vincent
van Gogh een schoolvoorbeeld van kunstwerken die uitsluitend konden ontstaan door
mystiek: “Het belangrijkste aspect van het
werk van Van Gogh was voor hem de grondstemming van zijn gemoed, die, religieus,
hem tenslotte het inzicht van alle ware groten
deelachtig heeft doen worden: dat het geluk
en de ware blijheid in de mens zelf is.”
Bremmer ijverde het werk van William Degouve de Nuncques te bevorderen in zijn vele
cursussen, lezingen, publicaties en doorslaggevende adviezen aan zijn cursisten, verzamelaars en handelaars en in het bijzonder
aan Mevrouw Kröller-Müller, zoals tot op de
dag van vandaag in Otterlo is vast te stellen.
In de negende jaargang van zijn publicaties

Beeldende Kunst is aflevering 6 geheel gewijd
aan werk van William Degouve de Nuncques.
‘(…) die van de stilte houdt (…) die de neiging heeft om zich ingekeerd droomend
langs de dingen te gaan (…); In hem wordt
de visie versterkt in de concentratie waarin
hij het doorleefde die de achtergrond van zijn
meditatieve persoonlijkheid is (…)’, schreef
Bremmer. ‘Het is de waas van een poëtische
bekoorlijkheid die ons boeit: het betooveren
van een gevoel dat wij er in ondergaan (…)’,
en ‘Degouve is iemand die door bepaalde
ontwikkeling heen tot die eenvoud en klaarheid in de opvatting is gekomen omdat daarin iets is uitgedrukt dat voor hem innerlijke
beteekenis heeft, juist datgene, waar het hem
om gaat… dat het voor den schilder innerlijke
waarde had dit alles juist zóó en niet anders
te maken… een houding tegenover de werkelijkheid die vol deemoed en ingetogenheid
is, die, zonder dat de schilder er aan dacht,
ons de vroomheid van een religieus gestemd
mensch openbaart!!’
De derde persoon die als vriend veel betekenis voor Degouve had was kunsthandelaar J.H.
de Bois. Hij richtte in 1913 aan de Kruisweg 68
te Haarlem zijn eigen kunsthandel op en was
sinds 1919 tevens de medeoprichter van de
Nederlandse Kunstkoopersbond. Deze bond
werd opgericht om een orgaan te vormen
waar zowel kunsthandelaren als het koperspubliek zich toe konden wenden in geval van
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geschillen. Tevens was het een organisatie die
de belangen van de kunsthandelaars behartigde. In nauwe samenwerking met H.P. Bremmer gaf De Bois kleurenlichtdrukwerken uit
naar werken van Vincent van Gogh. Bremmer
was de eigenaar-uitgever en De Bois de exploitant. Deze kunsthandelaar was voorheen
ook uitgever van romans en plaatwerken en
schreef voorts kunstkritieken en boekbesprekingen. Al één jaar na de oprichting van zijn
kunsthandel gaf H.P. Bremmer lezingen in
een van de zaaltjes van de kunsthandelaar in
Haarlem. Na zijn overlijden in 1946 heeft de
familie het belangrijke en volledige archief
van kunsthandel De Bois overgedragen aan
het RKD in Den Haag.
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In 1915 begon De Bois een reeks boekjes over
kunst uit te geven genaamd Haarlemsche
Kunstboekjes; twee per jaar, elk 32 bladzijden
dik. Evenals Bremmer gaf De Bois lezingen
over kunst en grafiek. Ook bekende kunstenaars gaven lezingen in zijn winkel. Vanaf
1916 bracht Degouve een groot aantal kunstwerken onder bij De Bois te Haarlem en een
deel bij W.G.A. Huinck te Utrecht. Vanuit deze
twee depots werden tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nederland aan kunsthandels werken van Degouve verkocht, met name door
C.M. van Gogh, Gerbrandt en Waldrecht. Door
dit distributiesysteem werden belangrijke
werken van Degouve verkocht, ook aan Bremmer voor het Kröller-Müller museum. In totaal
bezit dit museum 27 werken, waaronder vele
topstukken.
Het echtpaar Degouve-Massin was in het eerste kwartaal van 1916 naar Nederland vertrokken om daar tijdens de oorlog toch te kunnen
werken. Via De Bois vonden William en Juliette onderdak bij klanten van zijn kunsthandel,
onder andere te Dordrecht, Amsterdam en
Bussum. De werken die Degouve tijdens zijn
ballingschap in Nederland maakte werden
veelal direct door De Bois aan zijn klanten verkocht. Ook na de Eerste Wereldoorlog, toen
Degouve was teruggekeerd naar België en
in Stavelot in de Waalse Ardennen woonde,
hield hij contact met De Bois. Bij Degouves
overlijden schreef hij een herdenking en herinnering over de kunstenaar: ‘Dan gingen wij
in den morgen onze goeden vriend Degouve
van zijn woning halen voor een groote wandeling. Deze superieure eenvoudige mensch
werkte in een kamer die niet veel grooter
was dan ons tramhuisje in de Tempelierstraat
(Haarlem, red.) en daar ontstonden groote
doeken terwijl Mila, de hond, aan zijn voeten
lag en Micha, de kat, naar het schilderij zat te
kijken maar Degouve stoorde dat niet. Hij kon
heel lang en bedachtzaam naar zijn werk zitten kijken, er een paar toetsen op aanbrengen
en het dan heel voorzichtig wegzetten volkomen overtuigd een heel eind opgeschoten te
zijn….
Uren ver gingen die tochten den omtrek in
met rustige, spaarzame, gesprekken, maar al-

len onder de indruk van dien grootschen natuurvrede….’
Uit een brief van De Bois aan Degouve de
Nuncques blijkt dat ze openhartige gesprekken voerde. De kunsthandelaar reageerde in
de brief op een gesprek dat hij op zondag 6
juli 1918 met Degouve heeft gehad in een
etablissement aan de Amsteldijk te Amsterdam: over het verdriet van Degouve, over zijn
heimwee, lusteloosheid, gebrek aan schildermaterialen, geldgebrek en het niet op gang
komen van zijn ambities en werklust. Kortom:
hij zag het niet meer zitten! De specificatie
van de verkoopresultaten maakte de stemming echter minder somber: De Bois schreef
dat hij 1150 gulden kon uitbetalen aan verkochte werken.
De biografen Haesaerts beschrijven hoe het
echtpaar meestal leefde en werkte in Nederland: ‘Hij stond vroeg op en trok er in de loop
van de ochtend samen met zijn vrouw op
uit, met op zijn rug een tas en een doek. Ze
vermeden dorpen en grote wegen en zochten bewust de meest afgelegen, wilde, “primitieve” plekken op. Onderweg voedden ze
zich met eieren, brood, fruit en melk (vegetarisch). ’s Avonds zaten ze vaak onder het stof
of de sneeuw. Als ze dan nog te ver van hun
verblijfplaats waren, vroegen ze onderdak bij
de boeren. Soms kregen ze dat pas nadat ze
als regelrechte bedelaars aan ettelijke deuren
hadden aangeklopt.’ Uit brieven die hij aan
zijn moeder schreef – en niet aan zijn vader,
over wie daardoor aangenomen kan worden
dat hij niet meer leefde – blijkt dat William
en Juliette veel van verblijfplaats wisselden.
Na Brieven uit Amsterdam, Laren en Bussum
schreef hij in april 1918 vanuit Blaricum: ‘We
hebben een landelijk houten huisje met een
rieten dak ontdekt. Het ligt wat verloren in
het midden van een grote zandvlakte. Net wat
een onverbeterlijk misantroop nodig heeft.
Ik heb het de bijnaam “Schuilplaats van de
leeuwerikken” gegeven.’ In het dagblad Blaricum, Eemnes en Laren (afgekort: De BEL) van
14 oktober 1932 verscheen onder de kop op
de voorpagina met foto: ‘Verdwijnend OudBlaricum’ een alarmerend artikel over het
verdwijnen van de rustieke oude boerenhuis-
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jes in Blaricum, met op die foto het schilderij van William Degouve de Nuncques dat hij
in het voorjaar van 1918 van dat huisje had
gemaakt! Dit schilderij was meteen na het
gereedkomen gekocht door de schatrijke Blaricumse makelaar en kunstverzamelaar Sam
Slijper en kon zo voor het nageslacht (en ook
voor Blaricum) dit zeldzame huisje nog laten
zien. Het stond helemaal aan het einde van
de Meentweg in Blaricum. Het bericht in de
krant meldt dat al spoedig het huisje van het
echtpaar Degouve-Massin door de dorpelingen werd betiteld als ‘de hut van de prins en
de prinses’. Het werd in 1932 afgebroken in
opdracht van G. de Vos uit Bussum die op de
grond een nieuw landhuisje liet bouwen.
* Dit artikel is de sterk ingekorte versie van
‘Bijbels Memento’, door W.P. Janssen (2013).
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Amsterdams Signaal en
Bergens expressionisme
Toen een eeuw geleden de Eerste Wereldoorlog uitbrak werd het neutrale Nederland
afgesloten van de omringende landen. Ook
op artistiek gebied raakte Nederland in een
isolement, maar dat betekende niet dat de
ontwikkeling in de kunst tot stilstand kwam.
Hoewel er geen wisselwerking tussen kunstenaars uit verschillende landen mogelijk
was gaf de oorlog toch aanleiding tot verandering. De Nederlandse kunstenaars werden door de Belgische vluchtelingen direct
geconfronteerd met de oorlogsgruwelen,
waardoor ze naar verandering smachtten.
Een belangrijke verandering werd echter
niet inngezet door een Nederlanders, maar
door de Fransman Henri Le Fauconnier. Deze
Franse kunstenaar stond aan het begin van
de twintigste eeuw in nauw contact met
avant-gardisten als Wassily Kandinsky, Paul
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Cézanne en Fernand Léger en verbleef in
1914 op aanraden van kunstenaar en kunstcriticus Conrad Kickert in Zeeland. Hier werd
hij verrast door het uitbreken van de oorlog,
waarop hij besloot in Nederland te blijven. Hij
verhuisde met zijn vrouw naar Amsterdam,
waar ze tot 1920 zouden blijven wonen. Zijn
verblijf bleef allerminst onopgemerkt. De
stijl waarin Le Fauconnier werkte – hij combineerde stijlfiguren van het kubisme met
een vrije en pasteuze verfopbreng in sterke
contrasten – vond navolging bij Nederlandse
kunstenaars als Jan Sluijters, Arnout Colnot,
Piet Wiegman, Piet van Wijngaerdt en Lodewijk Schelfhout en bij de Belgen Gustave De
Smet en Frits Van den Berghe.
Ook voor de oorlog was het werk van Le Fauconnier al in Nederland te zien. In 1912 zond
hij ruim dertig werken naar de tentoonstelling van de Moderne Kunstkring in het Stedelijk Museum. Zijn opvattingen werden verder
verspreid door zijn artikel dat in tijdschrift
De Kunst verscheen en bovendien vond hij
in Nederland een goede promotor in kunstenaar Piet van Wijngaerdt. Van Wijngaerdt
stond bekend als een modern kunstenaar;
vanwege zijn non-traditionele werk werd hij
in 1911 samen met Leo Gestel, Jan Sluijters en
Piet van der Hem door de behoudende vereniging Arti et Amicitiae uitgesloten van lidmaatschap. Van Wijngaerdt en Le Fauconnier
raakten begin 1915 bevriend en een jaar later
richtten ze samen de kunstenaarsvereniging
‘Het Signaal’ op. Bij de eerste tentoonstelling
van Het Signaal verscheen de tekst ‘De Nieuwe Schilderkunst’ van de hand van Van Wijngaerdt, waarin hij het verzet van jonge schil-

ders tegen het impressionisme beschreef. De
inhoud van het artikel kwam op meerdere
plaatsen bijna letterlijk overeen met het vier
jaar eerder verschenen stuk van Le Fauconnier. Van Wijngaerdt beschreef dat de schilderkunst veranderde onder invloed van de
moderne tijd met snelle vervoermiddelen,
elektriciteit en uitvindingen. Kunstenaars
gaven er met onverwachte kleurcontrasten,
nieuwe composities en meer gevarieerde onderwerpen uitdrukking aan. Hij vond echter
dat het beter kon. Zijn ‘nieuwe schilderkunst’
had meer innerlijkheid en expressieve kracht,
wat bereikt kon worden door een nieuw gebruik van kleur, licht en donker en vorm. Deze
nieuwe kunst bleef overigens wel figuratief.
In een analyse van zijn werk in 1930 schreef
W.F. Douwes over ‘een rasechte Hollander die
in zijn schilderijen de Hollandse traditie hoog
houdt.’ Hoewel hij de Franse Barbizonschilders Corot en Courbet en daarnaast Cézanne
hoog achtte, bewonderde hij ook het werk
van Van Gogh en was hij bevriend met Breitner met wie hij adviezen en tips uitwisselde.
Aan het begin van de eeuw schilderde Van
Wijngaerdt veel buiten Amsterdam, in het
huidige Buitenveldert en rond Amstelveen,
waar hij jonge collega’s als Colnot en Filarski
ontmoette. Zij waardeerden zijn werk en de
manier waarop hij de brede toets opzette. In
Elseviers Geillustreerd Maandschrift schreef
Slagter dat Van Wijngaerdt in 1919 het stadium van het impressionisme definitief voorbij
was. ‘Er laait een donkere golf van hartstocht
door het werk van Piet van Wijngaerdt. Dit
werk is zwaarmoedig en donker van kleur,
op het zwarte af, nog geaccentueerd door
een enkele heel lichte noot. Hij zoekt een zoo
eenvoudig mogelijke constructie, die tevens
de innigste zegging is van het belangrijke
in zijn onderwerp.’ Ernst Groenevelt prees in
Het Getij, Maandschrift voor Jongeren vooral
het universele karakter van zijn kunst: de Hollandse landschappen zijn geen traditionele
‘klein-provinciale, puur-individueele’ beelden meer van ‘het koetje op het weitje en het
molentje aan een watertje’, maar algemeenmenselijke ‘natuur-reflexen’, waarbij de kleur
in haar volle diepte tot de hoogste sensatie is
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opgevoerd. ‘Geheimzinnige donkerheden en
van vreugde schaterende luchten bekampen
elkaar zooals immers heel het diep-menschelijke leven uit deze contrasten bestaat’.
Van Wijngaerdts tekst over de nieuwe schilderkunst wordt ook wel beschouwd als theoretische basis voor het gematigde expressionisme waarin veel kunstenaars in Amsterdam
(en later in Bergen) al dan niet tijdelijk gingen werken. Hun werk werd gekenmerkt
door diepe verzadigde kleuren en sterke
licht-donkercontrasten, massieve vormen
met weinig details, een grove penseelstreek
en een gebruik van overwegend aardetinten,
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deren’. Rond 1918 verplaatste de kern van het
Nederlandse ‘kubo-expressionisme’ zich van
Amsterdam naar Bergen. Leo Gestel was er
werkzaam, Colnot en Filarski waren al in 1910
in dit Noord-Hollandse dorp gaan wonen
en in 1912 had ook Charley Toorop zich hier
gevestigd. De nieuwe schilderkunst van de
leden van Het Signaal veranderde wel in Bergen: structuur en helderheid in de compositie werden belangrijker dan het intuïtieve
van de Signaal-schilders.
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hier en daar aangezet met felle kleuraccenten. Vooral het landschap en het stilleven,
maar ook figuren en portretten waren populaire onderwerpen. Hoewel de werken een
lichte kubistische vervorming van het landschap en voorwerpen laten zien, is de basis
expressionistisch en vertolkte de kunstenaar
zijn persoonlijke beleving van datgene wat
hij waarnam in het schilderij. Colnot omschreef het in 1931: ‘Ik schilder om op het
doek vast te leggen de innerlijke bewogenheid, die door het onderwerp in mij wordt gewekt. Ik gebruik de natuur als uitgangspunt
doch laat op een bepaald moment de natuur
los om vanuit mijn eigen impressie te schil-
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Twee Belgische oorlogsvluchtelingen in Nederland, Gustave De Smet en Frits Van den
Berghe, gingen mee in de ontwikkeling van
het Bergens-Amsterdamse expressionisme.
Ze kwamen in 1914 in Nederland aan, vestigden zich in Amsterdam en schilderden beiden figuurstukken en stillevens in een door
het Franse fauvisme en kubisme beïnvloedde
stijl. Al snel gingen ze over naar het expressief
kubisme van Le Fauconnier, en vooral vanaf
1916, toen De Smet en Van den Berghe naar
het Gooi verhuisden, stond de innerlijke beleving van het landschap centraal en geleidelijk versomberde hun palet.
Het zware, donkere kleurgebruik dat in deze
periode toegepast werd wordt doorgaans bijna zonder uitzondering in verband gebracht
met de schilderijen van de zogenoemde ‘Bergense School’ (een term waar veel op aan te
merken valt). Het versomberen van het palet
was in de tweede helft van de jaren tien echter een algemeen verschijnsel in Nederland
en was in het werk van vele kunstenaars vrij
plotseling ingetreden. Mogelijk werden de
sombere kleuren de kunstenaars ingegeven
door het drama van de oorlog. Daarnaast was
er sprake van een hernieuwde belangstelling
voor het verleden die de schilders werd ingegeven door het artistieke isolement waarin
ze zich bevonden: er werd gekeken naar
de donkere tinten die bijvoorbeeld door de
kunstenaars van de Haagse School en door
Breitner en Suze Robertson waren gebruikt.
Jan Sluijters was een van de kunstenaars die
een donkerder palet ging hanteren. Nadat
hij de voorgaande jaren hevig geëxperimenteerd had met verschillende moderne stijlen,

koos hij rond 1914 voor een nieuwe benadering. Hij kwam geleidelijk tot een kunst, uitgevoerd in donkere kleuren, waarin het ging
om het uitdrukken van innerlijke gevoelens
en die expressionistisch genoemd kan worden. Hoewel Piet Boyens (Expressionisme in
Nederland, 1994) schrijft dat Sluijters nooit
een échte expressionist is geweest, kwam hij
met zijn oeuvre uit Staphorst nog het meest
bij deze titel in de buurt: ‘Hij gaf in 1915 en
1916 een onvergetelijk beeld van “een wereldschuwe, afgetobte bevolking”, geïsoleerd
binnen de betrekkelijke geborgenheid van
steile geloofszin. Sluijters spaart zijn modellen niet. Van de voor kort nog gangbare verheerlijking van het boerenleven is geen sprake meer. Men heeft de Staphorster jaren van
de Amsterdamse schilder om uiteenlopende
redenen de “heroïsche” periode genoemd.
Hoe dit ook zij, dat heldhaftige leggen zijn
boeren en boerinnen in elk geval voorgoed
af. (…) Sluijters’ verholen kritiek op hun onbarmhartige god wint het van idolate verheffing of van overdreven compassie. In de
nadruk op de geestelijke ontwrichting gaat
de Amsterdammer verder dan Van Gogh
die zijn ploeteraars steevast met een zekere
waardigheid omgeeft of zelfs heroïseert onder de last van hun zorgen. (…) Het doordringen tot de psychische kern van een afgesloten volksklasse maakt Sluijters’ doeken
uit 1916 expressionistisch zonder meer. (…)
Het indringende, sombere en bijna tragische
karakter in donkere nuances bruin en groen,
met oplichtende accenten van gebroken wit,
rood en blauw, maakte deze kunst verwant
aan dat wat Gestel, Colnot en De Smet tegelijkertijd of kort daarna in Bergen en het Gooi
schilderden.’

de schilder op het Rembrandtplein besloot
hij alles te kopen wat er van hem hing. Nog
diezelfde middag hing onder alle schilderijen van Colnot op die tentoonstelling een
kaartje ‘verkocht’. In de jaren na 1916 volgden
vele honderden aankopen van het BergensAmsterdams expressionisme, vooral toen
Boendermaker zelf naar het schildersdorp
verhuisde. Hij werd door Leo Gestel, die zich
in 1921 in Bergen vestigde maar daarvoor de
zomers er al doorbracht, op het dorp gewezen. In 1917 kocht Boendermaker ‘Huize De
Klomp’, dat hij niet lang daarna uitbreidde
met een zaaltje dat hij gebruikte als depot
en werkruimte. Een jaar later liet Boendermaker zich met zijn gezin officieel inschrijven in
gemeente Bergen. Zijn verhuizing kan overigens te maken hebben gehad met zijn snel
groeiende collectie kunstwerken: met een
verzameling van circa driehonderd werken
in 1917 – een klein gedeelte daarvan was in
bruikleen bij het Stedelijk Museum – was hij
zijn Amsterdamse woning ontgroeid.

Anne Pierre de Kat
(1881 - 1868)
Le petit déjeuner ca
1913
Olieverf op doek
89 x 74 cm
Gesigneerd: links onder

Hoewel de tijden voor kunstenaars moeilijk
waren, hadden de Bergense schilders het
dankzij mecenas Piet Boendermaker naar
verhouding niet slecht. Boendermaker interesseerde zich meteen voor het aanvankelijk
in Amsterdam geconcentreerde expressionisme. Op de eerste tentoonstelling van Het
Signaal in het Stedelijk Museum raakte hij
onder de indruk van het werk van Colnot, en
na een kop koffie te hebben gedronken met
nr. 1 - 2014
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Cor Noltee
(1903 - 1967)
Atelier van de schilder
Aquarel op papier
65 x 45 cm
Gesigneerd: links onder

afb. p. 31
Jan Sluijters
(1881 - 1957)
Staphorster boerin met
kinderen ca. 1915
Olieverf op doek
105 x 80 cm
Gesigneerd: links onder

Huize De Klomp werd al snel het verzamelpunt voor kunstenaars. Kunstenaar Jan Ponstijn herinnerde zich ‘veel gelukkige uren met
muziek en jolijt in “de Klomp”’, en de vrolijke
tekeningen van Leo Gestel over het leven
van en rondom Boendermaker getuigen van
het plezier in de schilderskring. Het was ook
Gestel die Boendermaker bij andere kunstenaars introduceerde, kunstenaars van wie het
werk die jaren zijn collectie zou gaan bepalen:
Piet Wiegman, Gerrit van Blaaderen, Matthieu

Joan Collette
(1889 - 1958)
Gezicht op Blaricum

Wiegman, de Belgen De Smet en Van den
Berghe, en Charley Toorop. In een interview
met De Telegraaf (1937) zei Boendermaker:
‘Ik heb nooit werken gekocht van een schilder dien ik niet persoonlijk kende, behalve
een aantal schilderijen van buitenlandsche
meesters in den kunsthandel. Met ieder stuk
mijner verzameling bewaar ik aldus ook persoonlijke herinneringen. Ik kwam als vriend
bij de schilders aan huis en kocht, zoodra zij
van hun kunst- of studiereizen teruggekeerd
waren, hun werken in series op de ateliers.’
‘Dit koopen ging gemeenlijk zóó in zijn werk.’,
schreef M.J. Brusse een jaar later. ‘Boendermaker liep eens aan op een atelier, neusde
er wat rond, en als hij ’t werk belangrijk vond
ging hij er breed voor zitten. “Geef me nu een
sigaar, als je wilt? En houd vooral je mond.
Zet den boel maar neer. Praten erover doen
we niet…”. Had hij zoo den heelen voorraad
schilderijen bekeken, dan zei hij: “nu gaan we
terug” en de schilder zette op zij, wat zijn bezoeker aanwees. Zoo zag hij de reeks groeien,
die zijn bezoeker per se allemaal hebben wilde, groot en klein door elkaar voor een ronde
som (…) meermalen van vele duizenden.’
Overigens verzamelde Boendermaker niet
uitsluitend werk van Bergense kunstenaars.
Van Piet van Wijngaerdt, die niet in Bergen
woonde en daardoor niet rechtstreeks betrokken was bij de kunstenaarsgroep aldaar,
verwierf de verzamelaar in totaal 97 kunstwerken. Ook voor enkele gevluchte buitenlandse schilders waren Boendermakers aankopen een goede financiële ondersteuning:
naast 26 werken van Le Fauconnier had hij
22 werken van Gustave De Smet in zijn collectie, overwegend uit de periode dat zijn
in Nederland woonden. Piet Spijk schrijft in
De Bergense School en Piet Boendermaker,
kunstverzamelaar in Amsterdam en Bergen
over laatstgenoemde kunstenaar: ‘De werken
van de Belg Gustave De Smet kunnen worden beschouwd als behorende tot de beste
in Boendermakers verzameling en karakteristiek voor het Bergens-Amsterdamse expressionisme.’

Olieverf op board

Karlijn de Jong

44 x 52,5 cm.
Gesigneerd: links onder
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Jan Sluijters
(1881 – 1957)
Meisjesportet (Liesje) met pop, ca. 1930
Olieverf op doek
100 x 80 cm.
Gesigneerd: rechts onder
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Delpher:
goudmijn voor liefhebbers
Het internet geeft aan iedereen, waar ook ter
wereld, de mogelijkheid vanuit de luie stoel
bronnen te raadplegen die enkele jaren geleden alleen toegankelijk waren voor professionele (kunst)historici. Zij hadden de mogelijkheid vele dagen door te brengen in de
leeszalen van de Universiteitsbibliotheken en
andere kunsthistorische verzamelplaatsen.
Nu is er Delpher, de website waar zeer vele
kranten, tijdschriften en zelfs uitgetypte radiobulletins te vinden zijn, en wat meer is: ze
zijn doorzoekbaar op woordniveau.
Het is niet moeilijk zich voor te stellen wat
een tijdbesparing dit voor de geschiedkundig
geïnteresseerden betekent. Daarnaast geeft
de website mogelijkheden die tot dusver ondenkbaar waren. We geven enkele voorbeelden aan de hand van bekende fenomenen in
onze kunstgeschiedenis.

Neem Jan Toorop en de receptie van zijn werk.
De vroegste vermelding komen we tegen in
een minuscuul nieuwsbericht in Het Nieuws
van de Dag; de Kleine Courant, van maart
1885. Net onder de advertentie van een manufacturenhandel (Dames! Dát is goedkoop
machinegaren!) lezen we dat er ‘Koninklijke
Subsidiën’ zijn toegekend aan diverse kunstenaars.
“Het heeft H.H.M.M. den Koning en de Koningin behaagd, op voordracht van de daartoe
aangewezen Commissie, tot Pensionnaires
van Hunne Majesteiten den Koning en de
Koningin voor de Schilderkunst over het jaar
1885, aan te nemen: Mej. Suze Robertson en
den heer Johan M. Ten Kate, te ‘s Hage; de H.H.
Jac. H. Hollestelle, te Dordrecht; Jac. H. Geerlings, te Haarlem; Henri Luijten, Gerard J. Bos
en P Ph. Rink, te Antwerpen; Jan Toorop, te
Brussel; Mej. J. E. Van Son, Bertha Valkenburg,
Henriette Van Hove En H. Abeleven En De

Margaretha Roosenboom
(1843-1896)
Bloemstilleven met
rozen
Aquarel op papier
21,5 x 35 cm.
Gesigneerd: rechts
onder
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H.H. Jan Voerman, J. Voskuil, G. J. Van Soeren.
Hobbe Smith, Aug. Le Gras, Ed. Frankfort, J. Ed.
Karsen En Gh. B. Dankmeijer, te Amsterdam.”
Wat meteen opvalt is dat de commissie in
1885 niet echt verkeerd werk heeft verricht.
Van de genoemde kunstenaars worden de
meesten nog steeds gewaardeerd, al is dan
een Dankmeijer misschien niet van hetzelfde
niveau als Toorop. (Het is de vraag of de namen van huidige gesubsidieerden over honderd jaar nog even goed herkend worden.)

Modeste Huys
(1874-1932)
Vuur en Wind, ca 1928
Olieverf op doek
90 x 120 cm.
Gesigneerd: rechts
onder

Toorop haalt in de jaren daarna regelmatig de
krant, maar steeds als ‘Pensionnair van de Koning’. Pas in 1889 schrijft de krant iets inhoudelijks. De verslaggever zag een tentoonstelling van Les XX. Eerst deed hij nog zijn best
iets moois in het werk van Willy Finch te ontwaren, maar hij besluit negatief: “Maar neen,
we moeten eindigen met er met walging den
rug aan toe te keeren, vervuld van meelijden
met iemand, die meent artist te zijn en slechts
als een krankzinnige kan beschouwd worden.”
Dan wendt hij zich tot de schilderijen van
Toorop: “Treuriger is het, wanneer we moeten
ontwaren, dat iemand als de Heer Jan Toorop,
die in zgn. teekening: “Slechte betaling” toont
in de zalen eener Akademie gewerkt te hebben, wiens teekeningen “De deur van een toevluchtsoord te Londen” en “Voor de zee” doen
blijken, dat er in hem een artist huist, wiens

“Schemeravond-idylle”, hoe onvolmaakt en
hoe onnatuurlijk blauw ook, den man van gevoel verraadt, in zijne schilderij: “Broek in Waterland” ook al in die lardeermanie vervallen
is.”
Alles goed en wel: talent genoeg maar die lardeermanier verpest alles.
In 1891 is jan Toorop inmiddels lid van de net
opgerichte Haagse Kunstkring. Het Handelsblad schrijft, bij monde van W. Van Tricht is
wat ironische bewoordingen hoe die oprichting nu eigenlijk is zijn werk is gegaan:
“Het heeft er onder de Haagsche kunstenaars
geducht gespannen. Hun genootschap Pulchri Studio, dat tot nog toe zoo stilletjes weg
voortgeleefd had, en, eene enkele tentoonstelling daargelaten, niet zoo heel veel meer
deed dan zijne leden ieder jaar een paar maal
extra vroolijk maken bij den verjaardag van
Mesdag of Johan Gram, is plotseling vrij hard
bij den arm genomen en uit den dut gewekt
door de tijding-, dat velen van zijne jongere
leden, verlangende naar iets anders, dat Pulchri niet schonk, besloten hadden, zelf een
Sociëteit op te richten. De oude heeren werden toen een tijdje vreselijk boos op de jonge
betweters en toen de Haagsche Kunstkring
den tweeden Augustus geopend werd, was
men juist nijdig genoeg om elkaar nooit weer
aan te kijken, toen eerst Jaap Maris en daarna
H. W. Mesdag kwamen kijken, zeiden dat het
heul mooi was, en de laatste beloofde, den
Kunstkring in alle opzichten te zullen steunen.
En de Kunstkring stelt den steun van dezen
bekwamen kunstenaar zeer hoog.”
Omdat journalist Van Tricht ruime kolommen
tot zijn beschikking heeft, geeft hij nog wat
goede raad over de inrichting van de tentoonstelling die hij bezocht: “In twee in elkaar
loopende zalen, zich aansluitend aan de sociëteit door een kleiner zaaltje, wordt thans de
tentoonstelling van jongeren onzer Hollandsche kunst gehouden. Laat ik beginnen met
te zeggen, dat het licht in deze zalen veel te
wenschen laat. De ramen zijn te veel gemaskeerd door de boomen die er voor staan en
in deze tijd van het jaar [het is augustus, red.]
natuurlijk geheel in het blad zitten. Onmoge-
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lijk is het dus niet, dat het licht dezen winter
veel beter is. Ik dien evenwel de opmerking
te maken dat er ook van het tegenwoordige

vermeden worden. En nu de kunst dier jongeren zelve.”

Jan Sluijters
(1881-1957)

licht veel meer voordeel zou kunnen getrokken worden, als de hooger hangende doeken
eenigszins hellend gehangen werden. Het
glimmen der doeken zou dan waarschijnlijk

Tot die jongeren behoort ook Jan Toorop,
maar met zijn 33 jaar is hij onder de jongeren
een oudere: “Het groote doek van Jan Toorop:
De Theems behoort tot de meest gepassionnr. 1 - 2014

Bloemstilleven
Olieverf op doek
73 x 60 cm.
Gesigneerd: links boven
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Louis Apol (1850 - 1936)
Winter in het Haagsche bos
Olieverf op doek
60.5 x 50.5 cm
Gesigneerd: links onder
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neerde kunst in den Haagschen Kunstkring.
In den grijzenden mistigen vochtigen achtergrond gaat een wijde, wijde stad schuil.
En daarin zwiert met klotsende deining, met
hobbelende, schuimkoppige, barstende watergolvingen, een gele rivier, geen stroom,
geen zee, maar een rivier, die zich nijdig voortspoelt naar de zee. Ginds sterven hare golven
onder een grooten opgrijzenden driemaster,
die statig in de verte komt aandrijven; daar
braken ze en verbrijselen ze tegen schepen
en stoombooten die voor anker liggen; hier
wreken zich die golven op een troep bootjes
en maken ze deuken en klotsen en bonzen ze
tegen elkaar aan. Ik sta nog niet lang voor dit
doek en alles beweegt in strooiende wiegelende beweging door elkaar, naast elkaar, tegen elkaar. Kleuren verkleuren en verdwijnen;
de schepen strepen hunne masten in den
grauwen nevel van den achtergrond, en dan
komt alles weer op, naar voren, en stroomt tegen mij aan; de booten stooren en stampen
en hobbelen nog immer.
Van Tricht schildert al even goed als Toorop
zelf, maar dan met woorden ten behoeve van
een krantenlezer die geen foto’s heeft en al
helemaal geen televisie. Van Tricht is de Jasper
Krabbé of de Joost Zwagerman van nu. Gelukkig komt hij bij de Haagsche Kunstkring ook
een wat minder opwindende Toorop tegen:
“En nu in eens uit die drukke schrikwekkende
leven wend ik mij naar het kalme avondlandschap van denzelfden schilder: Broek in-Waterland. En in eens ook is mijne melancholieke stemming weg, en ik voel mij verplaatst
in het kalm-vredige van dat stuk avond, waar
een schipper zijn schuit voortboomt door het
stille water. Ook dit is groot van passie. Maar
de trant waarin dit werk geschilderd is, schrikt
menigeen af, en deed dat ook mij, toen ik voor
‘t eerst met deze kunst kennis maakte.”
Van Tricht vervolgt met een stukje publiekseducatie: “Het is de zoogenaamde art pointillée, die hare meeste aanhangers vindt onder
de Vingt. Pointilleeren dat is het neerzetten
der impressies met druppels kleur, dat is het
mengen door kleuren aan den toeschouwer
overlaten, door de pure kleuren in wemelende massa naast elkaar te zitten. De quaestie,

of pointilleeren al of niet goed is, is voor mij
van zeer inférieure aard. Als de schildering
goed is; als het voor ons hangende werk blijk
geeft, kunst te zijn, wat doet het er dan toe, op
welke wijze het tot stand is gekomen.”

Marius Bauer
(1867 - 1932)
El Bahnassa, Egypte,
Almenia Governorate
Aquarel op papier
45 x 70 cm

Zo leren we, dankzij Delpher, niet alleen iets
over de appreciatie voor Toorops revolutionaire werken, maar ook over de krachten
waarmee het publiek langzaam ontvankelijk
voor de nieuwe kunst werd gemaakt. Na zo’n
artikel (het is nog véél langer) in een veel gelezen dagblad hoeft het geen verwondering
te wekken dat honderden lezers die hallucinerende kijkervaring zelf ook weleens wilden
meemaken.

Gesigneerd: rechts
onder

Marius Bauer
(1867 - 1932)
Oostersche winkel
Aquarel op papier
53 x 72 cm
Gesigneerd: rechts
onder

Ad van Gaalen

nr. 1 - 2014

STUDIO 2000

37

Een Mecenas van Belang
MUSEUM MESDAG BELICHT ZIJN MANCINI’S
H.W. Mesdag is tegenwoordig vooral bekend als de zeeschilder van de Haagse
School. Een kunstenaar die zich bovendien onderscheidde doordat hij het initiatief nam om een panorama te maken
van Scheveningen, de duinen en een stuk
Noordzee. Dit panorama is inmiddels een
van de honderd Unesco-monumenten
van ons land. Veel te weinig bekend is het
privémuseum dat hij in Den Haag stichtte,

Vooral Fransen weten het museum te vinden, want Mesdag verzamelde opvallend
veel kunst van de School van Barbizon,
het grote voorbeeld van de Haagse Scholers die in navolging van de Barbizonners
met kwasten, doek en tubes de natuur in
trokken. Een vreemde eend in de Mesdagcollectie is de aanwezigheid van schilderijen van de Italiaan Antonio Mancini
(1852-1930), een eigenzinnige kunstenaar
die Mesdag vanaf 1876 tot 1902 financieel ondersteunde, maar nooit zou ontmoeten. Mesdag bewonderde de Italiaan
vanwege zijn experimentele aanpak, het
gebruik van een dikke verfpasta waarin
hij soms stukjes glas en restjes tube verwerkte om de lichtwerking te verhogen.
Van de circa 150 schilderijen en pastels
die Mesdag kocht en die merendeels werden opgestuurd vanuit Rome, resteren er
vijftien werken in de Mesdag-collectie.
Op een kleine presentatie in een van de
fraaie, authentieke negentiende-eeuwse
expositiezalen op de tweede verdieping
van het museum wordt dit collectieonderdeel belicht.

Antonio Mancini
(1852 - 1930)
Vrouw met mandoline
Olieverf op doek
65 x 39 cm
Gesigneerd: links onder
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pal naast zijn woonhuis waarvan de tuin
grenst aan die van het Vredespaleis. Mesdag schonk het museum en de collectie in
1903 aan de Nederlandse Staat, waarna er
vooral erg slecht voor Museum Mesdag is
gezorgd. Totdat sinds 1990 het Van Gogh
Museum het beheer voert over het voormalige Rijksmuseum Hendrik Willem Mesdag.

nr. 1 - 2014

‘Kostelijk van kleur’ noemde in 1899 een
criticus Mancini’s doek ‘Peinzende vrouw’,
toen het in het Dordrechts Museum werd
geëxposeerd. Naast de ongewone techniek viel hier te lande natuurlijk het zuidelijke licht en het on-Hollandse kleurgebruik op. Overigens was Mesdag niet zo
gecharmeerd van Mancini’s merkwaardige
gewoonte om zijn model achter een raamwerk te plaatsen en een zelfde raster op
het doek te spannen. Nadat hij het raster
had losgetrokken, bleef er in de verf een
scala aan vakjes achter. Hoewel Mancini
veel exposeerde, verkocht hij weinig. Zijn
werk was uitzonderlijk en men beschouwde de maker als een zonderling. Sommige
kunstenaars en critici onderkenden de
kwaliteiten van dit merkwaardige talent
en zijn excentrieke manier van schilderijen. Dankzij zijn Haagse weldoener kon hij
ruim twintig jaar vooruit, waarna anderen
de fakkel van H.W. Mesdag overnamen,
zonder dat de kunstenaar zijn leven ooit
goed op de rails kreeg.
Maarten Jager

Antonio Mancini
(1852 – 1930)
Bambino Riccioluto con Vestito femminile, c.1912-1917
Olieverf op doek
100 x 60 cm
Gesigneerd: rechts onder
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Winter in Laren
Een dankbaar en altijd weer terugkerend
thema in de Nederlandse schilderkunst deze
koudste tijd van het jaar is het winterlandschap. Het afgelopen najaar kwamen er drie
sfeervolle tableaus op de markt. Allen begin
vorige eeuw verbeeld in Laren.

Frans Langeveld
(1877-1939)
Schaatsers op de Brink,
Laren 1926
Olieverf op doek
73 x 130 cm.

Bij het Amsterdamse Christies werd Skaters
on The Brink van Frans Langeveld (1877-1939)
geveild. Het kunstwerk werd afgehamerd op
ruim 43.000 euro. Het ijstafereel van deze in
Amsterdam geboren kunstenaar staat in een
traditie van de zeventiende-eeuwse schilder Avercamp die het dagelijks leven onder
invloed van koning winter verbeeldde met
anekdotische elementen. Langeveld die
een vrij zorgeloos bohemienbestaan leidde,
woonde vanaf 1918 in Laren waar hij een regelmatige gast was van zijn vriend hotelier,
wethouder en kunstmecenas Jan Hamdorff.
Actie, een rake typering van zijn karakters
en het epische trokken Langeveld aan in het
schilderen, waarin hij zich nagenoeg zonder
scholing ontwikkelde. Op het doek (73 x 130
cm.) van de ‘Breitner van Laren’ zwiert een
lange sliert schaatsers over het bevroren wateroppervlak van de Coeswaerde. Een schaat-

Gesigneerd: links onder
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ser, klaar om zijn armen wijd uit te strekken,
zet een pirouette – een snelle ronddraaiende
beweging – in. Een boerin op klompen en in
Larense klederdracht begeeft zich voorzichtig op het ijs waar de ene dorpsgenoot zijn
schaatsen onderbindt en de andere alvast
met zijn handen op zijn rug een stevig baantje trekt. En wie op de dag van vandaag het
charmante dorp bezoekt, komt er al snel achter dat er sinds 1926 niets is veranderd. Het
sprookjesachtige winterse tafereel onder de
kathedrale bomen van destijds heeft plaatsgemaakt voor het feeërieke ‘IJs op de Brink’
van nu. Het schaatsevenement voor jong
en oud vond eind vorig jaar al weer voor de
zesde keer plaats en het dorp geniet er steeds
met volle teugen van.
Een ander voor Laarders belangrijk schilderij
is de verbeelding van de boerderij van Evert
de Goede, impressionistisch geschilderd
door David Schulman (1881-1966). Het doek
(68 x 130 cm.) wordt aangeboden bij Studio
2000 in Blaricum. De monumentale boerderij stond op de hoek Zevenenderdrift/ Lage
Vuurscheweg (destijds nummer 133) in Laren.
De Erfgooier Heerschop (hij werd vernoemd
naar de meisjesnaam van zijn vrouw) stond,
omdat hij vanwege reumatiek nogal krom
liep, bekend als ‘Evert de duzendpoot’. Als hij
zich niet verplaatste met zijn hondenkar, dan
gebruikte hij ter ondersteuning bij het lopen
twee stokken. Bijzonder is dat deze boerderij
als dakvorsten nog heideplaggen had. Rechts
tegen het voorhuis ziet u het hondenhok. Op
een foto uit 1915 echter ziet u het hondenhok
links. En aan de gevel kooien om vogels en
duiven te vangen die werden opgegeten. Later werd deze boerderij gesloopt en bouwde
de beroemde architect Wouter Hamdorff er
zijn villa die tot op heden als huisnummer

Anthonij (Anton) Mauve (1838 - 1888)
Kar met os, in eene heide / homeward bound
Olieverf op doek
67,5 x 110 cm
Gesigneerd: rechts onder
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Foto Boerderij Evert

Zevenenderdrift 55 heeft. Een gedeelte van
de boerderij werd verhuurd aan Mie Richter
en haar man Toon Schaapherder. Zij werden
echter door Evert het huis uitgezet vanwege
achterstallige huur. Zij woonden later aan
het Zandgat, het huidige Mauvezand – vernoemd naar de grote meesterschilder Anton
Mauve die hier in de buurt altijd schilderde –
waar hun ‘huisje’ bekend stond als ‘de Hut van
Mie’. Deze plaggenhut, waarin Mie en Toon
met hun acht kinderen woonde, is ook door
David Schulman geschilderd; het doek werd
onlangs op de veiling bij Zuydwal Veilingen
verkocht. David Schulman was een Hilversummer. Zijn vader Lion had een kunsthandel
en verkocht daarnaast verfmaterialen. Een
jeugdige David bracht voor zijn vader die zelf
ook schilderde de bestellingen rond bij de in
die jaren bekende schilders. Zo kwam hij in
contact met Albert Neuhuys, die in hem vanwege zijn aanleg voor tekenen een toekomstig schilder zag. In 1898 verhuisde de winkel
naar Laren. Zes jaar later, in 1904, exposeerde
Schulman zijn eerste schilderij op de tentoonstelling van de vereniging ‘Arti et Amicitiae’ te
Amsterdam. Schulman schilderde in impressionistische stijl en boekte vooral succes met
zijn door zon beschenen landschappen.

Jan Sluijters
(1881-1957)
Winterlandschap te
Laren
1906
Olieverf op doek
30 x 76 cm.
Gesigneerd: links
onder
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Een derde belangrijk wintertableau werd
te koop aangeboden op de Amsterdamse
kunstbeurs PAN. Het is Winterlandschap te
Laren, afkomstig van de erven Jan Sluijters
(1881-1957). Een eerste kennismaking met
het dorp Laren in 1906 van een bezeten schilder vol idealisme en vernieuwingsdrang. Laren, het kunstenaarsdorp waarin Sluijters die
op twaalfjarige leeftijd van ’s-Hertogenbosch
naar Amsterdam verhuisde, drie jaar later zou
gaan wonen. Tot 1911 in villa ‘Vita Nuova’ (het
Nieuwe Leven) aan de huidige Hilversumseweg bij de A1. Kozen Frans Langeveld en
David Schulman ‘traditioneel’ voor een klassiek illustratieve verbeelding, Jan Sluijters
geeft binnen dit thema een eigen draai. Op
het schilderij zien we in de verte het dorp
Laren uitgebeeld door middel van diverse
boerderijen. De rieten daken zijn bedekt met
sneeuw. Op de besneeuwde aarde, gelegen
voor de boerderijen, zien we een viertal figuren druk in de weer met een sneeuwballengevecht. Gezien de winterse sfeer, overheerst de
witte toets, echter als men goed kijkt, ontdekt
men dat er in het wit diverse kleuraccenten te
vinden zijn. Vooral in de lucht heeft Jan Sluijters deze accenten met korte penseelstreken
aangebracht, zodat het net lijkt alsof het nog
sneeuwt. Het 76 x 30 cm. brede schilderij Winterlandschap in Laren is bijzonder in twee
opzichten. Enerzijds is het Sluijters’ eerste
kennismaking met het kunstenaarsdorp Laren, anderzijds is het één van de vroegst bekende landschappen binnen zijn oeuvre, een
thema dat hij in de jaren daarna veelvuldig
zal uitwerken. Het schilderij is door Sluijters,
een van de vernieuwers van de Nederlandse
schilderkunst aan het begin van de twintigste

eeuw, vervaardigd kort na de intrekking op 11
december 1906 van zijn jaargeld van de Prix
de Rome. De Prix de Rome was – en is nog
steeds – de meest genereuze prijs voor jonge
kunstenaars. Een prijs vol allure en met een
zeer lange traditie. In 1808 werden door Lodewijk Napoleon tijdens de Franse bezetting
kunstenaars toegelaten om in aanmerking te
komen voor een jaargeld. In verschillende categorieën: historie, landschap, grafiek, beeldhouwkunst en architectuur. Jan Sluijters, die
in 1904 aan deze eindstrijd van de aanmoedigingsprijs deelnam – met als concurrenten

1906 inmiddels was besmet, kwam hij in dat
jaar dan ook artistiek en financieel geheel op
zichzelf te staan. Vanwege het verliezen van
het jaargeld was Sluijters niet meer in staat
om te reizen en veranderde hij van thematiek. Was hij in Parijs zo gefascineerd geraakt
door danshuizen en mondaine figuren, teruggekomen in Nederland richt hij zich op
landschappen en stadsgezichten. Hij betrok
een atelier aan de Eerste Kostverlorenkade,
een randgebied van Amsterdam-Noord, waar
houtzaagmolens, fabrieksloodsen en andere
onregelmatige bouwsels de omgeving be-

Meindert Butter, Salomon Garf en Huib Luns
– won glansrijk en maakte met zijn gewonnen geld een studiereis naar Rome. Maar de
Jury die hem de prijs had toegekend, zette
na twee jaar de toelage weer stop, omdat het
schildersbeest Sluijters zich volgens hen onderweg in Parijs te veel had laten beïnvloeden
door impressionisten, de Franse fauvisten (‘de
wilden’) én het Parijse uitgaansleven. Studies
bijvoorbeeld voor het beroemde schilderij
‘Bal Tabarin’ vielen niet in de smaak bij de Jury.
In 1906 sprak zij er schande van en betreurde
het, dat ‘den maker zich zoo licht laat mêeslepen door wat de Jury meent te moeten
noemen een vulgairen valschen smaak bij de
ultra-moderne schilder.’ Met de hem verweten
voorkeur voor ‘het valsche vernuft der nieuwe
Fransche richting’ waarmee Sluijters in Parijs

drijvig en rommelig maakten. Een slordige
omgeving, die hem bijzonder sterk maakte en
hem inspireerde zijn kunst een heel nieuwe
uitdrukkingsvorm te geven. Hij zette, wellicht
geprikkeld door de tegenstand van de Jury,
de eenmaal ingeslagen weg enthousiast en
geïnspireerd voort. Hij werkte los en vlot en
ontkwam niet aan de invloed van die andere
vernieuwende Hollandse schilder die ruim
vijftien jaar na zijn dood in bredere kring erkenning kreeg: Vincent van Gogh. Daarom is
Winterlandschap in Laren een belangrijk werk
in de ontwikkeling van Jan Sluijters. Het staat
symbool voor de flexibiliteit in de thematiek
van een jonge schilder die radicaal koos voor
vernieuwing in de schilderkunst.

David Schulman
(1881-1966)
Besneeuwde boerderij
Olieverf op paneel
68 x 130 cm
Gesigneerd: rechts
onder

Leo Janssen
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Paul de Lussanet
Een zomerse investering. Een prachtig stukje grafiek van de bekende kunstenaar
Paul de Lussanet. Gratis bij een tweejaarsabonnement op het Studio 2000 Magazine.
Of tegen sterk gereduceerd tarief te koop
voor onze abonnees. Let op: zo lang de voorraad strekt.
Paul de Lussanet maakte exclusief voor Studio 2000 Magazine dit werk Spelende Zusjes

handsignatuur
en nummer

(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 gesigneerd. De prent is typerend voor het werk
van deze Larense kunstenaar.
Paul de Lussanet (1940) neemt in de Nederlandse kunst een geheel eigen plaats in. Jhim
Lamoree bracht zijn ontwikkeling in verband
met de Nieuwe Figuratie van de jaren zestig, maar merkte terecht op dat De Lussanet
daarin een volkomen eigen weg ging. Hij is
een van de weinige schilders die in Nederland
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 galeriewaarde. Nieuwe abonnees krijgen bij aankoop 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
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