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Jan Heyse  (1882 - 1954)

Het Veersche Gat, 1914

Gemengde techniek op karton

13,5 x 35 cm

Gesigneerd: links onder
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Theo Van Rysselberghe (1862 - 1926)

Nu au Panama, 1924

Olieverf op doek

100 x 80 cm

Gesigneerd: rechts onder
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Vooraf

Er bestaat een tegenstelling tussen de he-
dendaagse kunst en die van het verleden. 
In de verkoop uit zich dat in de tegenstel-
ling tussen galerie en kunsthandel. De eer-
ste vertegenwoordigt levende kunstenaars, 
er hangen bij wijze van spreken nog natte 
werken aan de muur. De tweede verkoopt 
werken die al bij hun tweede of derde ei-
genaar komen, en waarvan de kunstenaar er 
vaak niet meer is.
Ook in de wereld van de verzamelaars ziet 
men dit onderscheid. Natuurlijk komt het 
voor dat iemand én klassieke werken heeft, 
en tevens eigentijdse, maar meestal leggen 
verzamelaars zich toe op één van beide.

De laatste decennia is deze tegenstelling 
groter geworden. Dat komt doordat de con-
temporaine kunst, met zijn afkeer van de 
oudere technieken, en zijn voorkeur voor 
concepten en abstracties, steeds verder ver-
wijderd kwam te staan van de schilder- of 
beeldhouwkunst zoals we die al eeuwen 
kennen. Verf aanbrengen op een doek was 
uit de tijd. Wie dat nog deed werd verfoeid. 
Op de academie gooiden progressieve lera-
ren al te figuratieve beelden van leerlingen 
kapot. Het zorgde voor een scheiding der 
geesten.

Maar er is een kentering. Schilderen mag 
weer. Tal van landschapschilders, in allerlei 
allooi en kwaliteit, bevolken de kuststre-
ken. Ook moderne progressieven schamen 

zich niet voor een bosgezicht of een koe. 
Beelden mogen weer tastbaar en herken-
baar worden. We hebben er in dit magazine 
een artikel aan gewijd.
Het is de vraag of deze nieuwe toenadering 
zich in de toekomst gaat weerspiegelen in 
een meer gemengde collectieopbouw bij 
verzamelaars.

In september exposeert Studio 2000 in elk 
geval drie bijzondere collecties, waarin ruim 
plaats voor Cobra-kunstenaars en de herge-
waardeerde Quirijn van Tiel. Maar deze zo-
mer bent u van harte welkom in Domburg, 
waar Studio 2000 u graag ontvangt. U ziet 
daar onder meer fraaie (kust)landschappen. 
Aan de muur, en in het echt.

Ad van Gaalen,
hoofdredacteur
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Léon De Smet (1881 - 1966), Madame Maria De Smet en haar zoon Marcel, 1915, olieverf op doek, 140 x 145 cm
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Hermanus Koekkoek (1815 - 1882)

Zeilschip op zee

Olieverf op doek op paneel

26 x 35 cm

Gesigneerd: links onder
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Het plein air schilderen is terug van weg 
geweest, getuige de vele tentoonstellingen 
en schilderfestivals in de traditionele schil-
derplaatsen Noordwijk, Katwijk en ook in 
Domburg. Schilder-schrijver Ineke Mahieu 
over deze revival.

Lange tijd werden landschapschilderijen in 
ons land vooral in het atelier gemaakt. Tot 
halverwege de negentiende eeuw, toen prak-
tische ontwikkelingen het plein air-schilde-
ren makkelijker maakten. Rond 1840 kwam 
er kant en klare olieverf op de markt, ver-
krijgbaar in tubes. De kunstschilder hoefde 
zijn zelfgeprepareerde verf niet langer te 
vervoeren in lastig af te sluiten verfblaas-
jes. Bovendien werden er lichte, opklapbare 
veldezels ontwikkeld. 
Ondanks het vaak natte, winderige Holland-
se klimaat, werd het een stuk eenvoudiger 
om er met schildersmateriaal op uit te trek-
ken. Hoewel het natuurlijk toch een flink 
gesjouw bleef: een schilderskist met verf en 
penselen, een veldkrukje, een veldezel, een 
parasol. En natuurlijk het schilderdoek. 
De plein air schilders kozen er vaak voor om 
hun werk te maken op een paneeltje of een 
stuk schilderkarton, niet te groot zodat het 
aan de binnenkant van de deksel van hun 
schilderkist kon worden geprikt. Op die ma-
nier hadden ze geen ezel nodig en werkten 
ze met hun schilderskist op schoot. Zo’n 
klein paneeltje was bovendien makkelijker 
mee terug te nemen naar het atelier.

Hoewel er plein air-schilders waren die in 
de natuur volledige schilderijen maakten, 
schilderden de meeste kunstenaars buiten 

alleen ruwe olieverfschetsen. Later werden 
die studies in het atelier op doek uitgewerkt. 
De oorspronkelijke schetsen waren niet 
bedoeld voor de verkoop. Overigens dacht 
schilder en kunstverzamelaar Hendrik Wil-
lem Mesdag daar anders over. Die was juist 
erg gecharmeerd van zulke ruwe in de na-
tuur gemaakte schetsen en hij kocht ze dan 
ook graag.

De opkomst van het plein air-schilderen in 
de negentiende eeuw paste in het impres-
sionisme, dat meestal wordt gezien als een 
reactie op het romantische genre aan het 
eind van de achttiende en het begin van de 
negentiende eeuw. In de Romantiek gold de 
subjectieve ervaring als uitgangspunt. De 
impressionistische kunstenaars daarentegen 
wilden juist het échte leven schilderen. De 
plein air-schilders waren impressionisten pur 

Open lucht schilderen

Rodolphe Wytsman 

(1860 - 1927)

Scheveningen

Olieverf op doek

50 x 60 cm

Gesigneerd: 

rechts onder
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sang. Ze lieten zich inspireren door de na-
tuur en hadden de behoefte om het licht, de 
kleur, het moment vast te leggen. Dat vroeg 
om een losse, snelle toets zonder al te veel 
aandacht voor de details, want buiten was 
snel werken noodzaak, daar wisselt het licht-
spel immers voortdurend.

Plein air-schilders trokken onder andere 
naar de omgeving van Den Haag, waar de 
natuur nog ongerept was, waar de zee en de 

duinen dichtbij waren en het licht karakte-
ristiek. Bovendien hadden de schilders daar 
het comfort van de stad dichtbij. Regelma-
tig trokken de kunstenaars er samen op uit 
om in de natuur te schilderen. Alhoewel het 
ook gebeurde dat men de mooiste schilder-
plekjes voor elkaar geheim hield. Ook an-
dere kustplaatsen waren aantrekkelijk voor 
de Hollandse buitenschilders. In dorpen als 
Domburg, Bergen en Katwijk ontstonden 
ware schilderkolonies. 

Maar de belangstelling voor het impressio-
nisme maakte in de twintigste eeuw gaan-
deweg plaats voor het modernisme. Er ont-
stond zelfs een afkeer voor het figuratieve. 
Kunstenaars gingen abstract werken en ex-
perimenteren. Pas na jaren van kubisme, ex-
pressionisme, dadaïsme,  magisch realisme, 
surrealisme en  experimentele stromingen, 
kwam er eind vorige eeuw opnieuw belang-
stelling voor het figuratieve. Er was in de 
jaren negentig zelfs een stroming ‘nieuwe 
wilden’ die riepen dat men weer naar de 
werkelijkheid moest gaan schilderen. 
De huidige plein air-schilders hebben vaak 
dezelfde opvattingen en manier van werken 
als hun negentiende-eeuwse collega’s. Ze 
schilderen datgene waarmee ze zich sterk 
verbonden voelen: het landschap. Ze geven 
niets om uitvoerige manifesten of theorieën; 
hun schilderijen spreken voor zichzelf. Toch 
vormt het werk van de nieuwe generatie 
plein air-schilders een eigen tak binnen het 
impressionisme; de invloeden van de afgelo-
pen decennia zijn er onmiskenbaar in terug 
te vinden.

De opleving van de belangstelling voor plein 
air geschilderd werk heeft geleid tot allerlei 
initiatieven. Zo worden er in diverse voor-
malige kunstenaarskolonies jaarlijks schil-
dersfestivals georganiseerd. Dan gaan de 
plein air-schilders onder grote belangstelling 
van kunstliefhebbers en toeristen aan de 
slag. Hun vers geschilderde werken worden 
tijdens de festivals geëxposeerd of geveild, 
opnieuw vaak onder grote belangstelling. En 
ook naar de kunstenaar zelf is het publiek 
nieuwsgierig. Wat is zijn of haar verhaal? 

Jan Sluijters 

(1881 - 1957)

Zeegezicht

Olieverf op doek

51 x 61 cm

Gesigneerd: 

rechts boven
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Hoe gaat de plein air schilder te werk? Hoe 
mooier het verhaal, des te beter lijkt het voor 
de verkoop. 
Een plein air-schilder als Roos Schuring 
heeft dat goed begrepen. Zij maakt scheutig 
gebruik van de mogelijkheden van de soci-
ale media. Ze plaats foto’s en filmpjes van 
zichzelf op internet; in weer en wind schil-
derend, op een vanwege vrieskou, storm 
of regen verlaten strand, liefst staand in de 

branding, haar ezel verzwaard met zandzak-
ken, hoge rubberlaarzen aan, haar schilders-
jas grijs van de verf, een morsig shaggie tus-
sen haar lippen. Als dat geen bewondering, 
of op zijn minst nieuwsgierigheid oogst naar 
haar werk. 

Waar komt die opleving voor het plein air ge-
schilderde werk vandaan? Die belangstelling 
wordt toch niet alleen aangewakkerd door 
het verhaal van de ‘weer-en-wind-kunste-
naar’? Zou het iets te maken kunnen hebben 

met de groeiende behoefte aan een nationaal 
besef? Want dat die behoefte er is, valt nau-
welijks te weerleggen. Zo is er tegenwoordig 
bijvoorbeeld een groot enthousiasme voor 
ons koningshuis. Een tv-format met de titel 
‘Ik hou van Holland’ zou het in de vorige 
eeuw niet hebben gehaald. Het was de tijd 
van het individualisme, van experimenteren, 
op zoek naar het onbekende. Net zoals in de 
kunst. En op elke maatschappelijk beweging 

volgt altijd weer een tegenreactie. Zo be-
schouwd is de opleving van het plein air ge-
schilderde landschapschilderij niet vreemd.
Een ongecompliceerd schilderij waarvan de 
toeschouwer denkt: ‘Hé, dat herken ik, dat 
land is vertrouwd, daar ben ik opgegroeid, 
het ons land’. Het is onze zee, onze duinen, 
onze golfbrekers, onze wadden, polders, mo-
lens, akkers, dijken... En er heeft een schil-
der met zijn kop in de wind en zijn voeten in 
de klei gestaan om dat vertrouwde land vast 
te leggen. (IM)

afb. p. 12

Willem Johannes 

Schütz

(1854 - 1933)

Gezicht op Veere

Olieverf op doek

40 x 50 cm

Gesigneerd: 

rechts onder

Edgar Fernhout

 (1912 - 1974)

Schouwse dijk bij    

Brouwershaven, 1953

Olieverf op doek

65 x 100 cm

Gesigneerd: 

rechts onder
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Veel beroemde schilders geven van kind af aan 
al blijk van hun groot talent. Dat geldt ook voor 
de Duitse expressionist Emil Nolde. Maar toch 
maakte deze schilder pas op latere leeftijd car-
rière en zelfs aan een professionele opleiding 
wilde hij aanvankelijk niet denken. Dat had al-
les te maken met het ouderlijk milieu van de 
jonge Emil.

In dat Oost-Friese boerenmilieu, waar een 
streng orthodox-protestants geloof een druk-
kende rol speelde, was kunst niet aan de orde 
en het kunstenaarschap als nastrevenswaardig 
beroep al helemaal niet.
Nolde was afkomstig uit het dorp Nolde, in de 
buurt van Flensburg. Het bevindt zich nu aan 
de Deense kant van de grens, maar voor de Eer-
ste Wereldoorlog maakte het deel uit van Duits-
land. (Emil heette eigenlijk Hansen, zijn kun-
stenaarsnaam nam hij pas later aan.) Zijn talent 
bleek uit de neiging die hij had om van alles en 
nog wat op de boerderij van zijn ouders te wil-
len voorzien van krijttekeningen: staldeuren, 
dakspanten, overal vond men de sporen van 
zijn creativiteit. Ook had hij er plezier in om op 
een primitieve wijze te aquarelleren. Waterverf 
was er niet, dus hij gebruikte restjes bietensap 
en alle andere kleurrijke vloeistoffen die hij te 
pakken kon krijgen. De grondslag van de bril-
jant coloristische aquarellen uit de laatste jaren 
werd toen gelegd.

De artistieke inslag maakte de ouders duidelijk 
dat Emil voor het boerenvak niet in de wieg 
was gelegd. Hij werd in de leer gedaan bij een 
meubelmaker en zou het eerste deel van zijn 
werkzame leven ook daadwerkelijk in de meu-
belindustrie werkzaam zijn. In 1888, hij was 
toen 22 jaar, vond hij een baan in een meubel-
fabriek in München, en later in Karlsruhe. De 
baan liet hem voldoende ruimte om avondles-
sen te volgen in de toegepaste kunst. Toen hij 

een positie kon krijgen als meubelontwerper in 
Berlijn greep hij zijn kans. Hij kon de belang-
rijke kunstwerken die zich daar bevonden be-
studeren. Later volgden reizen naar Italië waar 
hij zijn kunstkennis – van huis had hij niets op 
dit gebied meegekregen – verder kon uitbrei-
den. Nog steeds kwam het niet in hem op om 
kunstenaar te worden, dat leek hem buiten zijn 
bereik te liggen.

Maar in 1893 gebeurde er iets merkwaardigs. 
Hij schilderde een aantal briefkaartontwerpen, 
waarin hij op humoristische wijze de belang-
rijkste Zwitserse bergtoppen afbeeldde als een 
soort halfmenselijke reuzen. Het tijdschrift 
Jugend zette er twee van op de omslag, en 
daardoor durfde Nolde te investeren in een ge-
drukte oplage van de kaarten. Binnen tien da-
gen werden er 100.000 verkocht. Zo kon Emil 
zijn baan opgeven. Vervolgens wilde hij bij de 
beroemdste Duitse schilder van die jaren in de 
leer: de symbolist Franz von Stuck. Maar die 
weigerde hem als leerling en daarop trok de 
jonge schilder naar Parijs om les te nemen aan 
de internationaal vermaarde academie Julian.

Nolde werd zijn leven lang geplaagd door vi-
sioenen. Hij woonde later met zijn vrouw, die 
zowel lichamelijk als geestelijk zwak van gestel 
was en gedurende haar hele leven periodiek 
moest worden opgenomen in inrichtingen, in 
betrekkelijk isolement. Dat werd verbroken 
toen de schilders van Die Brücke hem in de ga-
ten kregen en hem uitnodigden toe te treden. 
Hij accepteerde dat, maar was slechts kort lid, al 
bleef hij vriendschappelijke banden onderhou-
den met de progressieve schildercollega’s. 
Zijn carrière vorderde nu gestaag. Hij begon 
in te zien dat vakmanschap ook in de weg kan 
zitten, en hij probeerde zijn visioenen (naar ei-
gen zeggen hoorde hij kleuren in de geluiden 
‘s nachts) te vertalen in beeld. Dat was voor die 

Emil Nolde
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tijd revolutionair. Maar in wezen was hij dat zelf 
allerminst.  In 1910 schreef hij een vlammende 
brief aan de president van de Sezession, de jood-
se Max Liebermann. De brief stond stijf van de 
racistische en nationalistische opmerkingen. Hij 
werd prompt geschorst als lid. In 1913 werd de 
schilder – misschien wel wegens dit racisme – 
uitgenodigd door de overheid om in de Duitse 
koloniale gebieden de raskenmerken van de 
plaatselijke bevolking in kaart te gaan brengen. 
De opdracht voerde hem naar Zuidoost Azië, 
maar de oorlog gooide roet in het eten.

Na de Eerste Wereldoorlog vervolgde hij zijn 
werk, en zijn bekendheid werd steeds groter. 
Toen de Nazi’s aan de macht kwamen was 
Nolde een nationale beroemdheid. In de mu-
sea bevonden zich meer dan duizend werken 
van zijn hand. Nolde hoopte dat hij binnen de 
nieuwe orde ongemoeid zou kunnen doorwer-
ken. Hij vertrouwde er eigenlijk op. Zijn Nietz-
scheaanse ideeën sloten immers wel enigszins 

aan bij het nationaal socialisme. Maar helaas, of 
gelukkig: de Nazi’s beschouwden het werk van 
Nolde als ontaard, en hij kon niet langer expo-
seren. Al het werk werd van de museummuren 
afgehaald, en de officiële plechtigheden die in 
verband met zijn zeventigste verjaardag waren 
voorzien werden afgelast. In 1941 moest hij de 
bij overheid al zijn werk van de laatste twee ja-
ren inleveren en hij kreeg een Berufsverbot. Hij 
nam zijn toevlucht tot de makkelijk te verber-
gen aquarellen.

Na de oorlog werd hij gerehabiliteerd. Wie ver-
volgd was door de Nazi’s kon daar in de naoor-
logse jaren van profiteren. Nolde kreeg grote 
overzichtstentoonstellingen en zijn werken 
keerden terug naar de belangrijke Duitse mu-
sea. Emil Nolde werd uiteindelijk 88 jaar en 
bleef tot het eind doorwerken. Voornamelijk 
aan de fantastische aquarellen – nu niet meer 
met bietensap – waarvan er thans een in de col-
lectie van Studio 2000 is.

Emil Nolde 

(1867 - 1956)

Zonnebloemen

 ca. 1925-1930

Aquarel op papier

44,7 x 34,8 cm

Gesigneerd: 

rechts onder
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Op 5 april jongstleden opende de Russi-
sche president Poetin samen met koningin 
Beatrix het Nederland-Ruslandjaar. Rus-
land nam het initiatief tot het speciale jaar 
om de oude Russisch-Nederlandse relaties 
in de schijnwerpers te zetten. In dit jaar, 
dat in november in Rusland wordt afgeslo-
ten, wordt aandacht besteed aan de econo-
mische samenwerking, culturele uitwisse-
lingen, politiek-maatschappelijke thema’s, 
sport, onderwijs en wetenschap. 

Leonid Sologoub

EEN RUSSISCH KUNSTENAAR VOOR ALTIJD

De Nederlandse culturele wereld laat 
het Ruslandjaar ook niet stilletjes voorbij 
gaan. De Russische tsaar Peter de Grote 
(1672-1725) – een van de in Nederland 
meest beroemde Russen, mede door zijn 
verblijf in Zaandam en Amsterdam – staat 
bijvoorbeeld centraal in de tentoonstelling 
van de Hermitage te Amsterdam (t/m 13 
september). Ook het Van Abbemuseum 
in Eindhoven besteedde aandacht aan 
het bijzondere jaar met de tentoonstel-
ling ‘Lissitzky-Kabakov. Utopie en Reali-
teit’, waarbij het kunstenaarsechtpaar Ilja 
en Emilia Kabakov optrad als gastcurator 
en hun hedendaagse werk confronteerde 
met dat van Lissitzky, een van de toon-
aangevende kunstenaars in de Russische 
avant-garde van het begin van de twintig-
ste eeuw. 
In het Drents Museum in Assen werd de 
expositie ‘Socialistisch realisme 1932-1960’ 
georganiseerd. Nu nog te bezoeken zijn de 
tentoonstellingen ‘De Grote Verandering: 
Revoluties in de Russische schilderkunst 
1895-1917’ in het Bonnefantenmuseum 
Maastricht en ‘Vrouwen van de Revolutie. 
Rusland 1907-1934’ in het Groninger Mu-
seum (beide tot half augustus). 

Studio 2000 sluit aan bij de Russische ac-
tiviteiten door een bijzondere aanvulling 
op de collectie: het werk van de Russische 
kunstenaar Leonid Sologoub. 
Sologoub werd geboren op 16 april 1884 in 
het Russische plaatsje Eisk, tweehonderd 
kilometer ten noorden van de Kaukasus. 
Als jongste zoon van de familie mocht hij 
gaan studeren aan de Koninklijke Acade-

Leonid Sologoub 

(1884 - 1956)

Strandgezicht 13 juni 

1935

Olieverf op board

18 x 21,5 cm

Gesigneerd: 

rechts onder

Leonid Sologoub   

(1884 - 1956)

Zeegezicht te Zoute-

lande 30 juni 1938

Olieverf op board

18 x 24 cm

Gesigneerd:

rechts onder
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mie van Schone Kunsten in St. Petersburg 
en dat was niet zonder succes: bij zijn af-
studeren in 1909 ontving hij het equivalent 
van de ‘Prix de Rome’. Een staatsbeurs 
stelde hem in de gelegenheid om in Ita-
lië te studeren en hij keerde in 1910 terug 
in St. Petersburg om zich bij het Genoot-
schap van Architecten/Kunstenaars aan 
te sluiten. Sologoub was naast schilder 
– in een stijl die hij zelf als ‘romantisch-
impressionistisch’ aanmerkte – werkzaam 
als architect en vervaardigde monumentale 
installaties. In Moskou en St. Petersburg 
nam hij deel aan tentoonstellingen van de 
kunstenaarsgroep ‘Monde de L’Art’ waar-
van hij in 1918 lid werd. Sologoub was be-
vriend met de kunstenaar Larianov die in 
1913 zijn manifest over abstracte kunst, 
het rayonisme, uiteen zette. Het rayo-
nisme was een van de eerste avant-garde 
bewegingen die de abstracte kunst propa-
geerden en zou in Rusland veel navolging 
vinden in onder andere het suprematisme 
en constructivisme. Samen met Larianov 
verdedigde Sologoub het idee dat verschil-
lende kunstvormen samengebracht kon-
den worden tot één geheel. In 1912 was 
Sologoub al begonnen met het oprichten 
van een verbond van schilders, architec-
ten en beeldhouwers (‘het atelier van de 
3 kunsten’), dat in het voorjaar van 1917 
officieel geregistreerd werd. Met Larianov, 
wiens invloed in het oeuvre van Sologoub 
is terug te vinden, zou hij zijn leven lang 
contact onderhouden.

Nadat in 1914 de Eerste Wereldoorlog uit-
brak, meldde Sologoub zich als vrijwilliger 
voor het Russische leger en schonk hij het 
leger al zijn bezittingen, overeenkomstig 
‘de geest van Tolstoj en Garchine’. Als oor-
logskunstenaar verbeeldde hij de gruwelen 
aan het front; hij stuurde zijn werk voorna-
melijk aan de Moskouse krant Niva en hij 
werd ervoor onderscheiden met het kruis 
van St. Georges. Terug van het front orga-
niseerde Sologoub in 1916 een tentoon-
stelling van tekeningen en schetsen aan de 
Koninklijke Academie van Schone Kun-
sten met als titel ‘In de oorlog: tentoon-

realiseerd. 
In het voorjaar van 1919 besloot Sologoub 
Rusland te verlaten. Hij reisde via Tomsk 
en Wladiwostok naar China en arriveerde 
vervolgens in Tokyo waar hij een tentoon-
stelling organiseerde. Eind 1919 reisde hij 
door naar Constantinopel en arriveerde 
tenslotte in Italië. In 1921 nam hij deel aan 
een tentoonstelling van de eerdergenoem-
de ‘Monde de l’Art’ in de Salon d’Automne 
te Parijs. In Parijs verbleven veel Russi-

stelling van tekeningen, studies en schet-
sen getekend in de natuur door studenten 
van de Keizerlijke Kunstacademie en door 
architect en kunstenaar Leonid Sologoeb’. 
De catalogus van deze tentoonstelling is in 
te zien in het archief van Sologoub bij het 
RKD in Den Haag. Toen in 1917 de Rus-
sische revolutie uitbrak nam Sologoub deel 
aan een groot aantal tentoonstellingen en 
projecten. Veel daarvan werden overigens 
door de woelige omstandigheden niet ge-
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flatgebouwen van Mariahoeve, evenals de 
weilanden, de knotwilgen, het hek van het 
Kleine Loo, allemaal onderwerpen die So-
logoub ontelbare malen geschilderd heeft’. 
Volgens zijn dochter, Irène Sologoub, was 
haar vader een zeer bescheiden man die in 
het atelier van zijn vriend leefde als een 
‘teruggetrokken philosophisch kluizenaar’. 
Ondanks dat teruggetrokken bestaan orga-
niseerde Sologoub gedurende de 35 jaar 
dat hij in Nederland verbleef talloze ten-
toonstellingen in zijn atelier, bij kunsthan-
dels en bij de Haagse kunstenaarsvereni-
gingen Pulchri en de Haagse Kunstkring. 
Een van die Haagse tentoonstellingen was 
een grote expositie van in Parijs verblij-
vende Russische avant-garde kunstenaars. 

Sologoub beperkte zich niet tot Neder-
land. Hij maakte reizen naar Cannes en 
Capri, waar hij veel tekende, exposeerde 
in 1928, 1929 en 1930 in Parijs in de Salon 
des Indépendants, en organiseerde vervol-
gens weer een ‘exposition Peintres Russe’ 
in Belgrado, die doorreisde naar de Parijse 
Galerie la Renaissance. 
Ondanks alle activiteiten bleef hij in Ne-
derland veel werk vervaardigen. Hij schil-
derde en tekende in de omgeving van zijn 
atelier (later de Haagse wijk Mariahoeve) 
en aan de kust van Scheveningen en Zee-
land tekende hij voornamelijk in crayon. 
Hij gaf de mens een centrale rol, of pro-
beerde de verstilde sfeer van een stads-
gezicht weer te geven. De kunstcriticus 
W. Jos de Gruyter schreef in het Utrechts 
Dagblad: ‘iedere keer wanneer ik het ate-
lier van Leonid Sologoub bezoek, heb ik 
het bijzondere gevoel dat ik echte kunst 
zie, er is iets dat mij opwindt, een gevoel 
dat ik bij andere kunstenaars niet heb’.

Sologoubs dochter, die in 1997 in Parijs 
overleed, bewaarde veertig jaar lang de 
werken uit de nalatenschap van haar va-
der. Een deel van het oeuvre, ruim 350 te-
keningen en olieverven, liet ze na aan de 
Russische staat: het was de wens van Leo-
nid Sologoub ondanks zijn omzwervingen 
voor altijd een Russisch kunstenaar te zijn.

sche schilders die niet naar hun vaderland 
terug konden of wilden. Ook zijn vriend 
Larionov, die inmiddels met kunstenares 
Natalia Goncharova samenwoonde, ver-
bleef op dat moment in de Franse hoofd-
stad. 

Sologoub bleef niet in Parijs. Hij reisde 
door naar Nederland, waar hij in 1921 
het atelier van Philippe Zilcken kon be-
trekken. Hij had Zilcken op een van zijn 
reizen ontmoet en was dat jaar voor het 
eerst in Nederland geweest voor een ten-
toonstelling van de Haagse kunstenaar, 
die een vriend voor het leven zou worden. 
Het atelier van Zilcken was gelegen aan 
de Bezuidenhoutseweg 451 in Den Haag, 
naast de ijsbaan en het Kleine Loo bij Huis 
Den Bosch. Sologoub bleef er wonen tot 
hij op 17 juli 1956 overleed. In een artikel 
in de Haagsche Courant (november 1960) 
is te lezen: ‘zijn houten atelier naast de 
ijsbaan aan de Bezuidenhoutseweg heeft 
inmiddels plaats moeten maken voor de 
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Tot eind vorig jaar was de tentoonstelling ‘My-
then van het Atelier’ te zien. Deze multimedi-
ale manifestatie – niet alleen een expositie op 
verschillende plaatsen, maar ook een fraai boek 
en een database met illustraties en teksten bij 
het Rijksbureau voor Kunsthistorische Docu-
mentatie – biedt ons een heel andere blik op 
de (vooral negentiende-eeuwse) schilderkunst 
dan we gewend zijn. We mogen namelijk een 
kijkje nemen in de praktijk van het schilderen. 
Niet het afgewerkte kunstwerk staat centraal, 
maar de manier waarop het gemaakt is. En dat 
is onder kunsthistorici eigenlijk een onderbe-
licht terrein.

De Mythen van het Atelier heette de manifes-
tatie, maar eigenlijk is met die titel onvoldoende 
recht gedaan aan de veelzijdigheid er van. Het 
gaat niet alleen om het atelier, maar ook om wat 
zich daarbinnen bevindt: de gereedschappen, 
de modellen, de gasten die in het atelier werden 
ontvangen, de parafernalia, de voorwerpen die 
dienden om een stilleven mee te componeren, 
het palet, de verf vanzelfsprekend, en zelfs de 
handleidingen die er in de loop der tijden zijn 
gepubliceerd over de juiste wijze om met al 
deze middelen en materialen om te gaan. 
Natuurlijk was wel eens vaker de blik gericht 
op het kunstenaarsatelier, maar dat betrof dan 
in eerdere boeken en exposities vooral de roem-
ruchte Nederlandse zestiende en zeventiende-
eeuwse schilderkunst. Als men al belangstelling 
had voor de technische kanten van het vak, dan 
keek men meestal naar de vroege jaren van het 
olieverfschilderen. (Voor sommige vorsers was 
het belangrijkste doel er achter te komen wie 
nu eigenlijk het olieverfschilderen had uitge-
vonden.) Eigenlijk was de eenzijdige gericht-
heid op de zeventiende eeuw wel merkwaardig, 
want juist in de negentiende eeuw kwam de 
technische ontwikkeling van het schilderen in 
een stroomversnelling.

Mythen van het Atelier kwam niet uit de lucht 
vallen. In Nederland zijn er nogal wat onder-
zoeksprojecten aan de gang naar de praktijk 
van de kunst, en ook verschillende monografie-
en van de laatste jaren besteden aandacht aan 
het technische en materiële aspect. Een mooi 
voorbeeld is Yvonne van Eekelen’s hoofdstuk 
‘Ik denk in mijn materie’ in de monografie over 
Jacob Maris. (Maar dat is wellicht ook te dan-
ken aan het feit dat Maris zich zelf zo duidelijk 
heeft uitgesproken over de technische kanten 
van het vak.)

De negentiende eeuw was ook de eeuw van 
de fotografie en van de publiciteit. De enorme 
vlucht die de pers nam zorgde er voor dat kun-
stenaars actief aan hun bekendheid konden 
werken. Was die bekendheid er eenmaal dan 
werd de kunstenaar meermalen bezocht door 
journalisten. Het interview, nu doodgewoon, 
was een nieuwigheid. Wie de online archieven 
van Elseviers Geïllustreerd Maandschrift door-
bladert, komt ze tegen: gezellige verhalen bij 
kunstenaars in het atelier opgetekend. De men-
selijke factor, de human interest, werd belang-
rijk. Een voorbeeld uit 1891. Het gaat over Jozef 
Israëls, die woonde aan de Haagse Koninginne-
gracht, ongeveer waar nu de kunstacademie is: 
‘Voor hen echter, die Israëls in zijn atelier gezien 
en gesproken hebben, is Neerlands beroemde 
schilder in veel opzichten een ander mensch. 
Gaat men de beide salons door, dan vindt men 
in de veranda een deur, die toegang geeft tot 
een diepen, langen gang, eenige trapjes af en 
gelijkvloersch met den tuingrond. De eigenlij-
ke naam voor deze gang is: een overdekte door-
loop, getimmerd over de geheele lengte van 
den tuin, en een verbinding vormend van het 
woonhuis met het steenen atelier, dat hij achter 
in zijn tuin heeft laten bouwen. Deze doorloop, 
verwarmd en in een tonig licht, is volgehangen 
met studies, die ‘t gezellig en huiselijk maken. 

Mythen van het atelier
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Anne Pierre de Kat (1881 - 1868), De herstellende, olieverf op doek, 100 x 80 cm.
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Op het einde van dezen gang bevindt men zich 
voor een tweede trap, een twintigtal treden 
hoog, en die bij den bezoeker een eigenaardig, 
stemmingsvol gevoel opwekt van afzondering 
— als ging men iemand opzoeken, die met zijn 
kunst in een stil hoekje van de stad is wegge-
kropen: een Kluizenaar van het penseel, een 
groote Heilige van de schilderkunst. Onhoor-
baar, met gesmoorde stappen in den molligen, 
dikken looper, klimt men naar boven, tot aan 
een klein bruin deurtje aan de linkerhand. Men 
klopt tegen het hout, en van binnen klinkt, als 
het stemmetje van een buikspreker, hoogjes en 
héél ver weg, gauw uitgestooten: “Binnen!”
De deur open, en men komt in een enorme 
ruimte. Naar de vier zijden staan de muren hoog 
en vér weg, opklimmend naar een vlakke zolde-
ring, makend met den vloer een groot cubusvor-
mig atelier. Een reusachtig raam op het Noor-
den laat een zonlooslicht naar binnen stroomen, 
het gietend uit een bleekblauwen Holland-
schen hemel, dwars door het glas, van binnen 
in samengevloeide bundels geworden één stil, 
rustig lichtbad, dat neerglijdt over alle voorwer-
pen. Wit, blauwig wit, op den voorgrond, klimt 
het op tegen stoelen, duikelt weg over eenige 
schoorsteen-ornamenten, strijkt kantlichtjes 
over de rondingen der vooraanstaande voorwer-
pen, tikt hier even met een glimmertje op een 
glinsterend porseleintje, om dan weer breed en 
vlak neer te plassen op den grond.
En het vloeit uit, wegsiftend naar achteren, uit-
loopend in kracht, om in de diepte in een to-
nig tusschenlicht te versmelten, waarin eenige 
schilderijen tegen den wand droomhangen.
Midden in dezen cubus, die volgeloopen is met 
zonloos licht, zit achter een ezel Jozef Israels 
te werken, gedraaid met den rug naar de deur; 
maar in deze enorme ruimte, hoog, breed en 
wijd, lijkt zijn kleine gestalte nog kleiner, bijna 
nietigjes van proporties, kort, smal, ineenge-
bogen, niet grooter doende dan een stoel, een 
afzonderlijkheid uitmakend met zijn ezel, als 
een alleenstaande groep. Hij herkent u bij ‘t 
binnenkomen aan uw stem, ofschoon hij u niet 
zien kan. En onmiddellijk roept hij u vriende-
lijk welkom toe.’
Aldus de schrijver Frans Netscher, die de lezer 
nog even subtiel laat weten een goede kennis 
van de beroemde schilder te zijn. Het atelier 

is hier waarlijk beschreven als een mythische 
plaats, waar wonderen kunnen worden verricht.

Men moest in deze tijd niet noodzakelijk een 
werk van de schilder bezitten om te weten hoe 
goed en beroemd hij was. De Hagenaars hoef-
den op de Plaats maar in de etalage van kunst-
handel Goupil te kijken om de moderne kunst 
te zien. De etalage wisselde vaak, en werd ook 
druk besproken.
Ook werden er reproductiegravures gemaakt 
naar het werk van de kunstschilders, en die 
konden weer in de tijdschriften worden afge-
beeld. (Schilders als Philippe Zilcken en Wil-
lem Steelink waren ook zeer bedreven etsers. 
Ze verdienden een goede boterham aan het 
op de plaat brengen van destijds belangrijke 
schilderijen.) In 1909 wijdde het tijdschrift De 
Kunst, een speciale editie aan de 85ste ver-
jaardag van Jozef Israëls. ‘Israels-nummer’, zo 
luidde de advertentie voor deze editie, ‘met 
een onuitgegeven portret van den Grootmees-
ter in zijn atelier (eigen opname) en 14 groote 
fraaie foto’s van zijne werken. Met bijdragen 
van Albert Neuhuys, Jan Toorop, Ph. Zilcken, 
G.W. Knap e.a.’ Een trapsgewijze verspreiding 
van de kunst zorgde zo, samen met de journa-
listieke teksten voor verspreiding en vergroting 
van de roem.
Het atelier speelde daarin een belangrijke rol. 
Niet alleen journalisten kwamen er over de 
vloer. Het was, zeker in de eerste helft van de 
negentiende eeuw, ook voor de kunstverza-
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melaar niet ongewoon om een schilder in zijn 
atelier op te zoeken. Vaak waren daar wel intro-
ducties voor nodig, en die kreeg men via via, 
indien men tenminste koopkrachtig genoeg 
werd geacht om af en toe ook een kunstwerk 
aan te schaffen. Er zijn tal van schilderijen be-
kend waarin zulke atelierbezoekscènes zijn af-
gebeeld. 
De kunstenaarswerkplaats was ook een ont-
moetingsplaats voor kunstenaars onderling. 
Ze konden daar elkaars werk en werkwijze 
bekijken en vaak ruilden ze ook schilderijen 
of schetsen. 

Soms bestaat het idee dat de landschapschilders 
van het impressionisme vooral in de buitenlucht 
werkten, en dat het atelier dus minder belang-
rijk werd. Dat is maar gedeeltelijk waar: door 
de uitvinding van de verftube kon men bui-
ten schilderen, maar meestal bleef het dan bij 
schetsen. In het atelier werden de grote schil-
derijen uitgewerkt. De kunstenaars omringden 
zich met in het veld gemaakte studies, zoals ook 
blijkt uit dit atelierbezoek bij Willem Roelofs, 
opnieuw verteld in Elsevier: 
‘In eenvoudige, gouden lijstjes hangen daar van 
onder tot boven studies, als evenveel zegeteek-
enen van zijn tochten. Er zijn er daaronder van 

Fontainebleau; van het “Kempen-land”, een 
geweldig sterk licht-effect van den Leidschen 
Dam; er zijn er ook uit Schotland. Want waar 
hij geweest is, heeft hij geschilderd. Maar het 
menigvuldigst ziet gij er de weide, met eenige 
“beesten”, met wat boomen, een sloot, en een 
min of meer gemouvementeerde lucht; min 
of meer, want nu eens zijn het weinige witte 
wolkjes, windveeren bijna, dan weer groote 
wolkgevaarten, “luchten om van te droomen”. 
In de laatste jaren vooral zijn de “beesten” er 
bij gekomen; uit dezelfde periode dateeren de 
plassen (de Waterlelies), uit een vroegere de ei-
ken. Maar eiken, plassen of beesten, het is altijd 
“gezien”, op heeterdaad betrapt; het is geschil-
derd in het goede geloof, dat het genoeg was het 
weer te geven, zooals het was, om bij den be-
schouwer denzelfden indruk van bewondering 
te weeg te brengen, dien hij ondervond, toen hij 
juist dit brok, juist dit moment koos.’
Op heterdaad betrapt, maar er was het atelier 
nodig, met al zijn faciliteiten om de ‘indruk-
ken van bewondering’ op het grote doek over 
te brengen.

Bovenal moesten ateliers groot zijn, zodat de 
schilder afstand kon nemen tot de vaak grote 
doeken, en de lichtomstandigheden moesten 
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optimaal zijn. Een beschrijving van het atelier 
van Blommers geeft een goed beeld: ‘boven, 
aan de achterzijde van het huis, gaat [het ate-
lier] over de geheele breedte. Aan onze kleinere 
Amsterdamsche verhoudingen gewoon trof het 
mij altijd als immens, een waar schilders-Eden. 
En het is groot en ruim zelfs voor den Haag. 
Op de plaats, waar Blommers gewoonlijk zit 
te werken, een heel mooi licht, wat op allerlei 
manieren kan worden getemperd en gewijzigd. 
Achter in de diepte een lekkere, mooie, dom-
melige toon. De wanden natuurlijk vol studies 
en souvenirs van zijn kunstenaarsleven. Daar-
onder het portret van een zijner kinderen door 
Maris, een landschap van de Bock, eene zee van 
Mesdag, eene eigenhandige ets van Millet, naar 
de “Glaneuses”. Verder niets bizonders; de ge-
wone requisiten; geen de minste ostentatie of 
pretensie; alleen wat noodig is voor een man, 
die gewoon is, vlijtig en eerlijk te werken, de na-
tuur gevende, zooals zijne ziel haar ziet, zonder 
bijgedachte of jacht op effect.’
Een zich ontwikkelende expressionist als Vin-
cent van Gogh zag dat er ook gevaren scholen 
in het atelierwerk. Hij schreef aan zijn broer 
Theo: ‘Ik krijg iedere keer het land aan de 
schilderijen die overal even helder zijn. Het is 
voor mij een lelijk dingen dat zij zeggen, dat ik 
“geen techniek” heb; het is mogelijk dat, omdat 
ik met niemand kennis maak van de schilders, 
dit doodbloeden zal, het is integendeel waar 
dat juist in zake techniek, ik veel lui die er het 
meest over lullen, zwak vind!... De wat ze noe-
men helderheid is in veel gevallen een lelijke 
ateliertoon in een ongezellig stadsatelier.’

In het atelier werden soms ook leerlingen onder-
wezen, zeker in het begin van de negentiende 
eeuw toen de rijks- en gemeentelijke kunstaca-
demies nog niet tot ontwikkeling waren geko-
men. De markt voor schilderijen ontwikkelde 
zich vanaf het begin van de eeuw razendsnel, 
in de pas met de welvaartsgroei. Er was emplooi 
genoeg voor bekwame schilders en dus groeide 
de behoefte aan opleidingsmogelijkheden. In 
België en Frankrijk bevonden zich enorm grote 
particuliere academies, of leerlingateliers, zoals 
die van Julian of Henner, waar vele tientallen 
leerlingen aanwezig waren. In 1878 bezocht 
Thérèse Schwartze enige tijd het atelier van 
Henner te Parijs. Haar relaas geeft een aardige 

indruk. De verwachtingen van de jonge, maar 
toen reeds succesvolle schilderes waren hoog 
gespannen: ‘Vol moed en hoop stapte ik den 
anderen ochtend vroeg naar den omnibus, die 
mij op den quai Voltaire brengen zou. Verbeeldt 
u een atelier, niet veel grooter dan het mijne, 
waar ten minste dertig meisjes, jong en oud, op 
een gepakt, zóó dat ze zich bijna niet konden 
bewegen, naar één model werken. Ik kon er 
wezenlijk niet in en bleef bij den ingang staan, 
vreezende een ezel om te gooien, als ik mij be-
woog. In weerwil van die ophooping, wilden 
ze mij er nog bij hebben, tegen een contribu-
tie van 70 franken per maand. In Munchen gaf 
ik voor een ferm groot atelier, geheel voor mij 
zelf 20 gulden. Ze werken precies een geheele 
week naar een zelfden stand en mogen om de 
beurt stellen. Over 30 weken zou dus zoo wat 
de beurt aan mij komen. Er was een verschrik-
kelijk benauwde lucht en ik geloof heel wat in-
beelding. Althans al wilden ze mij gaarne heb-
ben, ze waren zeer uit de hoogte. Versuft ging ik 
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naar het Louvre, om na te denken. Daar kwam 
ik tot het besluit, al mijn moed bijeen te rapen 
en Henner ronduit te zeggen, wat ik er van 
dacht. Ik nam een wagen, reed naar huis, stopte 
er Mama’s portret in en de rest. W. niet, die te 
groot was; nam nog eenige teekeningen en reed 
naar Henner met een zwaar hart, vol vrees om 
het hem goed in het Fransch te zeggen. Ik zou 
zoo ongaarne exigeant en ingebeeld schijnen.’
Dat vond Henner niet, integendeel. Hij bleef 
wel een half uur naar het portret van haar moe-
der kijken en vroeg Thérèse hoe ze die achter-
grond zo mooi doorschijnend had gekregen.
Niet elk schildersatelier liet vrouwelijke leer-
lingen toe, en dat zorgde er voor dat de ateliers 
van Henner en Julian, die wél speciale vrou-
wenklassen hadden, van heinde en verre be-

zocht werden. De aantrekkingskracht van deze 
ateliers zat hem vooral in de mogelijkheid er 
naar model te schilderen, wat elders voor vrou-
wen ongepast werd gevonden, zeker als het om 
naaktmodel ging. De modellen waren ook voor 
de praktiserende professionele schilders altijd 
een probleem. Ze waren relatief duur. Er was in 
Amsterdam en Den Haag een klein circuit van 
meisjes en vrouwen die zich naakt lieten schil-
deren, maar daar moest voorzichtig mee worden 
omgegaan. De ouders van de meisjes wisten het 
soms niet, en dus moesten de schilders omzich-
tig zijn in de briefjes die ze stuurden om de mo-
dellen te ontbieden. 

Voor de genreschilders lag dat anders. Pulchri-
voorzitter Martens maakte zijn boerentaferelen 
gewoon thuis, aan de Haagse Laan van Meer-
dervoort. Hij had vaak modellen nodig, en ge-
bruikte daarvoor geen boerinnen, maar gewone 
Hagenaars. In 1889 schreef hij aan collega Philip 
Zilcken: ‘Waarde Heer, Ik heb dringend werk 
te verrichten en had Rika daarvoor gaarne deze 
week genomen. Ik verneem echter, dat gij haar 
voor de geheele week besteld heb. – Zou het u 
nu schikken mij haar voor de geheele volgende 
week af te staan. Gij zoudt er mij een groote 
dienst mee bewijzen.’ Rika werd dan gehuld 
in de kledij die Martens voorradig had. (Dat er 
een strijd was om het juiste model, kwam vaker 
voor. Isaac Israels stond er om bekend dat hij 
een door Witsen besteld model wegkaapte: ze 
hadden een atelier in hetzelfde pand, en als er 
dan werd aangebeld nam Israels zijn kans waar.)

De genreschilders hadden in hun atelier opstel-
lingen van de taferelen die ze vaak schilderen: 
visserswoningen, compleet met netten en ander 
visgerei. Of vissers in werkelijkheid hun netten 
binnenshuis hingen was van minder belang. 
Complete boerenerven werden soms in ateliers 
nagebouwd. Hele verkleedkisten met kleder-
drachten. In Volendam verhuurde Leendert 
Spaander, de roemruchte hotelier, ateliers aan 
Duitse en Amerikaanse schilders, en zorgde 
ook voor de modellen. Sommigen van hen wa-
ren plaatselijke bekendheden. Oude Geert de 
Zaligmaker was er een van, maar het knapste 
Volendamse model was Hille Butter. Zij was 
zich van haar status zeer bewust, zoals blijkt uit 
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de onvervaarde wijze waarop ze ons thans nog 
vanaf de vele portretten aankijkt.

De dierschilders hadden voorzieningen in 
hun atelier die er op gericht waren de beesten 
makkelijk te kunnen schilderen. De bekende 
Franse veeschilderes Rosa Bonheur had een 
complete stal in haar atelier. Mevrouw Ronner-
Knip, bekend van poezen- en hondenschilderij-
en, hield het bij een bescheidener opzet. Zij had 
een speciale verhoogde kooi waarin de katjes 
wel konden bewegen maar, waaruit ze niet zo 

tijdrovend klusje. De schilder moest bovendien 
goed op de hoogte zijn van de eigenschappen 
van de verschillende pigmenten. Zo waren ze 
niet allemaal even makkelijk te mengen met 
olie, en niet alle pigmenten waren onderling 
mengbaar. En sommige pigmenten konden 
zelfs van kleur veranderen als ze in aanraking 
kwamen met het staal van een paletmes. Veel 
aardetintenpigmenten moesten eerst ontdaan 
worden van vuil en steentjes voordat ze konden 
worden gewreven. 
De pigmenten werden fijngewreven met een 

makkelijk konden weglopen. De dieren waren 
in elk geval minder duur dan mensen. Daarom 
werden voor figuurstukken vaak ledenpoppen 
als stand-in gebruikt, die in alle maten verkrijg-
baar waren en in alle standen konden worden 
gemanipuleerd. 

In de eerste helft van de negentiende eeuw zag 
de dagelijkse praktijk in het atelier er voor de 
kunstschilder voor een deel anders uit dan nu. 
Voordat de kunstenaar aan een nieuw schilder-
stuk kon beginnen, of voordat hij door kon wer-
ken aan één van zijn eerder opgezette werken, 
moest hij eerst de nodige verf mengen. Niet 
teveel, want wat niet binnen een bepaalde tijd 
werd gebruikt, kon bederven.
Dat mengen van verf was geen sinecure en een 

wrijfsteen op een vlakke plaat, waarbij dan lang-
zaam olie of water moest worden toegevoegd. 
Dat wrijven was niet altijd een gezond klusje, 
want sommige pigmenten bevatten zware me-
talen. 
Was de verf eenmaal klaar, dan kon die wor-
den bewaard in een varkensblaasje. Om bederf 
tegen te gaan werd het gevulde blaasje in een 
doosje bewaard zodat er zo min mogelijk licht 
en lucht bij kon.
Alvorens de verf voor gebruik uit het blaasje te 
drukken, diende men eerst onderin een kruis-
lingse insnede te maken. Daarna werd het 
blaasje op de netjes dichtgevouwen flapjes weer 
in het doosje geborgen. Een luie schilder prikte 
eenvoudig een gaatje onderin het blaasje en 
dichtte dat na afloop met een spijker. Maar de 

Jan Toorop

(1858-1928 )

Figuren bij kiepwa-

gon in de Antwerpse 

haven, 1885

Aquarel op papier

29,2 x 46,7 cm

Gesigneerd: links 

onder 



28 STUDIO 2000 nr. 2 - 2013

spijker kon gaan roesten en de verf bederven, 
dus in de standaardhandleidingen werd dat ten 
sterkste ontraden. 
Pas na 1840 kwam er kant en klare verf in me-
talen tubes op de markt. Het gemak dient de 
mens, maar met de komst van de tube en de 
fabrieksmatig gemaakte verf verdween bij veel 
kunstschilders een stukje technische vaardig-
heid en kennis. En dat werd door sommigen 
ook als een gemis ervaren. De verfproducenten 
slaagden erin om de tubeverf relatief goedkoop 
en in veel tinten op de markt te brengen. Daar-
door hoefde de schilder niet langer zijn kleurpa-
let beperkt te houden. Hij kon gebruik maken 
van een uitgebreid kleurenassortiment, en dat 
vroeg om een groter palet. Sommige schilders 
gebruikten zelfs meerdere paletten. Het palet 
was in de negentiende eeuw doorgaans ovaal-
vormig en gemaakt van een harde houtsoort. In 
een groot formaat kon het behoorlijk zwaar zijn. 
Daarom werd het steeds meer de gewoonte om 
zo’n groot palet tijdens het schilderen niet meer 
in de hand te houden, maar op een tafel te leg-
gen. Sommige schilders gebruikten het tafel-
blad zelf als schilderspalet.

Een andere noviteit die halverwege de negen-
tiende eeuw impact had op de schilderprak-
tijk, was de vorm van de kwasten en penselen. 
(Kwasten hebben een stugge haarsoort, pense-
len hebben een soepele haarsoort.) Eerst waren 

kwasten en penselen uitsluitend rond van vorm. 
Men bond de haren met een touwtje rond het 
uiteinde van de steel. Totdat in 1839 het me-
talen omhulsel als houder voor de haren werd 
bedacht. Nu konden er ook platte penselen en 
kwasten worden gemaakt. Daarmee konden 
met gemak grote vlakken snel worden geschil-
derd en men kon er losse, brede toetsen mee 
zetten. Een vlotte schildertechniek die de im-
pressionistische plein air schilders graag toepas-
ten.
Ook in de negentiende eeuw was het schoon-
maken van de kostbare kwasten en penselen 
een tijdrovend karwei. Daar kwam nog bij dat 
men in die dagen veel last had van ongedierte 
zoals mijten, die zich zomaar in de kwastharen 
konden nestelen. Om dat tegen te gaan bewaar-
den de schilders hun kwasten soms in de peper, 
of ze wikkelden ze in van terpentijn doortrok-
ken papier of doopten de haren in olijfolie.

Ook de functie van het paletmes veranderde 
halverwege de negentiende eeuw. Eerst was 
het alleen een gereedschap waarmee verf van 
het palet kon worden geschraapt. Gaandeweg 
werd het paletmes steeds vaker gebruikt om 
er de verf mee op het schilderij aan te brengen. 
Overigens waren lang niet alle kunstcritici in 
die tijd enthousiast over dat creatieve gebruik 
van het paletmes. Er werden in korte tijd veel 
nieuwigheden bedacht, waaraan men moest 
wennen. Ook vernis was ineens kant en klaar 
verkrijgbaar. Toch ging er blijkbaar niets boven 
een echt oud schilderij uit pakweg de zeven-
tiende eeuw. Sommige schilders voegden zelfs 
een klein beetje gelige verf toe aan hun vernis. 
Daarmee kreeg het schilderij een warme, oud 
aandoende gloed.

Met de komst van de verftube trokken schilders 
er in de tweede helft van de negentiende eeuw 
steeds vaker op uit om in de open lucht te wer-
ken. Daarvoor werden er lichte en opvouwbare 
veldezels ontwikkeld. Sommige van die ezels 
waren zo licht dat ze voortdurend door de wind 
omver geblazen dreigden te worden, tenzij de 
schilder de ezel vastzette met scheerlijnen.
Er werden ook kistezels ontwikkeld; dat wa-
ren houten schilderskisten met opklapbare 
poten. Maar sommige kunstenaars hielden het 
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eenvoudiger. Die namen hun schilderkist op 
schoot, prikten aan de binnenkant van de open-
geklapte deksel een doekje of een stuk karton 
en gingen aan de slag. Zo’n kist noemt men een 
pochadekist. Wanneer een schilderijtje uit de 
negentiende eeuw prikgaatjes heeft in de hoe-
ken, dan is de kans groot dat het werd gemaakt 
in een pochadekist.

Deze veranderende technieken en omstan-
digheden hebben grote invloed gehad op de 
ontwikkeling van de schilderkunst. Een van 
de interessante onderdelen van de Mythen 
van het Atelier betreft het onderscheid tussen 
grof en fijn schilderen. Dit onderscheid stamt 
niet uit de negentiende eeuw. Ook in de ze-
ventiende eeuw waren er grove schilders (de 
late Rembrandt, Frans Hals) en fijnschilders 
(de vroege Rembrandt, Gerard Dou), en werd 
er veel getheoretiseerd over de voors en tegens 
hiervan. Gerard de Lairesse schreef al in zijn 
Groot Schilderboek: ‘De Handeling van het 
Penseel is Tweederly, doch zeer verschillende 
van malkander, want de eene is een vloeijend, 
een malsse of gladde; de tweede een wakkere 
en vaardige of stoute.’ Evert van Uitert schildert 
in dit hoofdstuk heel vaardig (en mals) hoe de 
controverse tussen voor en tegenstanders van 
beide methoden verliep. Ook de auteur Rachel 

Esner (aan het multimediale project werkten 
vele kunsthistorici mee) houdt zich bezig met 
het debat, maar dan minder mals. Ze vertegen-
woordigt een stroming in de kunstgeschiedenis-
wetenschap die tracht het wezen van de kunst 
van een filosofisch-theoretische basis te voor-
zien. Dat leidt tot vaststellingen als deze: ‘Mijns 
inziens kunnen we veilig stellen dat het vanaf 
ongeveer 1780 niet alleen gaat om bespiegelin-
gen over de verhouding tussen werkelijkheid 
en verbeelding, maar dat de status van de kun-
stenaar in de moderniteit steeds meer gethe-
matiseerd wordt.’ Of: ‘Men krijgt de indruk dat 
sinds de vroegmoderne periode en met name 
sinds de opkomst van de moderniteit in de ne-
gentiende eeuw de ooit zo ontspannen relatie 
tussen geest, oog en hand, en tussen hand en 
gereedschap, zoals gekenmerkt door Heideg-
gers begrip ‘terhanden’, steeds problematischer 
is geworden.’
Toch moet geen lezer zich van de aanschaf van 
het fraai geïllustreerde boek dat deel uitmaakt 
van het multimediaal project Mythen van het 
Atelier laten afhouden.

Mythen van het atelier; werkplaats en schilder-
praktijk van de negentiende-eeuwse Neder-
landse kunstenaar, Uitgeverij d’jonge Hond/
RKD
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De Amsterdamse Wim Schuhmacher (1894-
1986) is een van de bekendste kunstenaars 
rond het Magisch Realisme en zijn atmos-
ferische, realistische schilderijen worden in 
verband gebracht met die van Carel Willink 
en Pyke Koch. Vanwege de overeenkomsten 
in de buitengewoon verzorgde techniek – 
vergelijkbaar met die van de schilders uit de 
Gouden Eeuw –, de thematiek en de aan-
dacht voor details is deze link niet verwon-
derlijk. Toch wist Schuhmacher zich van zijn 
grote collega’s te onderscheiden, door de toon 
in zijn werk steeds monochromer te maken. 
Zijn schilderijen lijken onder een grijze sluier 
schuil te gaan, waardoor ze afstandelijker en 
meer onaards zijn. Vanwege deze toepassing 
werd Schuhmacher ook wel de ‘meester van 
het grijs’ genoemd.

Schuhmacher werkte echter niet altijd al zo 
gedetailleerd en realistisch. Ook paste hij 
niet vanaf jongs af aan zijn grijze tinten toe. 
Begonnen als huis- en decoratieschilder was 
Wim Schuhmacher van 1911-1913 assistent 
van de binnenhuiskunstenaar C.A. Lion Ca-
chet in Amsterdam. Zonder enige academi-
sche achtergrond begon hij met schilderen 
en ontwikkelde zich zelfstandig. Dit was iets 
waar hij trots op was: hij vertelde graag dat hij 
zich vanaf 1913 zonder opleiding toelegde op 
de vrije schilderkunst. Hij volgde avondles-
sen en bekeek het werk van George Hendrik 
Breitner, Jan Toorop en Vincent van Gogh. 
Daarnaast maakte hij in zijn woonplaats Am-
sterdam kennis met het luminisme van Leo 
Gestel en Jan Sluijters en het werk van de 
neo-impressionisten, de Parijse kubisten en 

Wim Schuhmacher

 
NIET ALTIJD AL ‘MEESTER VAN HET GRIJS’

de Duitse expressionisten. Amsterdam was 
een prachtplek voor een jong, gretig kunste-
naar: er was volop internationaal werk te zien 
op de tentoonstellingen van De Moderne 
Kunstkring en De Onafhankelijken. 
Nadat Schuhmacher onder invloed van Gestel 
en de kunstenaars van de Bergense School in 
een combinatie van mild kubisme en zacht 
expressionisme had gewerkt ontwikkelde hij 
halverwege de jaren twintig zijn eigen realisti-
sche stijl. Studio 2000 heeft twee schilderijen 
in de collectie die de aanloop naar deze ont-
wikkeling tonen.
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In de winter van 1915-1916 verbleef Wim 
Schuhmacher in Hillegersberg, ten noorden 
van Rotterdam. Het was niet de eerste keer 
dat hij Amsterdam verliet. In navolging van 
Van Gogh had Schuhmacher enige tijd onder 
de mijnwerkers in Zuid-Limburg geleefd. Als 
hij de Franse taal machtig was geweest, was 
hij misschien niet in Nederland gebleven 
maar net als Van Gogh naar de Borinage afge-
reisd. Van Gogh was in deze tijd nog niet al-
gemeen aanvaard in de museale wereld, maar 
onder Franse fauves, Nederlandse modernis-
ten als Jan Toorop en Jan Sluijters en onder 
schrijvers en kunstcritici werd hij gezien als 
een grote inspirator. In tegenstelling tot de so-
ciaal bewogen Van Gogh (en zoals Jan Toorop 
en zijn dochter Charley ook hadden gedaan) 
verbeeldde Schuhmacher echter niet de mijn-
werkers: het Limburgse heuvellandschap trok 
hem meer. In de zomer van 1914, rond de tijd 
dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak, keerde 
Schuhmacher terug naar Amsterdam. Hier zag 
hij niet alleen de internationale tentoonstel-
lingen, maar kon hij ook kennisnemen van de 
eigentijdse Nederlandse kunst. Jan Sluijters 
exposeerde met grote regelmaat in fauvisti-

sche, luministische, kubistische en futuris-
tische stijl en van Piet Mondriaan waren de 
bijna-abstracte werken te zien. 

In Schuhmachers werk van 1914-1915 is van 
deze eigentijdse ontwikkelingen nog weinig 
invloed te zien. Hij werkte vooral in een ei-
gen variant op de Amsterdamse luministische 
stijl, waarvan de bloeiperiode enkele jaren 
eerder lag. Met zijn bewondering voor Van 
Gogh werd zijn werk wel steeds intenser: het 
enkel registreren van de natuur had hij achter 
zich gelaten. In Hillegersberg had Schuhma-
cher voor het eerst intensief contact met de 
zeven jaar oudere Herman Bieling, die toen 
evenmin een ultramodern schilder was. De 
omgang met Bieling was voor Schuhmacher 
niet zichtbaar van invloed en Schuhmacher 
ging niet rigoureus anders werken. Wel vond 
de voorheen wat geïsoleerd werkende kun-
stenaar in Bieling een schildersmaatje: ‘We 
klommen over hekken van begraafplaatsen, 
in de winter, in de sneeuw, en zaten daar met 
klompen-met-stro-erin en met warme melk 
bij ons en we werkten tot we flauw vielen’. 
In deze periode maakte Schuhmacher zijn 
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schilderij ‘Rotte en Bergse Plas’: de rivier en 
een van de Bergse Plassen, gelegen tussen de 
noordelijke Rotterdamse buitenwijken Schie-
broek en Hillegersberg.
 
De jaren die hierop volgden waren onrus-
tig voor Schuhmacher. Begin 1916 vertrok 
hij uit Rotterdam en woonde op verschil-
lende plaatsen, trouwde met Dora Mohr en 
scheidde enkele jaren later van haar. In 1920 
of 1921 vestigde hij zich definitief in Amster-
dam. Schuhmacher had zich in deze woelige 
periode volop in het Nederlandse naoorlogse 
kunstleven gestort. Hij greep zoveel mogelijk 
gelegenheden tot exposeren aan: zijn werk 
was te zien bij verenigingen als De Branding, 
De Rotterdammers, De Onafhankelijken en 
de Hollandsche Kunstenaarskring. In zijn 
werk experimenteerde hij met kleur, lijn en 
vlak om tot een grotere uitdrukkingskracht te 
komen. Deze stijl, ook wel kubo-expressio-
nisme genoemd, floreerde in de periode 1916-
1925. De hierin toegepaste lijnen en vlakken 
hielden verband met het kubisme, terwijl het 
donkere, ‘melancholieke’ palet, de opval-
lende kleuraccenten en de spontane factuur 
als expressionistische kenmerken worden be-
schouwd. De twee stijlen vulden elkaar aan 
en hielden elkaar in evenwicht. 

In 1920 trouwde Schuhmacher met zijn nieu-
we liefde, Doortje Parrée. Ze vestigden zich 
op de Hoofdweg, waar ook de pianist Cor-
nelis Berkhout (1891-1958) en diens vrouw 
Truus Scheepers woonden. Schuhmacher ver-
eeuwigde het echtpaar in het dubbelportret 
‘Chopin 3de pianosonate’. Met zijn tweede 
huwelijk was een periode van reizen aange-
broken: het echtpaar bezocht Berlijn, Parijs, 
Brugge en verschillende Italiaanse steden. 
Buitenlandse reizen werden een vast onder-
deel in zijn leven, en tot in de jaren zeventig 
zou hij regelmatig in het buitenland werken, 
voornamelijk in Zuid-Europa. De voorkeur 
voor deze regio zal hem deels ingegeven zijn 
doordat het licht – hij schilderde bijvoorbeeld 
autonome, onaardse lichtschijnsels in zijn wer-
ken – voor Schuhmacher een belangrijke rol 
speelde. Zijn aandacht hiervoor wordt in ver-
band gebracht met zijn belangstelling voor de 

middeleeuwse cultuur, die in de jaren twintig 
sterk toenam. Ook door andere modernisten 
werd de kunst van de middeleeuwen bewon-
derd, in het bijzonder het sacrale licht dat 
binnenviel door de vensters van de gotische 
kathedralen. Duitse denkbeelden over de 
geest van de gotiek en de actuele betekenis 
daarvan werden in Nederland verspreid en 
goed ontvangen onder moderne kunstenaars. 
Jan Sluijters en Leo Gestel waren onder de 
indruk van de kunst van de Vlaamse Primi-
tieven (15e en 16e eeuw) en symbolisten als 
Jan Toorop en Johan Thorn Prikker hadden 
al eerder inspiratie geput uit middeleeuwse 
thema’s en vormen. Anders dan bij andere 
kunstenaars binnen deze algemene licht- en 
middeleeuwenverering, kreeg Schuhmachers 
kunst echter geen christelijke inhoud. 
Het vaak gelegde verband tussen gotiek en 
muziek speelde ook een rol in Schuhmachers 
werk. Jan Toorop had al in de jaren negentig 
van de negentiende eeuw voor de verbeel-
ding van muziek zogenaamde ‘klanklijnen’ 
ontwikkeld. Schuhmacher zocht het in ‘kubis-
tische voorstellingen met bogen en rechte lij-
nen’. In het eerder genoemde dubbelportret 
van het echtpaar Berkhout is er slechts sprake 
van een verwijzing naar muziek doordat mu-
sicus Cornelis Berkhout achter de piano heeft 
plaatsgenomen. 

Niet lang hierna deed het zilvergrijs zijn in-
trede in Schuhmachers werk. Het is de ge-
schiedenis ingegaan als Schuhmachers ‘zil-
veren toon’ en werd door de kunstenaar zelf 
als een ontdekking en overwinning ervaren. 
Zijn kunst werd grijzer, maar ook realistischer. 
De contouren werden scherper en de details 
meer herkenbaar. Hij onderdrukte de heftige 
expressionistische toets en kleur en de kubis-
tische vormgeving, die nog goed te zien is in 
het portret van echtpaar Berkhout. Rond 1925 
was het kubisme in zijn werk alleen nog waar-
neembaar in de weergave van enkele details.

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de 
studie over het leven en werk van Wim 
Schuhmacher (tevens oeuvrecatalogus) van 
Jan van Geest, Wim Schuhmacher. De Mees-
ter van het Grijs, Arnhem 1991
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Wim Schuhmacher (1894 - 1986), Chopin Pianosonate, 1922, olieverf op doek, 133,4 x 22 cm. Gesigneerd: rechts onder
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Kleur, expressie en menselijke dramatiek. 
Volgens de bekende kunstverzamelaar Pierre 
Alexandre Regnault voldeed het werk van 
Quirijn van Tiel (1900-1967) aan deze criteria 
voor goede kunst. Ook criticus A. Plasschaert 
herkende die aspecten in de schilderijen en 
tekeningen van Van Tiel. De kunstenaar 
werd gewaardeerd door zijn collega’s en 
zijn werk werd opgenomen in verschillende 
museale collecties. Desondanks lijkt hij in 
de vergetelheid te zijn geraakt. Studio 2000 
probeert hier verandering in te brengen en 
besteedt graag aandacht aan deze bijzondere 
kunstenaar.

Quirijn van Tiel werd op 30 januari 1900 ge-
boren in Rotterdam. Na het lager onderwijs 
volgde hij van 1916-1918 de avondacademie, 
maar door zijn zwakke gezondheid kwam 
daar niet veel van terecht. Vanaf 1922 had hij 
zijn eigen atelier aan de Rotterdamse Nes-
sendijk. Het is bekend dat hij zeer kritisch 
was over zijn werk: ‘De jonge van Tiel wist 
het werk af te keuren, als het hem niet ten 
volle bevredigde; de nachtelijke golven van 
de Nieuwe haven hebben zich menigmaal 
glimlachend gesloten boven snelzinkende 
rollen linnen, zwaar van vele dikke lagen verf 
en een kunstzinnig vuilnisman in de wijk 
van zijn atelier had de enige verzamelaar van 
zijn jeugdwerken kunnen zijn; er zijn zeker 
zeer goede naar de vuilverbrander gedragen’ 
schreef P.A. Begeer in 1934 in het dagblad 
Voorwaarts. 
De eerste keer dat Van Tiel zijn werk ten-
toonstelde was tijdens de winter van 1932. 
Bij Studio 32 in Rotterdam toonde hij een 
collectie werken die hij eerder dat jaar tijdens 
een verblijf in Zoutelande had gemaakt. Het 

sombere winterse klimaat met de zware wol-
ken boven de polders had hem aangespro-
ken. Van Tiel wilde in zijn werk terug naar 
de natuur; de dieren en het harde bestaan 
van de boeren inspireerden hem, wat hij be-
nadrukte door de boerenkoppen en –handen 
uit te vergroten. Het boerenleven, zoals hij 
dat in een donkere expressionistische stijl 
schilderde, was in een soortgelijke stijl terug 
te zien bij de Vlaamse expressionist Constant 
Permeke. Permeke’s werk had op een grote 
overzichtstentoonstelling bij de Rotterdamse 
Kunstkring in 1925 grote indruk gemaakt 
op Van Tiel. Albert Plasschaert zag overeen-
komsten tussen het werk van beide kunste-
naars en schreef in Verf en Kunst (z.j.): ‘Hij 
van Tiel heeft echter een ander zicht op alles 
dan Permeke. Daar vindt ge dus het persoon-
lijke van Van Tiel. Ik heb geschreven, dat bij 
Permeke het geheel van binnen uit de Aarde 
wordt gevoeld, wordt gezien en dat Permeke 
de Aarde zelf steeds begrijpen moet als een 
levend vurig organisme – bij Van Tiel wordt 
de Aarde en wat daarop leeft van binnen naar 
buiten ondervonden. Maar deze ondervin-
ding is bij van Tiel niet alleen oppervlakkig. 
(…) Het landschap van Van Tiel is een ge-
spierd lichaam, niet ten eerst geschilderd om 
de uitgebreidheid, maar om de macht zijner 
zwellingen, om de macht zijner hoogten en 
laagten, zoals de zee om het stijgen der gol-
ven ons aandoet.’ 

Onder invloed van de vijftiende-eeuwse 
kunstenaar Jeroen Bosch, van wie in 1936 een 
grote overzichtstentoonstelling in Museum 
Boymans was te zien, veranderde Van Tiel 
zijn stijl naar een surrealistische. Hij noemde 
het zijn ‘fantastische periode’. In schilderijen 
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met kleine figuren en dieren verbeeldde hij 
de onrustige sfeer van de oorlogsdreiging: 
tot ruines vervallen dorpen met omgevallen 
pilaren, dierenkarkassen en grote wolkenpar-
tijen. Met levensgrote gebroken koffiepot-
ten, kachelpijpen, schommelende lampen en 
grafstenen gaf hij de werken een onheilspel-
lende sfeer. Deze nieuwe stijl viel duidelijk 
niet bij iedereen in de smaak: de verkoop bij 
Kunstzaal Van Lier was allesbehalve succes-
vol. Ondanks deze teleurstelling schreef Van 
Tiel aan P.A. Regnault: ‘Het sentiment en de 

geest die uit mijn nieuwe werken spreekt lig-
gen mij na aan ’t hart, ik beschouw dezen als 
een volkomen zuiveren uiting mijner diepste 
gemoedsaandoeningen.’

Kunstzaal Van Lier en verzamelaar Regnault 
waren beiden van groot belang voor de loop-
baan van Van Tiel. Met Van Lier kwam Van 
Tiel in contact via het Rotterdamse artistieke 
milieu. In vergelijking met Amsterdam was 
de havenstad op artistiek gebied modern 
te noemen. In Amsterdam namen de van 
oudsher invloedrijke en traditionele kunste-
naarsverenigingen als ‘Arti et Amicitiae’ een 
afwerende houding aan tegenover het moder-
nisme. Rotterdam voerde sinds langere tijd 
een vooruitstrevend beleid. Hoewel de stad 
tot 1917 geen eigen moderne kunstenaars-
beweging voortbracht, bleek uit de opkomst 
van vele kunsthandels een toenemende be-
langstelling voor kunst. Deze kunsthandels 
stelden zich echter over het algemeen ook 
behoudend op. Avant-gardistische kunst 
werd daardoor vaker in de Amsterdamse 
kunstzalen getoond dan in de Rotterdamse. 

De Rotterdamse moderne kunstenaarsver-
eniging ‘De Branding’ die in 1917 werd op-
gericht, kreeg vanwege het experimentele 
karakter weinig waardering. Vanuit commer-
cieel oogpunt toonden kunsthandels weinig 
belangstelling voor de groep. De kunstenaars 
bleven echter strijdvaardig en hielden toe-
spraken waarin ze probeerden de stad bij de 
moderne kunst te betrekken. Deze leden, 
onder wie kunstenaars als Bernard Toon Gits, 
Laurens van Kuik, Herman Bieling en Ber-
nard Canter, werden niet zozeer verbonden 
door hun stijl, maar door het idee achter het 
kunstwerk. Ze lieten zich niet alleen maar 
leiden door de vorm, maar wilden het be-
wustzijn van de vrije geest op een spontane 
wijze weergeven met als doel ‘het bevor-
deren van de nieuwe kunst in hare zuivere 
uitingen.’ De Branding hield tussen 1917 en 
1926 negen tentoonstellingen in Rotterdam, 
waarvan vier een internationaal karakter had-
den. Bieling was de spilfiguur. Hij schreef 
pamfletten, organiseerde exposities en on-
derhield contacten met de kunstenaars.
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Na het uiteenvallen van de kunstenaarsgroep 
in de tweede helft van de jaren twintig bleef 
Bieling moeite doen om de Rotterdamse 
kunstenaars te verenigen. Eind 1929 richtte 
hij samen met Wout van Heusden en Piet 
Begeer de linkse ‘Liga voor Beeldende Kun-
stenaars’ op. De Liga wilde af van het idee 
dat kunst een luxegoed was: het moest in 
plaats daarvan als een noodzakelijkheid ge-
zien worden. In 1931 verscheen een bijlage 
bij het Rotterdams Dagblad, waarin verschil-
lende artikelen een beeld schetsten van het 
Rotterdamse kunstklimaat en haar kunste-
naars. Jonge kunstenaars wilden ‘hetgeen er 
leeft onder de moderne kunstenaars te Rot-
terdam’ laten zien. Ze wilden niet alleen het 
Rotterdamse publiek kennis laten maken 
met moderne kunst, maar het publiek ook 
leren ernaar te kijken. Zij zagen de toekomst 
van de kunst niet in het kopiëren van het 
werk van hun voorgangers: ‘het is zelf iets 
scheppen, waartoe de drang ontstaat door een 
emotie, die de kunstenaar ondergaat (…). De 
kunstenaar is, doordat hij intuïtief de richting 
aanvoelt waarin het menschelijk denken zich 
ontwikkelt, als het ware de pionier gewor-
den. Omdat de kunstenaar een product van 
zijn tijd is, wordt hij niet altijd begrepen.’ 
Naast het werk van Wout van Heusden, Lode 
Sengers en Gesina Boevé werd in de bijlage 
het werk van Van Tiel behandeld: ‘Ook Van 
Tiel kiest met voorliefde de menschelijke 
figuur tot onderwerp. Een arbeider en een 
zeeman geeft hij op de beide teekeningen, 
in dit blad, waarin hij er vooral naar getracht 
heeft om het krachtige van den werkenden 
mensch weer te geven en ook-zooals bij den 
zeeman-het onversaagd verder streven.’ 

In 1933 was de situatie voor moderne kunste-
naars in Rotterdam kennelijk niet veel verbe-
terd, want Johan Tielens, Wout van Heusden 
en Herman Bieling richtten de ‘R’33’ (Rot-
terdam 1933) op. Leden waren onder ande-
ren Quirijn van Tiel, Piet Begeer, Marius 
Richters en Hendrik Chabot. Ze zagen R’33 
als de opvolger van De Branding en ze orga-
niseerden tentoonstellingen en Kunstzonda-
gen. Tijdens deze zondagen lag het accent 
op verschillende disciplines: het publiek kon 

schilderijen en beeldhouwwerken bekijken, 
maar ook muziek beluisteren. Van Tiel nam 
aan zeven tentoonstellingen van R’33 deel, 
waarvan een in Brussel in 1934. Over zijn 
werk schreef criticus Hubert Colleye in de 
plaatselijke krant: ‘Q van Tiel se souvient de 
Permeke et peut-être de Gustave de Smet – 
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Une “Buveuse de café”, un “Village au bord 
de la mer”, un “paysage automnal” offrent 
des points de comparaison avec nos expres-
sionistes.’ Twee jaar later schreef kunstenaar-
criticus Cornelis Veth een weinig positieve 
recensie van een tentoonstelling van R’33 
in Museum Boymans. Hij vond de geëxpo-
seerde werken oppervlakkig en donker. Over 
het werk van Van Tiel was hij al even nega-
tief: ‘De groote figuurstukken van Quirijn 
van Thiel hebben een opgelegde tragiek, 
die door een naargeestige kleur en door het 
naar beneden trekken van alle mondhoeken 
verkregen is. De schilder reikt boven zijn 
macht.’
R’33 was een actieve groep. In het jaar van 
de oprichting gaf de vereniging een eenmalig 
bulletin uit met de kritische titel Geeft ons 
werk: ‘Wat willen wij? De schoonheid! Fel 
en gevarieerd. Een brok idealisme. Wij wil-
len een wig in de chaos, bouwen op puinho-
pen. En niet meedoen aan de vernietiging. In 
het schoone zullen wij onze kracht vinden.’ 
De strijd tegen het kapitalisme was een be-
langrijk speerpunt. Van Heusden schreef: 
‘Tusschen deze vale manifestatie van 20e-
eeuwsche aftakelingen, protserige rijkdom 
anderzijds, zie ze snellen in hun 8 cyl. Super-
wagens à f 6050,-; waarheen zoo vlug rijkaard? 
Voor f 500,- koopt U een kunstwerk van dezen 
tijd waarvoor Uw nageslacht U eeren zal!’ De 
leden streefden naar een eigen ruimte om te 
exposeren en benaderden daarvoor Museum 
Boymans. Dat was niet zonder resultaat, want 
toen de nieuwbouw van het museum in 1935 
gereed was liet directeur Dirk Hannema de 
groep een aantal keer exposeren.

Het lidmaatschap van R’33 speelde een be-
langrijke rol voor de beginnende kunste-
naarscarrière van Van Tiel. Zijn bekendheid 
groeide vanwege de vele tentoonstellingen 
en hij werd uitgenodigd om bij Kunstzaal Van 
Lier in Amsterdam te exposeren. Carel van 
Lier (1897-1945) had in 1921 op het Dam-
rak een kleine expositieruimte met etnogra-
fica en hedendaagse schilderijen geopend. Al 
spoedig bleek dat de kunsthandelaar een gat 
in de markt had gevonden. Nog geen jaar la-
ter wisselde hij de kleine ruimte in voor een 

nieuwe zaak in Laren. Ook hier wist hij de 
aandacht te trekken met het modernistische 
werk van Gooische schilders als Herman 
Gouwe en Ernst Leijden. In 1927, na een 
grote succesvolle etnograficatentoonstelling 
bij het Stedelijk Museum, besloot Van Lier 
terug te keren naar de hoofdstad. Hier vond 
hij een geschikte ruimte op het Rokin. In zijn 
Kunstzaal toonde hij maandelijks wisselende 
tentoonstellingen met werk van nationale 
en internationale moderne kunstenaars. Ver-
schillende kunstenaars, onder wie Wim Schu-
macher, Hendrik Chabot, Jan van Herwijnen, 
Quirijn van Tiel en Van Liers zwager Henri 
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van de Velde  hadden er vrijwel jaarlijks een 
expositie. Daarnaast organiseerde van Lier 
ieder jaar een ‘zomerexpositie’ waarin vaste 
exposanten recent werk toonden aan de hand 
van wisselende thema’s. Het werk van de 
genoemde kunstenaars vormde de basis van 
de collectie van Van Lier. Een deel van de 
gemaakte kosten verrekende Van Lier met 
de schilders door hen een zelfportret te vra-
gen; ook Van Tiel was hierbij en maakte twee 
zelfportretten. Van Lier hield de kunstwereld 
nauwlettend in de gaten en toonde alles wat 
hij mooi of interessant vond. Zo organiseerde 
hij in 1938 een expositie van Max Beckmann, 
en in datzelfde jaar werd hij bezocht door 
Homer Saint Goudes, directeur van het Gar-
neggio instituut in Pittsburg. Het museum 
van dit Amerikaanse instituut organiseerde 
een expositie van moderne Europese kunst 
en door bemiddeling van Van Lier was daarop 
ook het werk van Van Tiel vertegenwoordigd. 

In Van Tiels werk deden vanaf 1938 clow-
neske en gemaskerde figuren hun intrede. 
Het maskermotief was in de jaren twintig 
herontdekt; nadat de Franse en Duitse mo-

dernen zich aan het begin van de eeuw lie-
ten inspireren door primitieve maskers, wer-
den ze in de jaren twintig opnieuw gebruikt 
in de architectuur en beeldhouwkunst. In 
tijdschrift Wendingen werd veel aandacht 
besteed aan Afrikaanse en Japanse maskers 
en kunstenaars ontwierpen toneelmaskers. 
Erich Wichman schreef in 1922: ‘Elk goed 
toneelwerk (…), goed spel, goede imitatie, 
goede caricatuur, is waarachtig transfiguratie. 
Zoo willen wij ook deze menschelijke uit-
drukkingskunst; als ons toneelspel mijnent-
wege. Maskers maskers!’ Nog geen tien jaar 
later deed het masker opnieuw zijn intrede 
in de kunst. Binnen het surrealisme werd het 
masker als ‘spiegel van het onderbewustzijn’ 
gezien en tegelijkertijd als afscherming van 
de buitenwereld.

Ondanks Van Liers steun verliep het in zijn 
kunstzaal niet voorspoedig voor Van Tiel. Van 
de zeven solotentoonstellingen die er tussen 
1935 en 1941 werden gehouden, was er niet 
één echt succesvol te noemen. Critici waren 
weinig positief over Van Tiels werk. Zij zagen 
‘een kunstenaar in ontwikkeling’ en hadden 
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moeite met zijn donkere schilderijen. Van 
Lier, die juist erg veel zag in de kunstenaar, 
liet zich niet uit het veld slaan en probeerde 
hem in een brief (1940) op te beuren: ‘En van 
een fiasco van deze expositie kan volgens mij 
helemaal geen sprake zijn!. Zelfs al zou er 
geen stuk verkocht worden! (Hetgeen intus-
sen al niet helemaal meer zoo is, een teke-
ningetje, de Boer, werd verkocht). Er is wel 
degelijk een groep, en een belangrijke, die 
deze tentoonstelling zeer waardeert, hetgeen 
beteekent m.i. dat het goed geweest is deze 
tentoonstelling te maken en dat je naam en 
kwaliteiten daardoor steeds zullen doordrin-
gen. Ik begrijp dat jij naar tastbare resultaten 
verlangt, ik niet minder! Maar dat wil niet 
zeggen dat ik de voorlopige resultaten die er 
wel degelijk zijn onderschat. Ik heb geleerd 
geduld te hebben, hetgeen ook voor mij 
heusch niet gemakkelijk is!’. 

Het werk van Van Tiel was tussen 1935 en 
1950 zeker twaalf keer te zien in de kunstzaal 
en Van Lier behield zijn bewondering voor 
de kunstenaar. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog veranderde de situatie voor beiden. 
Toen het Duitse leger op 1 september 1939 
Polen binnenviel wilde Van Tiel de geplande 
tentoonstelling aan het einde van die maand 
uitstellen, maar Van Lier wilde hier niets van 
weten en schreef: ‘Waarde Van Tiel, Dank 
voor je brief. Ik begrijp dat je het op het oog-
enblik zoo ziet, maar ik ben het er niet mee 
eens. Ik onderschat de moeilijkheden, in elke 
richting, geen zins, maar ik ben, na rijp over-
leg tot inzicht gekomen dat het eenige juiste 
voor ons allen is, zoo gewoon mogelijk door te 
gaan!. Ik open dan ook, nu Zaterdag de eerste 
tentoonstelling en ik heb met alles rekening 
gehouden met jou als vervolg. Ik wil zeker 
niet de indruk wekken van te optimistisch te 
zijn, maar ik ben er van overtuigd dat ‘men’ 
juist nu bijzonder blij zal zijn met de gele-
genheid goede kunst te kunnen gaan zien (de 
musea zijn gesloten!) en al heb ik het over 
de financieele kansen ook nog geen oordeel 
op het oogenblik, de moreele succeskansen, 
zeker juist ook voor jouw werk, acht ik op 
dit moment groot!’. Van Tiel ging akkoord 
en hierna volgden nog vijf tentoonstellingen 

waaraan Van Tiel deelnam. Gedurende de 
oorlog gaf hij met zijn surrealistische werken 
‘de heersende realiteit’ van de oorlogsjaren 
weer, zoals hij zelf schreef aan Regnault. De 
oorlog en met name het bombardement op 
Rotterdam maakten, ondanks dat hij op dat 
moment in Blaricum woonde, diepe indruk 
op hem; hij annuleerde een zomerexpositie 
omdat zijn hoofd niet naar exposeren stond 
en ook een groepstentoonstelling in Gronin-
gen zei hij af. Aan het einde van 1940 ver-
huisde Van Tiel naar het rustig gelegen dorp 
Rhoon, waar hij naast de werken in zijn ‘fan-
tastische stijl’ portretten schilderde. 
Kunstzaal Van Lier werd op 8 juli 1942 door 
de nazi’s overgenomen. Een klein jaar later 
werd de joodse Van Lier gearresteerd en 
hij bezweek in 1945 in concentratiekamp 
Mühlenberg bij Hannover. De kunstzaal 
werd in 1946 heropend met een herdenkings-
tentoonstelling ter nagedachtenis aan Van 
Lier, en twintig jaar later werd opnieuw een 
tentoonstelling georganiseerd ter herinnering 
aan Van Lier, ditmaal in de net geopende ga-
lerie Mokum. Van Tiel was op beide exposi-
ties vertegenwoordigd. 

De exposities bij Van Lier brachten Van 
Tiel in contact met verzamelaar Regnault. 
Tijdens de eerste tentoonstelling daar had 
Regnault Van Tiels werk leren kennen, en 
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hij kocht meteen een zelfportret (1935) van 
hem aan. Pierre Alexandre Regnault (1868-
1954) was van Franse afkomst en startte in 
1894 zijn eenmanszaak P.A. Regnault, waar 
hij voornamelijk kwasten, penselen en verf 
verkocht. Zijn handel ging voorspoedig en 
hij verhuisde in 1910 met zijn gezin naar een 
grote villa in Hilversum. Om zijn afzetgebied 
voor verf te vergroten had hij eerder al con-
tact gezocht met de kunstenaars Bernard de 
Hoog en Johan Scherrewitz, die bij hem in 
de buurt een gezamenlijk atelier hadden. Al 
snel kocht hij enkele kunstwerken van hen 
en raakte bekend met de wereld van de schil-

derkunst: hij zou in vijftien jaar tijd meer dan 
dertig werken van verschillende Haagse en 
Gooische schilders aankopen. In 1911 maak-
te hij kennis met het expressionisme van 
Herman Gouwe in het Stedelijk Museum, 
waardoor zijn interesse voor expressionistisch 
werk aangewakkerd. Regnault onderhield 
een intensieve band met Gouwe, hij finan-
cierde zijn studiereizen en kocht regelma-
tig nieuw werk. Tot twee keer toe voorzag 
Regnault Gouwe van een jaarcontract, waar-
bij hij in ruil voor kunstwerken een salaris 
uitkeerde. Naast het werk van Gouwe ging 
Regnault zich in de jaren twintig steeds meer 
interesseren in de spirituele kunst van Janus 
de Winter en Willem van Konijnenburg en de 
Belgische expressionisten. Vanuit de Belgi-
sche expressionisten verplaatste zijn blikveld 
zich naar Parijs waar hij belangrijke internati-
onale werken van onder andere Modigliani, 
Utrillo, Soutine, Chagall, Dufy en De Chirico 
aankocht. Naast Gouwe onderhield Regnault 
met meer Nederlandse kunstenaars intensie-
ve vriendschappen. Omstreeks 1928 leerde 
hij Herman Kruyder kennen, die hij tot zijn 
vroege dood in 1935 zou stimuleren. In dat 
jaar ontstond het eerste contact met Quirijn 
van Tiel.

Om Regnault te bedanken voor de aankoop 
van zijn schilderij, stuurde Van Tiel hem een 
brief, wat het begin betekende van een jaren-
lange correspondentie en vriendschap tussen 
de verzamelaar en kunstenaar. De bijna we-
kelijkse correspondentie die ze voerden werd 
door beiden zorgvuldig bewaard en bevindt 
zich nu bij het RKD (Den Haag). Dat de 
twee het goed konden vinden bleek al snel: 
een maand na de eerste brief bezochten ze 
samen het Stedelijk Museum, waaraan Reg-
nault vanaf 1914 verschillende schilderijen in 
bruikleen had afgestaan. Daarnaast nodigde 
Regnault Van Tiel diezelfde week nog uit 
voor deelname aan een expositie in Batavia. 
In een brief uit 1936 schreef hij aan Van Tiel: 
‘Zoals u weet sta ik in relatie met de Bond 
van kunstkringen in Ned. Indië. -Nu ontving 
ik dezer dagen een verzoek uit Batavia om zo 
mogelijk een collectie schilderijen te willen 
uitzenden van jonge- goede artiesten, wier 
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werk voor niet te hoge prijzen zou kunnen 
verkocht worden bv. voor f150- f200- f250 als 
maximum.’ Van Tiel liet deze uitnodiging 
niet aan zich voorbij gaan en stuurde en-
kele van zijn werken – en ook die van zijn 
Rotterdamse vrienden Hendrik Chabot en 
Dolf Henkes – naar Nederlands-Indië. Na 
zijn bezoek aan de tentoonstelling schreef 
Regnault aan Van Tiel: ‘Op de tentoonstel-
ling te Batavia trekt uw doek zeer veel aan-
dacht. De meeste bezoekers rekenen het tot 
een der mooiste welke op de tentoonstelling 
hangen.’ 

innigste verlangen in het Belgische land-
schap te gaan werken, dit is niet door Parijs 
op den achtergrond geraakt, integendeel, 
vooral doordat ik op onze reis het buitenge-
woon mooie land nogmaals in zijn volledige 
grootheid heb moogen leren kennen.’ Van 
Tiel stelde een bedrag van 1800 gulden voor, 
zodat hij in Parijs kon verblijven. Regnault 
deed hem een tegenbod van 1450 gulden 
voor het jaar 1937, waar tegenover stond dat 
hij eerste keuze had voor tien schilderijen. 
In dezelfde brief attendeerde Regnault Van 
Tiel op een nieuwe tentoonstelling in Bata-

via. Van Tiel stuurde direct ook de adressen 
van zijn vrienden Chabot en Henkes op, zo-
dat ook zij weer konden deelnemen aan de 
tentoonstelling. 

Regnault vergeleek Van Tiel met Vincent van 
Gogh en Herman Kruyder, en dat Van Tiel 
geen succes had tijdens exposities bij Van 
Lier verbaasde hem dan ook niet. Hij schreef 
in 1936: ‘Ik was er wel bang voor. Laat dit 
echter niet ontmoedigen ook Kruyder had op 
zijn tentoonstellingen geen sukses.’ Van Tiel 
kwam met regelmaat bij de verzamelaar thuis 

Een jaar later bezochten Regnault en Van 
Tiel de tentoonstelling van Georges Braque 
in het Palais des Beaux Arts te Brussel en 
reisden vervolgens door naar Parijs. Om hem 
te bedanken voor dit ‘buitengewone bezoek’ 
stuurde Van Tiel tekeningen mee met zijn 
brief. Regnault had beloofd dat hij Van Tiel 
in ruil voor tien schilderijen een som zou 
betalen van 1450 gulden; hiermee was het 
voor Van Tiel mogelijk om in België te gaan 
werken. Van Tiels plannen waren echter wat 
veranderd, want hij schreef Regnault: ‘Voor-
dat ik Parijs heb leeren kennen, was het mijn 

Quirijn van Tiel

(1900-1967)

Dorpsgezicht, 1953

38 x 54,5 cm

Gesigneerd:
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en kwam hier in aanraking met het werk van 
andere schilders. Hij schreef in 1942 aan 
Regnault: ‘(…) Kruyder, Chabot, Picasso, 
Kutter, Rouault, Permeke zijn voor mij groot-
ere hoogtepunten, meer schilder, meer bewo-
genheid, meer macht tot ontroering (…).’ Het 
werk van Kruyder nam een bijzondere plaats 
in: Regnault hield hem diens werk altijd voor 
en het is niet voor niets dat Van Tiels schil-
derijen en tekeningen herhaaldelijk werden 
vergeleken met die van Kruyder. Zo schreef 
Kasper Niehaus in 1950 over de tentoonstel-
ling ‘Kruyder en tijdgenoten’: ‘Mijn laatste 
bezwaar geldt het misbruik van het woord 
‘expressionisme’. Als men het gebruikt in de 
zin, die er door de Europese kunstcritiek aan 
gehecht wordt, dan moge alleen Kruyder en 
Chabot (en de hier afwezige Van Tiel) er toe 
gerekend worden (…).’

Regnault probeerde Van Tiels werk ten allen 
tijden te promoten. In 1944 schreef hij aan 
Willem Sandberg, directeur van het Stede-
lijk Museum, dat er een Rotterdamse school 
groeide met Chabot en Van Tiel als ‘Chefs 
d’école’. Hij ging zelfs zo ver, dat hij na de 
oorlog enkel nog schilderijen aan musea uit-
leende in combinatie met een werk van Van 
Tiel. Zo schreef hij in 1947 aan Sandberg: 
‘Gaarne zal ik het schilderij van Jan Sluijters 
voor Praag afstaan. Doch alleen dan, wanneer 
ook Quirijn van Tiel aan de expositie deel-
neemt. Wordt de Heer van Tiel, zoals tot dus-
ver gepasseerd, dan moet ik weigeren.’ Toen 
Sandberg in 1949 tijdens de tentoonstelling 
‘Kruijder en zijn tijdgenoten’ geen enkel 
werk van Van Tiel had opgenomen, dreigde 
Regnault om geen kunstwerken meer uit 
te lenen. Het stak hem dat er wel werk van 
kunstenaars als Matthieu Wiegman en Cha-
bot vertegenwoordigd was: volgens Regnault 
was van Tiel minstens zo belangrijk. 
Toen na de oorlog de bekende groepsten-
toonstelling ‘Kunst in Vrijheid’ werd geor-
ganiseerd, ontving Van Tiel een uitnodiging 
van zijn vriend Willy Boers. Van Tiel blijkt 
te hebben geaarzeld om deel te nemen, dus 
vervolgde Boers met nog een brief op 24 juli 
1945: ‘(…) Deze tentoonstelling die in de bo-
venzalen van Het Rijksmuseum zal worden 

gehouden, beloofd [sic] een krachtige de-
monstratie op artistiek gebied te worden van 
die mensen die de Kultuurkamer hebben af-
gewezen (en daar hoor jij ook bij).’ 
In de jaren vijftig veranderde Van Tiels stijl 
opnieuw. Zijn werk kreeg een meer poëti-
sche inslag, waarin hij mens en dier liet sa-
mengaan. Hij schilderde zijn droombeelden 
en fantastische voorstellingen in felle, lichte 
kleuren als geel en blauw, en zijn thema’s 
werden lichtvoetiger. In navolging van haar 
vader was Regnaults dochter Virginie ook 
zeer geïnteresseerd in het werk van Van Tiel. 
Zij kocht in 1952 een werk van hem aan en na 
het overlijden van haar vader op 13 juni 1954 
onderhield zij nog enkele jaren contact met 
de kunstenaar. Daarnaast hield zij toezicht 
op de collectie. Toen een deel van de verza-
meling in 1958 geveild werd, werden de wer-
ken van Van Tiel vanuit emotioneel oogpunt 
verdeeld onder de familie. In datzelfde jaar 
zou er een overzichtstentoonstelling van de 
collectie bij het Stedelijk Museum komen, 
waarbij een aparte zaal voor Quirijn van Tiel 
was gereserveerd. Deze vond echter geen 
doorgang en een grote overzichtstentoonstel-
ling van het werk van Van Tiel zou uitblijven 
tot 1970. 

Studio 2000 heeft recent een groot aantal 
schilderijen en werken op papier van Quirijn 
van Tiel verworven van de erven Regnault. 
Een deel van deze collectie is afgebeeld bij 
dit artikel. Op www.studio2000.nl kunt u de 
gehele collectie Van Tiel bekijken. Daarnaast 
zijn wij voornemens een tentoonstelling te 
wijden aan het werk van Quirijn van Tiel. 
Dit artikel is gebaseerd op de Masterthesis 
van Daarinde Myers, werkzaam bij Studio 
2000. Zij studeerde in 2008 af op het leven 
en het werk van Quirijn van Tiel (Universi-
teit Utrecht).

afb. p. 45

Quirijn van Tiel (1900 - 1967)  

Stilleven met bloemen en wijn

Aquarel op papier, 47,5 x 60 cm. 
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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 Lus-
sanet. Gratis bij een tweejaarsabonnement op het Studio 2000 Magazine. 


