Vanaf 1870 ontwikkelde Domburg zich tot een
kunstenaarskolonie. Tot bloei kwam de kolonie met
Toorop, die er samen met Piet Mondriaan de basis

voor het Nederlandse luminisme legde. Tal van
binnenlandse en buitenlandse schilders kwamen er in
Toorops kielzog werken. Ze raakten geïnspireerd
door de omgeving en door de karakteristieke Zeeuwse
bevolking. De zgn. Domburgsche Tentoonstellingen
(1911-1921) maakten de band tussen hen nog hechter.
De Eerste Wereldoorlog was voor de kunstenaars
kolonie Domburg het begin van het einde.
Francisca van Vloten is conservator en adviseur van
het MTVP Museum in Domburg en adviseur en
(bestuurs-)lid van Europese organisaties op kunst- en
cultuurgebied. Zij schrijft een biografie van de
kunstenares Carry van Biema en werkt aan een
promotieonderzoek naar Domburg als badplaats en
kunstenaarskolonie in Europees verband.
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an oudsher hebben kunstenaars over
Walcheren gezworven, aangetrokken door
de ongerepte schoonheid van de natuur, de
bijzondere lichtval langs de kust en de
weerschijn ervan over het vlakke land. Het grillige
duinlandschap, de zee en de oude bossen die de
dorpen omzomen, inspireerden schilders, dichters,
componisten en schrijvers. De kustplaats Domburg
was het centrale punt. ‘Het is buiten zoo mooi van
kleur, kleur, kleur en zon’, verzuchtte de kunstenaar
Jan Toorop in 1908 tijdens zijn verblijf in de badplaats.
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 2. Piet Mondriaan, Zeegezicht, 1909, olieverf op karton, 34,5 x 50,5 cm, Gemeentemuseum Den Haag
 1. Jan Toorop, potloodtekening met waterverf bij een brief van Jan Toorop aan Paul en Mies Elout-Drabbe,
d.d. 18 juli 1926, 14,5 x 11,5 cm, collectie H.F. Elout

10. Het atelier van Mies Elout-Drabbe aan
de achterzijde van haar huis aan de
Weststraat

11. De Weststraat richting Markt met na
de ‘inham’ links het huis waarvan Toorop
het rechterdeel misschien vanaf 1903
maar in ieder geval vanaf 1906 jarenlang
huurde

12. Pension Wisse, Ooststraat 4a, het
tweede witte, iets naar achteren gelegen
huis links achteraan herbergde Piet
Mondriaan in 1909 en vrijwel zeker ook
in 1910
14

13. Jan Toorop, Johan en Mies Drabbe in de tuin
te Domburg, 1898, zwart krijt met potlood en pastel
op papier, 24 x 31 cm, collectie H.F. Elout

De criticus Albert Plasschaert omschreef Mies op deze
tekening als ‘een bloem nog niet open’. De krachtige
kop van de oud-generaal en de onschuldige uitstraling
van Mies zouden Toorop nog vaak inspireren.
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ZEE EN DUINEN

I

n 1837 – drie jaar na het verschijnen van de eerste
badkoets op het strand – werd met financiële steun
van onder meer koning Willem I een badpaviljoen
op de Domburgse duinen gebouwd. Nadat het kustdorp in een halve eeuw van een dorpse smalstad in een
florerende badplaats was veranderd, werd het ‘koffieen badhuis’ in 1889 vervangen door een groter en
karakteristiek gebouw dat in aangepaste vorm en met
gewijzigde bestemming nog steeds bestaat. Zowel
overdag als ’s avonds was het in trek bij de badgasten;
de kunstenaars trof men er zelden aan. Zij zochten de
stillere plekjes aan zee, op het verre strand, diep in de
Manteling-bossen en langs de velden en wegen.
De ideeën van de schilders van Barbizon, die gevoed
waren met het realisme van de 17de-eeuwse Hollandse
schilderkunst en de Engelse landschapsschilderkunst,
hadden in de jaren zeventig van de 19de eeuw ook
Domburg bereikt. Het en plein air-schilderen was van
Engeland overgewaaid naar Frankrijk; geholpen door
de komst van de verftube – geen gedoe meer met het
mengen van kleuren – vond het zijn weg over het gehele continent.

34. Piet Mondriaan, Duinen bij Domburg
(Duin V), ca. 1910, olieverf op doek, 65,5 x 96
cm, Gemeentemuseum Den Haag
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46. Jan Toorop, Duinen en zee bij
Domburg, 1908, olieverf op doek, 26,5 x
31,5 cm, Gemeentemuseum Den Haag

47. Jan Toorop, De vissersvloot van
Veere, 1907, olieverf over een krijttekening
op karton, 53,5 x 68 cm, Centraal Museum
Utrecht
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 62. Maurice Góth, Strandbeeld, 1915,
olieverf op doek, 48 x 60 cm, particuliere collectie
Góth deed onder meer met dit schilderij mee aan de
Domburgsche Tentoonstelling van 1915. Het coloriet
en de ongewone opbouw maakten indruk. Hoewel hij
tot melancholie en depressies geneigd was, schilderde
Maurice Góth veel strand- en duintaferelen die een
languissante en zonnig warme sfeer ademden, maar
nimmer wekten zij die indruk van grenzeloos
genieten en volkomen overgave die hij met schijnbaar
simpele middelen in Strandbeeld bereikte.

 63. Maurice Góth, schilderend op het
Domburgse strand, ca. 1920

55

85. Mies Elout-Drabbe, De
Manteling bij zonlicht, ca.
1905-1910, potlood met
kleurpotlood op papier, 24,5 x
16 cm, ICEAC CFVV
Mies Elout heeft de compositie op
papier geschetst en vervolgens
met kleurpotlood uitgewerkt. De
tekening is illustratief voor de
sfeer op de eerste tentoonstelling
in het Domburgse kunstzaaltje.
Het luminisme vierde hoogtij en
kwam in talloze werken naar voren, krachtig en soms overweldigend bij Toorop, harmonieus en
enigszins vlak bij Hart Nibbrig,
zacht en bijna vredig bij Mies.

80

86. Jacoba van
Heemskerck, Landschap
[Iepenlaan op de Lijdijkweg
te Oostkapelle bij Domburg],
1909, olieverf op doek, 89,5
x 62,5 cm, particuliere collectie
Dit bijzondere Landschap bestaat uit een mengeling van
licht-fauvistische en enkele
grof-pointillistische elementen
met al een accent op de lijnvoering. In Jacoba’s eveneens in
1909 geschilderde olieverf Bos
in de zomer kan men al enigszins
een vergeestelijking proeven,
een geslaagde poging niet zozeer een onderwerp als wel een
stemming weer te geven.

81

 119.
Piet Mondriaan,
Vuurtoren bij West
kapelle, 1908-1909,
olieverf op doek, 71 x
52 cm, Gemeentemuseum
Den Haag

 120.
Piet Mondriaan,
Molen bij Domburg,
1908-1909, olieverf op
karton, 76,5 x 63,5 cm,
Gemeentemuseum Den Haag
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UITGAVE

Tjeerd Dam
Met dank aan Nel Brasser, Alex en Mieke

zelfportretten
stad

Van werken van beeldende kunstenaars
aangesloten bij een CISAC- organisatie is
het auteursrecht geregeld met Pictoright
landschap
I
te Amsterdam.
stad
n 1918 wordt in Groningen kunstkring
De Ploeg opgericht. Een aantal jonge
kunstenaars, waaronder Jan Wiegers,
Jan Altink en Johan Dijkstra, bundelt
de krachten om het artistieke klimaat in
Groningen te verbeteren. Altink stelt de
naam voor: De Ploeg moet braakliggende
Groninger kunstakkers gaan omploegen
en tot ontginning brengen. Al snel sluiten
meer kunstenaars zich aan, waaronder
H.N. Werkman, Jan Jordens, George
Martens, Alida Pott en Jan van der Zee.
De vernieuwingsdrang wordt in de jaren
twintig aangewakkerd door de ontmoeting
in Davos van Wiegers met Ernst Ludwig
Kirchner, voorman van het Duitse expressionisme. Geïnspireerd door de nieuwe

vormen, kleuren en technieken die
Wiegers introduceert bij zijn Ploegcollega’s,
ontstaat het Groninger expressionisme.
Het weidse Groninger landschap wordt in
vlammende kleuren en fantastische vormen
vastgelegd, in expressieve portretten
schilderen de kunstenaars elkaar, de stad
wordt op een nieuwe manier verbeeld en
de grafiek bloeit op. Daarnaast kent de
kunstkring een abstract constructivistische
richting en maken uiteenlopende kunstenaars als Wobbe Alkema en Job Hansen
deel uit van De Ploeg.
De schilders van De Ploeg vertelt het verhaal
van deze bijzondere kunstkring, die in de
jaren twintig het kunstleven in Groningen
een enorme impuls heeft gegeven.

© c/o Pictoright Amsterdam
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Maria Smook-Krikke
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OPMAAK

Na het overlijden van voormalig Bergens
burgemeester Jacob van Reenen in 1951,
vallen landgoed het Oude Hof en Huize
Kranenburgh in handen van de gemeente.
Veertig jaar later wordt besloten dat
Kranenburgh, vanwege de rijke Bergense
kunstgeschiedenis, als monument met een
publieksfunctie bewaard moet blijven. In
1993 wordt museum Kranenburgh officieel
geopend. In 2013 is het museum verbouwd
en uitgebreid met een aantal nieuwe vleugels naar een ontwerp van de architect Dirk
Jan Postel. Ook werd het museum omgedoopt tot Culturele Buitenplaats Kranenburgh. Het is een centrum waar kunst,
cultuur en natuur zijn samengebracht.
Een plek die voor altijd zal doen herinneren
aan de leden van de Bergense School.
Rondom de Bergense School is na Schilderkunst
in Laren het tweede boek in de reeks over
Nederlandse kunstenaarsstromingen en
-kolonies.
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VORMGEVIN G

ergen in Noord-Holland is aan
het begin van de twintigste eeuw
populair bij welgestelde forenzen
en kunstenaars. Het dorp biedt hen
rust, ruimte, natuur en cultuur. In 1908
vestigen de schilders Arnout Colnot en
Dirk Filarski zich in Bergen, nadat ze er al
een paar zomers schilderend hebben doorgebracht. Vele binnen- en buitenlandse
vakvrienden volgen hun voorbeeld, evenals
verscheidene collectionneurs zoals August
Maschmeijer en Piet Boendermaker.
Hierdoor groeit het inmiddels moderne
villadorp verder uit tot een ware kunstenaarskolonie. Deze kolonie vormt in de
periode 1910-1940 de uitvalsbasis voor de
leden van de Bergense School: een groep
hecht bevriende kunstenaars die niet
zoeken naar een weergave van de werkelijkheid, maar naar de waarheid in kleur
en emotie. Ze streven naar eenheid van
stijl – maar wel elk op hun eigen manier.

Co Breman in de kleurrijke stijl van het
pointillisme. De bloeitijd van de traditio
nele Larense schilderkunst was omstreeks
1914 voorbij, toen Laren en Blaricum ook
de woonplaatsen werden van onder meer
Piet Mondriaan en Bart van der Leck. In
deze publicatie worden de thema’s van
de Larense schilderkunst na een korte
introductie aan de hand van een rijke
keuze aan afbeeldingen geïllustreerd.
Auteur Emke RaassenKruimel was jaren
lang hoofd van het museum van Singer
Laren en publiceerde over uiteenlopende
76
Larense onderwerpen en kunstenaars.

rondom de

Francisca van Vloten

an het einde van de 19de eeuw
vormde het oude dorp Laren,
samen met Blaricum, omgeven
door het fraaie Gooise heide
landschap, een rijke inspiratiebron voor
schilders, afkomstig uit de Haagse school.
Jozef Israëls ontdekte Laren in de jaren
zeventig, landschapschilder Anton Mauve
vestigde er zich in 1884 en Albert Neuhuys
werd er bekend door zijn binnenhuizen met
moeder en kind. Mede door de export van
de schilderkunst werd Laren bekend in
binnen en buitenland. Na 1900 werkten
schilders als Ferdinand Hart Nibbrig en
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ewapend met potlood en
later veldezel en tubeverf,
trotseren kunstenaars het
woeste maar wonderschone
Drentse landschap al vanaf de achttiende
eeuw. Eerst met een topografisch, maar
vanaf de negentiende eeuw steeds meer
met een artistiek doel. Ze schilderen
eerst romantische landschappen die de
overweldigende natuur laten zien, daarna
steeds meer de impressionistische,
vlot geschilderde natuurgezichten met
aandacht voor uitgesproken kleuren.
De modderige verbindingswegen en
het gebrek aan moderne voorzieningen
nemen de kunstenaars op de koop toe.
Drenthe is in hun ogen het laatste ‘onge-

repte’ gebied van Nederland, een waar
paradijs voor schilders! Kunstenaars van
de Haagse school sporen elkaar aan om
er toch ook eens een kijkje te nemen. Ook
buitenlandse kunstenaars raken onder
bekoring van de provincie. In de kunstwereld wordt ‘Drentsch’ een handelsmerk
dat staat voor een oeroud landschap met
uitgestrekte heidevelden, mysterieuze
hunebedden en schilderachtige dorpen.
De schilders van Drenthe laat zien dat de
landschappen van deze kunstenaars stuk
60
voor stuk hebben bijgedragen aan de
vorming van visuele identiteit van Drenthe.
Auteur Annemiek Rens is kunsthistoricus.
Als conservator is zij verbonden aan het
Drents Museum.
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De schilders van Drenthe
Annemiek Rens

Vanaf 1870 ontwikkelde Domburg zich tot een
kunstenaarskolonie. Tot bloei kwam de kolonie met
Toorop, die er samen met Piet Mondriaan de basis

voor het Nederlandse luminisme legde. Tal van
binnenlandse en buitenlandse schilders kwamen er in
Toorops kielzog werken. Ze raakten geïnspireerd
door de omgeving en door de karakteristieke Zeeuwse
bevolking. De zgn. Domburgsche Tentoonstellingen
(1911-1921) maakten de band tussen hen nog hechter.
De Eerste Wereldoorlog was voor de kunstenaars
kolonie Domburg het begin van het einde.
Francisca van Vloten is conservator en adviseur van
het MTVP Museum in Domburg en adviseur en
(bestuurs-)lid van Europese organisaties op kunst- en
cultuurgebied. Zij schrijft een biografie van de
kunstenares Carry van Biema en werkt aan een
promotieonderzoek naar Domburg als badplaats en
kunstenaarskolonie in Europees verband.

de schilders van

an oudsher hebben kunstenaars over
Walcheren gezworven, aangetrokken door
de ongerepte schoonheid van de natuur, de
bijzondere lichtval langs de kust en de
weerschijn ervan over het vlakke land. Het grillige
duinlandschap, de zee en de oude bossen die de
dorpen omzomen, inspireerden schilders, dichters,
componisten en schrijvers. De kustplaats Domburg
was het centrale punt. ‘Het is buiten zoo mooi van
kleur, kleur, kleur en zon’, verzuchtte de kunstenaar
Jan Toorop in 1908 tijdens zijn verblijf in de badplaats.

Domburg

zee en duinen
de
V manteling
land en dorp
eilandbevolking
badgasten
stillevens
late grafiek

Domburg
de schilders van

