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Samenvatting 

Gemotiveerd door een hiaat in de literatuur over de inhoud van het tijdschrift 

Wendingen stelt deze paper de vraag: op welke manier en in welke mate werd 

niet-westerse kunst beschreven in het maandblad Wendingen tussen 1918 en 

1925? Dit blijkt slechts in geringe mate gedaan te zijn en betreft met name 

Aziatische kunst. Er wordt onderzocht hoe er in deze artikelen om wordt gegaan 

met de ‘ander’ en of er sprake is van oriëntalisme. Verder blijkt de kwaliteit van 

de artikelen sterk te variëren en wordt er bovenmatig veel aandacht besteed aan 

de podiumkunsten. Deze bevindingen worden voornamelijk gedaan op basis van 

een analyse van primaire literatuur. 

Voorwoord 

Dit eindwerkstuk heeft verschillende wendingen gemaakt. De grootste uitdaging 

was een passend kader vinden. Zodoende veranderde dit onderzoek van het 

oorspronkelijk doel om de invloed van Indonesische kunst op de Amsterdamse 

School te onderzoeken naar het huidige kader. Dit eindwerkstuk heeft mij, naast 

een paper waar ik trots op ben, veel kennis gebracht over de onderwerpen waar 

ik in de toekomst mij verder in wil verdiepen: de Nieuwe Kunst en de 

Amsterdamse School.   

Mijn dank gaat uit naar dr. Boersma voor de fantastisch ondersteuning en de 

Berlijnreis, die ik nooit zal vergeten. Eenzelfde dank betuig ik aan mijn ouders, 

mijn peers en mijn lieve Marit voor hun steun en hun onuitputtelijke geduld. 

Voorblad afbeelding: Marit A. Adriaanse, Wendingen in de Wereld, 2021, (Foto 

auteur). 
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Inleiding 

Wie door een catalogus van omslagen van het maandblad Wendingen bladert zal 

verschillende opvallende ontwerpen tegenkomen, zoals een swastika met theosofische 

symbolen, een aantal Chinese tekens of een suprematistische compositie. Welke artikelen 

zich achter deze bijzondere kaften verschuilen is echter moeilijker te achterhalen. De inhoud 

wordt namelijk vaak niet beschreven in de literatuur over Wendingen en voor de opkomst van 

digitale scans was het door de kleine oplage moeilijk om de inhoud van een exemplaar te 

bestuderen. 

Deze paper doet onderzoek naar de inhoud van Wendingen. De onderzoeksvraag luidt: 

op welke manier en in welke mate werd niet-westerse kunst beschreven in het maandblad 

Wendingen tussen 1918 en 1925? Dit zal onderzocht worden aan de hand van een analyse van 

publicaties over niet-westerse kunst in het tijdschrift Wendingen. De term niet-westers is 

problematisch. Het suggereert een normatieve verdeling van de wereld tussen westerse en 

niet-westerse culturen. Wat westers is, en wat niet, is daarnaast niet consistent te duiden. ‘De 

westerse wereld’ spreidt zich minstens uit over drie continenten en spreekt vele talen.1 In de 

tijd dat Wendingen werd uitgegeven werd een verdeling van de wereld tussen het Westen en 

de ‘ander’ door velen gehanteerd. Daarom zal in deze paper de term niet-westerse kunst 

gehanteerd blijven worden, ondanks dat de auteur kritisch is over een dergelijk verdeling.2 

Wendingen functioneerde de facto als spreekbuis van de Amsterdamse School. In het eerste 

hoofdstuk wordt de totstandkoming van Wendingen beschreven. Hierop volgt een hoofdstuk 

waarin een beschrijving wordt gegeven van alle artikelen die aan de hand van hun titel niet-

westerse kunst als onderwerp hebben. In hoofdstuk drie worden de artikelen die specifiek 

Indonesische kunst als onderwerp hebben beschreven. Artikelen over Indonesische kunst 

worden apart beschreven gezien de koloniale relatie tussen Nederland en toentertijd 

Nederlands-Indië en door de in verschillende publicaties bewezen invloed van Indonesische 

cultuur, met name de batikkunst, op de Nieuwe Kunst. Het onderzoek is afgebakend tot 1925, 

het jaar waarin het effectieve einde van de Amsterdamse school werd ingeluid met de 

Exposition des Art Decoratief et Industriel Modernes in Parijs en het vertrek van de eerste 

hoofdredacteur H.Th. Wijdeveld. Het belangrijkste lid van de Amsterdamse School, Michel 

 
1 Door de Van Dale wordt ‘westers’ gedefinieerd als iets met name uit Europa, Noord-Amerika, Australië en 

Nieuw-Zeeland. 
2 Wayne Modest en Robin Lelijveld, red., Words Matter, Work in Progress I (Leiden: National Museum of 

World Cultures, 2018), 7-13, 26-27. 
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de Klerk, was al eerder, in 1923, overleden.3 De algemene aanname is dat de Amsterdamse 

School in 1910 begon.4 Omdat de Amsterdamse School en Wendingen echter niet in een 

vacuüm zijn ontstaan zal ook de periode voorafgaand aan het ontstaan betrokken worden in 

deze paper. Zodoende zullen, ondanks dat Wendingen tot 1931 werd uitgegeven, slechts de 

nummers van 1918 tot en met 1925 geanalyseerd worden door de duidelijk veranderde 

situatie en andere redactie van Wendingen na 1925.  

Over Wendingen zijn verschillende boeken verschenen en deze worden in het vervolg 

van de inleiding meer in detail behandeld. Deze publicaties leggen echter voornamelijk de 

nadruk op het vormgevingsaspect van het tijdschrift Wendingen. Door de destijds 

innoverende vormgeving en de voor elk nummer speciaal ontworpen omslag nodigt 

Wendingen uit om behandeld te worden als een kunstwerk, maar hierdoor wordt de inhoud 

van Wendingen naar de achtergrond verbannen. Deze paper tracht een deel van dit hiaat op te 

vullen door de nadruk op de inhoud van Wendingen te leggen. In deze paper kunnen niet alle 

artikelen behandeld worden, daarom is ervoor gekozen om alle artikelen tussen 1918 en 1925 

die als onderwerp niet-westerse kunst hebben te analyseren. Deze keuze is gemaakt omdat 

hier nog niets over gepubliceerd is. Het analyseren van deze artikelen in Wendingen kan 

verder een inzicht bieden in de visies die enkele leden van de Amsterdamse School hadden 

omtrent niet-westerse kunst.  

De termen oriëntalisme en de ‘ander’ worden toegepast in deze paper omdat ze 

ondersteunen bij het beschrijven van de omgang met niet-westerse kunst in Wendingen.5 

Deze termen worden gebruikt binnen de postkoloniale theorie, onder meer omdat ze helpen 

bij kritische analyse van koloniaal discours.6 Oriëntalisme werd voor het eerst geïntroduceerd 

door de Palestijnse hoogleraar Edward Said in 1979 in zijn boek Orientalism. Sindsdien is er 

veel discussie geweest over de bevindingen van Said. Niet alle aspecten van zijn onderzoek 

worden als correct beschouwd en velen hebben getracht zijn bevindingen te weerleggen.7 

 
3
 Titus Eliëns en Marjan Groot, Kunstnijverheid in Nederland 1880-1940, (Bussum: V K Publishing, 1997), 78. 

4
 Ibid., 132. 

5 In deze paper wordt de ‘ander’ en het ‘eigen’ gebruikt als vertaling van the other en the self. Het ‘eigen’ wordt 

gebuikt in plaats van bijvoorbeeld het ‘normaal’ omdat het ‘eigen’ de subjectiviteit van de verdeling toont en 

geen normatieve lading heeft. 
6
 Edward Said. In het Engels colonial discourse, beschrijft het systeem waarin gebruiken die als koloniaal 

bestempeld worden zijn ontstaan. Said en Homi Bhabha zijn de twee belangrijkste theoretici omtrent koloniale 

discours. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths en Helen Tiffin. Postcolonial Studies: The Key Concepts, 3e druk 

(Londen: Routledge, 2013), 50-52. 
7 In het nawoord van de vierde editie uit 1995 van Orientalism behandelt Said een deel van de kritiek op zijn 

boek. John McLeod vat in het hoofdstuk over oriëntalisme ook de belangrijkste kritieken op Said samen. 

Edward W. Said, Orientalism, 6e druk (Londen: Penguin, 2019), 329-354; John McLeod, Beginning 

Postcolonialism, 2e druk (Manchester: Manchester University Press, 2010), 55-60. 
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Belangrijk is de nieuwe set van vragen die Said heeft helpen oproepen en die verder in- of 

aangevuld zijn door anderen zoals de Australische hoogleraar Bill Ashcroft, de Indiase Homi 

Bhabha verbonden aan Harvard University en de Indiase Gayatri Spivak verbonden aan 

Columbia University. Omtrent oriëntalisme bestaat nog steeds een veranderend discours. 

Ondanks de kritiek op Said blijven zijn bevindingen fundamenteel voor de postkoloniale 

theorie. In deze paper wordt daarom de definitie van oriëntalisme gehanteerd die Said poneert 

in Orientalism.8 De tweede term die gebruikt wordt is de ‘ander.’ De door westerse machten 

onderworpenen werden vanuit het westen gekarakteriseerd als de ‘ander’ door ze 

bijvoorbeeld te beschrijven als primitief. Hierdoor werd een normatieve tweedeling gemaakt 

tussen overheersers en onderworpenen om zo de koloniale verhouding in stand te houden. 

Het vormen van deze distinctie tussen de ‘ander’ en het ‘eigen’ wordt in het Engels othering 

genoemd. Deze term werd voor het eerst gebruikt door Gayatri Spivak om het creëren van de 

‘ander’ in het koloniaal discours te beschrijven.9 Toe-eigening door westerse kunstenaars van 

niet-westerse kunst komt verder aan de orde in deze paper.10 Het gebruik van de termen 

oriëntalisme en de ‘ander’ zijn specifiek van belang omdat deze paper gaat over artikelen 

merendeel geschreven door mannen met een westerse achtergrond, in een tijd waarin 

westerse ‘machten’ meer dan 80 procent van de wereld overheersten. De auteur is zich ervan 

bewust dat dit paper een product van haar tijd is, een tijd waarin nog steeds veel ontwikkeling 

en discussie is omtrent de relatie tussen het westen en de rest van de wereld en de 

behandeling van minderheden in het westen. De bevindingen in deze paper zijn mogelijk over 

een aantal jaar alweer verouderd. 

 
8 In het boek Orientalism uit 1978 stelt Edward Said dat het oriëntalisme uit een aantal aspecten bestaat en 

berust op een aantal stereotypen over het Oosten. John McLeod vat dit samen in zijn boek Beginning 

Postcolonialism. Volgens Said creëert oriëntalisme een binaire tegenstelling tussen het Oosten en het Westen 

doordat het Oosten alles is, wat het Westen niet is. Doordat het Oosten dus voornamelijk in negatieve termen 

beschreven wordt, wordt het gevoel van westerse superioriteit versterkt. Oriëntalisme is volgens Said niet 

gebaseerd op feiten over het Oosten maar op westerse dromen, fantasie en veronderstellingen. Said stelt dat 

oriëntalisme is geïnstitutionaliseerd. Oriëntalisme is deel geworden van de academische wereld en zodoende 

worden aannames en fantasie over het Oosten herhaald als feiten. Oriëntalisme houdt zichzelf in stand doordat 

het van levensbelang is voor het bestaan van een koloniaal rijk. Heel belangrijk stelt Said dat Oriëntalisme 

bestaat in een latente en een gemanifesteerde vorm. De latente vorm bestaat uit de fantasie en aannames die 

relatief consistent blijven door de tijd heen. Gemanifesteerd oriëntalisme verschild door de tijd heen, de latente 

ideeën hierachter blijven vrijwel hetzelfde.   

De stereotypen die door oriëntalisme in stand gehouden worden zijn: het Oosten is tijdloos. Het is 

onmogelijk voor het Oosten om te veranderen en daardoor is het ‘primitief’ en ‘achterlijk.’ Het Oosten is 

eigenaardig, pervers, mensen uit het Oosten zijn onder meer laf, lui, onbetrouwbaar, gewelddadig en wellustig. 

Koloniale ideologie wordt goedgepraat door te stellen dat het Oosten van zichzelf gered moet worden. McLeod, 

Beginning Postcolonialism, 49-55. 
9
 Ashcroft, Griffiths en Tiffin. Postcolonial Studies: The Key Concepts, 186-190. 

10 Appropriation kan op verschillende manieren in een postkoloniale context gedefinieerd worden. In deze 

paper wordt toe-eigening gedefinieerd als het proces waarmee de koloniale macht aspecten van de kolonie 

incorporeert, zoals cultuur. Ashcroft, Griffiths en Tiffin. Postcolonial Studies: The Key Concepts, 19. 
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De om en nabij 84 nummers van Wendingen die binnen het kader vallen zijn met de 

tekstherkenningtool van Google doorzocht om efficiënt alle verwijzingen naar Indonesië te 

vinden. Dit betekent dat deze paper werkt volgens de nog vrij recente subdiscipline van de 

digital art history. Pamela Fletcher schrijft hierover in haar tekst “Reflections on Digital Art 

History” drie verschillende takken van digital art history.11 Deze zijn text analysis, spatial 

analysis en network analysis. Doordat tekstherkenning in deze paper wordt gebruikt valt het 

duidelijk binnen het gebied van de text analysis.12 Digital art history brengt ook nieuwe 

kwesties met zich mee. Deze kwesties worden door Miriam Kienle, digital humanities expert 

aan de University of Kentucky, beschreven in “Between Nodes and Edges: The Possibilities 

and Limits of Network Analysis.” Onderzoekers moeten ervan bewust zijn dat data geen 

natuurlijk fenomeen is. Het is echter een van de waarnemer afhankelijk construct, gevoelig 

voor de bias van de waarnemer. Een database kan bijvoorbeeld eurocentrisch zijn door de 

achtergestelde positie van niet-westerse kunstenaars en de nalatenschap van de westerse 

koloniale ambities.13 Voor deze paper is distant reading uiterst belangrijk. Dit houdt in dat 

met behulp van tekstanalyse grote hoeveelheden tekst gemakkelijk doorzocht kunnen worden 

op bijvoorbeeld patronen of steekwoorden. De steekwoorden worden in hoofdstuk drie, waar 

de tekstherkenningtool wordt gebruikt, toegelicht. 

Het beschrijven en analyseren van primaire bronnen, namelijk de artikelen in 

Wendingen, zal een groot deel van het literatuuronderzoek vormen  

Er is internationaal veel geschreven over de invloed van niet-westerse kunst op kunst 

van rond de eeuwwisseling. In Nederland is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de invloed 

van Indonesische kunst op de Nieuwe Kunst. Marjan Groot bespreekt in haar artikel 

“Crossing the borderlines and moving the boundaries” uit 2006 onder andere het ontstaan van 

het eerste batikatelier in Nederland en de Aziaticawinkel Boeatan.14 Groot publiceerde in 

1999 het boek Amsterdamse School: Textiel 1915-1930 en ook in het boek Kunstnijverheid in 

Nederland 1880-1940 uit 1997 is een hoofdstuk, geschreven door Groot, gewijd aan de 

Amsterdamse School. Hierin wordt onder andere de invloed van Indonesië op een aantal 

 
11

 Pamela Fletcher, “Reflections on Digital Art History,” Re-Views: Field Editors’ Reflections, caa.reviews, 

Geraadpleegd 22 november 2020. http://www.caareviews.org/reviews/2726#.X7qGRGhKiUk 
12 Digital art history is relevant voor kunstgeschiedenis omdat het ons nieuwe vragen laat stellen, bepaalde 

vormen van onderzoek worden toegankelijker gemaakt en de mogelijkheid tot meer kwantitatief onderzoek in 

de kunstgeschiedenis neemt toe. 
13 Miriam Kienle, “Between Nodes and Edges: The Possibilities and Limits of Network Analysis,” Artl@s 

Bulletin 6(2017)3: 1-22. 
14

 Marjan Groot, "Crossing the Borderlines and Moving the Boundaries: 'High' Arts and Crafts, Cross-

Culturalism, Folk Art and Gender," Journal of Design History 19(2006)2: 121-136.  
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objecten kort beschreven. Alston W. Purvis schreef in 2002 het artikel “Feast of Dutch 

Diversity: Nieuwe Kunst Book Design.”15 Meer dan een derde van deze publicatie wordt 

besteed aan het beschrijven van de invloed van Indonesische cultuur op Nederlandse 

kunstenaars. Daarnaast wordt in dit artikel kort aandacht besteed aan de vormgeving van 

Wendingen. Andrea Meyer bespreekt in haar artikel “Museums in Print: The Interplay of 

Texts and Images in the Journal Museumskunde” uit 2017 onder andere de behandeling van 

niet-westerse kunst in het Duitse museumtijdschrift Museumkunde dat uitgegeven werd van 

1905 tot 1924. Meyer concludeert dat niet-westerse kunst in het tijdschrift voornamelijk 

vanuit een puur westerse visie gewaardeerd wordt.16 

Er zijn twee Nederlandstalige boeken over Wendingen verschenen. In 2001 verscheen 

Wendingen 1918-1932: architectuur en vormgeving geschreven door de Nederlandse 

verzamelaar van Wendingen M.F. Le Coultre en de al eerdergenoemde Alston W. Purvis. In 

2018 verscheen Wendingen 1918-1932 geschreven door Le Coultre en Purvis met extra 

redactie van Cees W. de Jong en in samenwerking met het Museum Flehite te Amersfoort. 

Alhoewel dit niet in de publicatie wordt aangegeven kan het beschouwd worden als een 

tweede editie van de publicatie uit 2001. Veel van de informatie uit het boek uit 2001 wordt 

herhaald. Een interessant verschil is dat waar in 2001 de omslagen van Wendingen 

chronologisch werden gepresenteerd, worden ze in 2018 op basis van thema gepresenteerd. 

Beide boeken gaan voornamelijk over de totstandkoming van Wendingen en welke theorieën 

gepaard gaan met de inhoud en de vormgeving van het tijdschrift. Daarnaast is er het 

Duitstalige boek Wendigen 1918-1931: Amsterdamer Expressionismus uit 1992 geschreven 

door Gerda Breuer en Christian Häussler. Het boek gaat niet alleen over het tijdschrift 

Wendingen, maar ook over de Amsterdamse School en expressionistische architectuur in 

Nederland. Het derde hoofdstuk is gewijd aan de thema's van verschillende nummers van 

Wendingen. Thema's als het oeuvre van Michel de Klerk en Johan Thorn Prikker, maar ook 

het materiaal Beton worden behandeld. Aan elk thema worden hooguit een of twee pagina’s 

gewijd en voornamelijk worden omslagen afgebeeld. Niet-westerse kunst is geen thema dat 

wordt besproken. 

Er is een aantal publicaties over de eerste redacteur van Wendingen, H.Th. Wijdeveld. 

In 2003 werd het tweetalige boek H.Th. Wijdeveld. Art deco-ontwerp op papier door Hans 

 
15

 Alston W. Purvis, "Feast of Dutch Diversity: Nieuwe Kunst Book Design," The Journal of Decorative and 

Propaganda Arts 24(2002): 119-139. 
16

Andrea Meyer, “Museums in Print: The Interplay of Texts and Images in the Journal Museumskunde” in 

Images of the Art Museum. Connecting Gaze and Discourse in the History of Museology, red. Eva-Maria 

Troelenberg en Melania Savino (Berlijn: De Guyter, 2017), 93-110. 
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Oldewarris gepubliceerd. Dit boekje van 48 pagina’s is echter voor een groot deel een 

catalogus van typografisch ontwerpen van Wijdeveld. De tekst die in het boekje staat is, 

doordat het in twee talen is gedrukt, erg beperkt. Het voegt niet veel toe aan het in 2001 

verschenen boek van Le Coultre. In 2006 werd het boek Ontwerp het onmogelijke: De wereld 

van architect Hendrick Wijdeveld (1885-1987) door Jean-Paul Baeten en Aaron Betsky 

gepubliceerd. Dit boek gaat echter exclusief over de architectuur van Wijdeveld. 

Deze paper hoopt een bijdrage te leveren aan het onderzoek omtrent de inhoud van 

Wendingen en zo een klein deel van het hiaat omtrent de inhoud van Wendingen in te vullen. 
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I Het ontstaan van Wendingen 

Wendingen werd uitgegeven in opdracht van het genootschap Architectura et Amicitia. Het 

genootschap werd in 1855 opgericht met als doel het contact tussen voornamelijk jonge 

bouwkundigen te bevorderen.17 Het genootschap was duidelijk verbonden met Amsterdam.18 

De belangen van het genootschap ontwikkelden zich in de loop van de jaren van enkel het 

bevorderen van architectuur tot het bevorderen van een scala aan verwante kunstvormen.19 

Het deed dit onder andere door middel van het uitgeven van verschillende tijdschriften, 

waaronder Architectura vanaf 1893. De rol van voorzitter van het genootschap werd in de 

loop der jaren bekleed door een aantal bekende namen uit de Nederlandse architectuur, onder 

andere H.P. Berlage. 

De ontstaansgeschiedenis van Wendingen is nauw verwant aan de carrière van de 

architect H.Th. Wijdeveld. Wijdeveld werd opgeleid in de atelier van Pierre Cuypers, de 

architect van het Rijksmuseum. In de studio raakte hij gefascineerd door de architecten 

J.L.M. Lauweriks en K.P.C. de Bazel die hier ook werkten.20 Aan het begin van de twintigste 

eeuw woonde Wijdeveld kort in Engeland en Frankrijk en keerde vervolgens terug naar 

Nederland. In Engeland had Wijdeveld het werk van de Arts and Crafts movement leren 

kennen. In Nederland raakte hij betrokken bij een groep architecten die allen bij Pierre 

Cuypers of zijn neef Eduard Cuypers hadden gewerkt. Deze groep zou bekend komen te 

staan als de Amsterdamse School. De leden, voor zover hier over gesproken kan worden, 

werden voornamelijk verenigd door hun interesse in decoratieve architectuur.21 Lauweriks 

vertrok vrijwel gelijktijdig naar Duitsland. In 1908 en 1909 publiceerde hij in Düsseldorf en 

Hagen het tijdschrift Ring. Dit tijdschrift zou als de grootste inspiratiebron voor Wendingen 

dienen. In 1916 keerde Lauweriks terug naar Amsterdam. Wijdeveld kwam hem hier vaak 

tegen in de kring van Architectura et Amicitia.22 In 1916 en 1917 werd het plan voor een 

nieuw tijdschrift veelvuldig besproken op de vergaderingen van Architectura et Amicitia. Het 

nieuwe tijdschrift moest de behoefte aan een tijdschrift over moderne Nederlandse 

architectuur vervullen. In het nieuwe tijdschrift moest ook ruimte komen voor andere 

 
17

 Genootschap Architectura et Amicitia / Archief (Het Nieuwe Instituut, 2000), 8. 
18

 Ibid. 
19

 Ibid. 
20

 Cees de Jong, Alston W Purvis en Martijn F. Le Coultre, Wendingen 1918-1932, (Amsterdam: Amsterdam 

University Press, 2018), 12. 
21

 Ibid. 
22

 Ibid. 
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‘kunstkwesties’23. Wijdeveld was één van de grootste voorstanders van het nieuwe blad en 

ook Lauweriks, die na zijn terugkomst uit Duitsland redacteur van Architectura was 

geworden, was bij het plan betrokken. In een vroeg stadium werd al besloten dat het 

tijdschrift niet alleen bijdragen van leden zou publiceren, maar dat ook artikelen van anderen 

opgenomen moesten worden. Verder moest het tijdschrift alle kunsten behelzen.24 Lauweriks 

stelde dat het tijdschrift aan een aantal criteria moest voldoen. De redacteuren zouden het 

ontwerp van het tijdschrift verzorgen. De inhoud zou verzorgd worden door de Nederlandse 

‘intelligentsia’ en niet enkel door leden van Architectura et Amicitia. Er moest veel aandacht 

besteed worden aan de vormgeving, enkel drukwerk van de hoogste kwaliteit mocht gebruikt 

worden en ook decoratieve kunst 

moest een plek krijgen in het 

tijdschrift.25 

Tijdens de vergadering van 

Architectura et Amicitia van 24 

oktober 1917 werden de definitieve 

plannen voor het tijdschrift 

gepresenteerd. Wijdeveld zou 

hoofdredacteur worden en hoewel er 

nog geen besluit was genomen over 

de naam van het blad kwam 

Wijdeveld al met een proefnummer 

naar de presentatie.26 De uitgave van 

6 oktober 1917 van het weekblad 

Architectura zou als inleiding op 

Wendingen dienen. De inhoud van 

het nummer was verder bedoeld om 

een band te smeden tussen het 

bedrijfsleven, de industrie en de 

kunst, een concept dat pas bijna tien 

jaar later echt tot uitwerking komt op 

 
23

 Ibid., 14. 
24

 Ibid. 
25

 Ibid. 
26

 Ibid. 

Afb. 1: H.Th. Wijdeveld, Architectura Driebond 

Nummer, 1917, (Architectura 25(1917)39-40 

https://tresor.tudelft.nl/tijdschrift/architectuurtijds

chriften/architectura/ geraadpleegd 26/01/2021) 

https://tresor.tudelft.nl/tijdschrift/architectuurtijdschriften/architectura/
https://tresor.tudelft.nl/tijdschrift/architectuurtijdschriften/architectura/
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het Bauhaus. Wijdeveld ontwierp de omslag van deze uitgave (Afb. 1). Het ontwerp bestaat 

uit een mengsel van invloeden van de Nieuwe Kunst en decoratieve elementen die later in 

Wendingen terug zouden komen.27 Vanwege Wijdevelds veelvuldig gebruik van ornamenten 

werd hij door sommigen gezien als een nakomeling van de Nieuwe Kunst. Net zoals de 

Nieuwe Kunst was Wijdeveld geïnspireerd door de kunst van Indonesië en vooral de 

patronen die gebruikt werden voor batik. Wijdeveld gebruikte echter in de plaats van 

golvende lijnen en krullen van de Nieuwe Kunst, solide vormen en rechte hoeken voor zijn 

ornamentatie.28 De publicatie van Architectura werd in december van 1917 stopgezet en het 

eerste nummer van Wendingen verscheen met een oplage van 650 een maand later in januari 

1918. Wijdeveld had Lauweriks, die door het stopzetten van Architectura natuurlijk geen 

redacteur meer was, graag direct betrokken bij Wendingen. Lauweriks had hier geen interesse 

in, omdat hij het gevoel had dat de meeste uitgangspunten, die hij als criteria voor Wendingen 

had gesteld, al vervuld waren. Ondanks het uitblijven van Lauweriks’ directe betrokkenheid 

is zijn invloed onmiskenbaar aanwezig in Wendingen. Dit komt voornamelijk omdat 

Lauweriks en Wijdeveld wel bleven overleggen over het ontwerp en Lauweriks’ Duitse 

tijdschrift Ring vaak als voorbeeld werd gebruikt.29 

De naam Wendingen is een verwijzing van Wijdeveld naar het concept Umwälzung 

aller Werte dat Friedrich Nietzsche uitlegt in zijn boek Der Antichrist uit 1895. Wijdeveld 

vertaalde Umwälzung als omwenteling. Umwälzung aller Werte vertegenwoordigde voor 

Wijdeveld de stemming die in Europa heerste na de Eerste Wereldoorlog, hieruit ontstond 

volgens Wijdeveld een intellectuele en artistieke omwenteling. Doordat Wendingen een 

gezamenlijk doel voor zowel architecten als beeldende kunstenaars vormde zou deze 

samenwerking helpen beide groepen te herenigen.30 

Door het grote, vierkante formaat van 33 bij 33 centimeter, de complexe bindmethode 

en de onorthodoxe typografie was het niet makkelijk om een uitgever te vinden die bereid 

was om Wendingen te drukken. Verder hadden sommige uitgevers er bezwaar tegen dat een 

genootschap van architecten verstand dacht te hebben van drukken en uitgeven.31 Door de 

hoge eisen die aan het materiaal en de bindmethoden werden gesteld zouden de kosten van 

het tijdschrift bovendien erg hoog oplopen. Uiteindelijk bleek de uitgeverij Electrische 

 
27

 Ibid. 
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 Ibid., 18. 
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 Ibid., 14 
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 Ibid. 
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Drukkerij Volharding in Amsterdam bereid te zijn Wendingen te drukken. E. D. Volharding 

moest voor Wendingen een nieuwe drukmachine importeren uit Duitsland om op het grote 

formaat te kunnen drukken.32 

De redactie van Wendingen bestond voornamelijk uit architecten, waaronder Piet. J. 

Kramer, wiens ontwerp voor de Haagse Bijenkorf gezien kan worden als een sleutelwerk van 

de Amsterdamse School. Enkel R.N. Roland Holst, die later directeur van de Rijksakademie 

van beeldende kunsten zou worden, was geen architect. Wijdeveld, die tot 1925 

hoofdredacteur van Wendingen was, ontving als enige een vergoeding voor zijn werk. Deze 

bedroeg 250 gulden per maand. 

Wijdvelds thuisadres, Vossiusstraat 

50, Amsterdam, gold als het officiële 

adres voor Wendingen.33  

Tijdens de laatste fase van de 

ontwikkeling van Wendingen in de 

herfst van 1917 ging Wijdeveld naar 

Leiden met het doel Theo van 

Doesburg aan het tijdschrift te binden. 

Van Doesburg wees het aanbod van 

Wijdeveld echter de volgende dag al 

per brief af.34 Opmerkelijk is dat kort 

hierna de eerste editie van Van 

Doesburgs eigen tijdschrift De Stijl 

verscheen. Van Doesburg was net 

zoals Wijdeveld beïnvloed door 

Lauweriks en Wendingen was een 

mogelijke concurrent voor Van 

Doesburgs publicatie. Zowel De Stijl als Wendingen vertoonden typografie die Lauweriks 

heeft uitgeprobeerd in Ring (Afb. 2).35 

De invloed van Ring op Wendingen is duidelijk. Beide publicaties gebruikten het 

schreefloze lettertype Grotesque. Dit lettertype werd gekozen om de leesbaarheid van het 

 
32

 Ibid. 
33

 Ibid., 16. 
34

 Ibid., 18. 
35

 Ibid.. 

Afb. 2: J.L.M. Lauweriks, z.t., 1908, (Ring 

1(1908)1 https://www.catawiki.be/l/6049673-

tijdschrift-ring-j-l-m-lauweriks-zeitschrift-fuer-

kuenstlerische-kultur-1908 geraadpleegd 

26/01/2021 
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tijdschrift te bevorderen, maar het zorgde ook voor een meer harmonieus geheel met de 

ornamentatie en de speciale gestructureerde letters van Wijdeveld. Schreefloze lettertypen 

werden in het begin van de twintigste eeuw door velen als grof en lomp beschouwd, 

zodoende was het voor Wendingen, dat de ‘intelligentsia’ als haar doelgroep had, een radicale 

keuze om een schreefloos lettertype toe te passen.36 Wendingen had verder het gebruik van 

dikke verticale lijnen in de buitenmarges gemeen met Ring. De lay-out van Wendingen was 

echter veel expressiever dan die van Ring.37 

De eerste nummers van Wendingen hadden niet één thema maar gingen over een 

combinatie van verschillende kunstvormen en daaraan gerelateerde onderwerpen. Dit 

veranderde echter snel en nummers werden voortaan uitgegeven met een overkoepelend 

thema. Negenentwintig nummers werden bijvoorbeeld besteed aan architectuur en in de 

periode 1918 tot 1925 was dit voornamelijk architectuur van de Amsterdamse school.38 

Verschillende nummers werden aan een scala van andere onderwerpen gewijd waaronder 

dans, theater, beeldhouwkunst, interieurontwerp en grafische vormgeving. Er werden ook 

diverse nummers gewijd aan het werk van één kunstenaar. Voorbeelden hiervan zijn Jan 

Toorop, Erich Mendelsohn en meerdere aan Frank Lloyd Wright. De suprematist El Lissitzky 

heeft een omslag ontworpen voor een nummer over Frank Lloyd Wright in 1921. Wendingen 

bleef in essentie altijd een Nederlandse uitgave.39 Beeldende kunst werd vaak beschreven 

vanuit een architecturale context. Decoratieve kunst werd voornamelijk weergegeven als een 

discipline gerelateerd aan architectuur en de decoratieve kunsten die werden beschreven 

waren voornamelijk uitingen die in een directe relatie stonden met architectuur zoals meubels 

en glas in lood. Beeldhouwkunst werd ook veelal gepresenteerd in relatie met architectuur. 

Een goed voorbeeld hiervan is het artikel over Hendrik van den Eijnde wiens 

beeldhouwkunst vrijwel exclusief op gevels van gebouwen staat. Deze oriëntatie op 

architectuur kwam voort uit het basisprincipe van Wendingen om kunst als een eenheid te 

presenteren.40 

Wijdeveld diende eind 1924 zijn ontslag in als hoofdredacteur van Wendingen, de 

reden hiervoor waren niet nader genoemde ‘beleidskwesties’.41 Redacteur H.C. Verkuysen, 

voornamelijk bekend van zijn bijdragen aan Wendingen, nam Wijdevelds positie over en 
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 Ibid., 16, 18. 
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Wijdevelds directe betrokkenheid bij het tijdschrift kwam zo tot een einde. Zonder 

Wijdevelds sterke leiding ging de kwaliteit van Wendingen achteruit, zo werden er 

bijvoorbeeld al eerder behandelde thema's herhaald. Na Wijdevelds vertrek bleef zijn bijdrage 

te herkennen in de vorm van de typografie van de inleiding.42 

In dit hoofdstuk is de ontstaansgeschiedenis van Wendingen beschreven. In het 

volgende hoofdstuk wordt een specifiek onderdeel van de inhoud van dit tijdschrift, niet-

westerse kunst, behandeld.  

 
42

 Ibid.,  
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II Niet-westerse kunst in Wendingen 

In dit hoofdstuk worden artikelen beschreven die tussen 1918 en 1925 zijn gepubliceerd in 

Wendingen met als onderwerp niet-westerse kunst. Er worden elf artikelen beschreven 

waarvan in de titel duidelijk is dat het 

over niet-westerse kunst gaat. 

In het tweede nummer van de 

eerste jaargang wordt het eerste 

artikel over niet-westerse kunst in 

Wendingen gepubliceerd (Afb. 3). In 

het artikel “Negerplastik” wordt door 

de beeldend kunstenaar en latere 

directeur van de Rijksakademie van 

beeldende kunsten R.N. Roland Holst 

maskers en beelden uit sub-Saharaans 

Afrika beschreven en geprezen.43 

Roland Holst was getrouwd met 

dichteres en socialistisch activiste 

Henriette van der Schalk. In het 

artikel stelt Roland Holst dat in de ‘neger sculpturen’ de ‘belofte’ van alles dat de beeldende 

kunst lief is ‘besloten is.’44 De ‘neger plastik’ lijkt primitief maar is hedendaags en doet 

denken aan de aan kunst van vergane volkeren en aan de beeldhouwkunst van vele 

tijdperken.45 Roland Holst heeft een lange opsomming aan welke tijden het hem doet denken, 

zoals achtste eeuwse Scandinavische schaakstukken, Egyptische sculpturen, renaissance 

munten en archaïsche Griekse reliëfs. Roland Holst stelt dat de sculpturen hem echter nooit 

doen denken aan de banaliteit van de 20.000 beroemde Europese beeldhouwers die vastzitten 

in genre en historische allegorie.46 Roland Holst stelt dat wij de kunst niet kunnen begrijpen 

en haar taal niet te verstaan is. In zijn kritiek op de academische kunst stelt Roland Holst 

ironisch dat wij net zo ver van de beelden staan als ‘die negers zelf ver staan van ons - met 

hun stank en hun kroeskoppen vol luizen,’47 Het is duidelijk dat Roland Holst deze sculpturen 

 
43

 R.N. Roland Holst, “Negerplastik,” Wendingen 1(1918)2: 13-16. 
44

 Ibid., 14. 
45

 Ibid. 
46

 Ibid., 15. 
47

 Ibid. 

Afb. 3: K.P.C. de Bazel, Omslag van Wendingen 

2(1919)1, 1919, (Foto auteur). 
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voornamelijk waardeert als wapen tegen de contemporaine kunst in Europa en haalt ironisch 

Europese stereotypen over Afrika aan. Het artikel wordt vergezeld door afbeeldingen van 

maskers en beelden uit sub-Saharaans Afrika, maar dit is echter niet met zekerheid te zeggen 

omdat een bijschrift ontbreekt.  

 In het vierde nummer van de eerste jaargang werd het artikel “Het vlechtwerk der 

Indianen” door Wendingen redacteur E.J. Kuipers gepubliceerd.48 Het artikel gaat over 

gevlochten huisraad van de inheemse Amerikanen. Kuipers geeft in de inleiding van het 

artikel aan dat het vlechtwerk bedoeld als huisraad door vrouwen werd gevlochten en het 

vlechtwerk voor ceremoniële doeleinden door mannen.49 Het vlechtwerk is niet gevlochten 

op basis van vaste ontwerpen maar geïnspireerd door de geschiedenis van de stam en de 

omliggende natuur. De vlechter moet voordat hij of zij gaat beginnen aan het werk het plan 

rond hebben, want hij of zij kan later geen aanpassingen meer maken. In tegenstelling tot de 

schilder die dit wel kan.50 Kuipers stelt dat ‘in den vorm is het praktische de hoofdzaak 

terwijl het schonen daaruit vanzelf voortkomt.’51 De vorm van het vlechtwerk is afhankelijk 

van wat voor materiaal wordt gebruikt. Zodoende verschilt de vorm sterk per regio.52 Kuipers 

beschrijft in het artikel in detail de verschillende vormen, materialen en decoraties aan de 

hand van afbeeldingen van verschillende vlechtwerken.53 

 De tweede jaargang van Wendingen begint met een nummer dat volledig gewijd is 

aan ‘oosterse kunst.’ Het nummer opent met het artikel “Tibetaanse tempelschilderingen” 

door de kunsthandelaar W.J.G. van Meurs.54 Volgens Van Meurs geven de Tibetaanse 

schilderingen blijk van uit wat voor ‘verheven geesten weelde de kunst werd geboren - in dat 

ver afgelegen land, waartoe de toegang voor den westerling maar steeds blijft verboden.’55 

De rust waarin de schilderingen zijn vervaardigd doet denken aan de rust waarin 

middeleeuwse monniken in Europa werkten en de schilderingen zijn gemaakt door oosterse 

monniken.56 Hierna volgt een beschrijving van een gesprek dat Van Meurs heeft gehouden 

met een boeddhistische geleerde uit Lahore. Deze discussie ging over de verschillen tussen 

 
48

 E.J. Kuipers, “Het vlechtwerk der Indianen,” Wendingen 1(1918)4: 13-15. 
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 Ibid., 13. 
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het christelijke Westen en het boeddhistische Oosten.57 Hierna volgt tot het einde van het 

artikel een beschrijving van de mythes die worden afgebeeld op de in Wendingen afgebeelde 

schilderingen.58 Hierin worden maar een klein aantal opmerkingen gemaakt over de 

composities van de schilderingen, bijvoorbeeld dat ze een grote ritmische schoonheid 

hebben.59 Het artikel van Van Meurs is één van de weinige artikelen in Wendingen waar in de 

lopende tekst naar afbeeldingen wordt verwezen. Vaak zijn echter de afbeeldingen waarnaar 

verwezen wordt niet op dezelfde pagina als de verwijzing geplaatst. Na het artikel van Van 

Meurs volgt het artikel “Over Perzisch aardewerk” door de Nieuwe Kunst beeldend 

kunstenaar C.A. Lion Cachet.60 Lion Cachet heeft bij verschillende porselein- en 

aardewerkfabrieken gewerkt in het begin van de twintigste eeuw, waaronder De Porceleyne 

Fles. Volgens Lion Cachet zou het Perzische aardewerk oorspronkelijk uit de stad Kachan 

komen. Hij citeert hiervoor als bron de Arabische schrijver Yakout die rond het jaar 1200 

leefde.61 Het Perzische aardewerk is volgens Lion Cachet ten alle tijden bewonderd en geen 

volk heeft voor of sinds de Perzen aardewerk van zulke hoge kwaliteit gemaakt. De Perzische 

techniek is verloren gegaan.62 De zwart-wit afbeeldingen die het artikel vergezellen, die 

overigens al een pagina voor het begin van het artikel en twee pagina’s na het einde van het 

artikel zijn geplaatst, doen volgens Lion Cachet afbreuk aan de waarde van de aardewerken.63 

Ze zijn niet op schaal en juist de kleur is een belangrijke kwaliteit van het aardewerk.64 

Perzische miniatuurschilderingen op aardewerk maken geen gebruik van lineair perspectief 

en leggen zo des te meer de nadruk op het versieren van het vlak. De versiering leidt volgens 

Lion Cachet nooit de aandacht van het voorwerp af.65 Vervolgens geeft Lion Cachet een 

beschrijving van de verschillende vormen van decoratie waaronder kalligrafie.66 De 

eigenschappen die beschreven worden in het artikel verheffen volgens hem het Perzisch 

aardewerk boven het hedendaagse aardewerk.67 ‘Een volk dat deed ontstaan de 

bewonderenswaardige kleurrijke tapijten; dat volk alleen kon die tegels, schotels en vazen 
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maken waarvan de techniek, de kleuren en de metaalglans zoo harmonisch samenstelt met 

zijn gehele bestaan.’68 Het laatste artikel van dit nummer is “Over de kunst van het oude 

Oosten” door H.C. Verkruysen.69 H.C. Verkruysen zou na het vertrek van Wijdeveld in 1925 

de hoofdredacteur van Wendingen worden. Het artikel opent met een opsomming van kunst 

uit het oude Oosten waaronder de ‘groteske’ godenbeelden uit Indië en Babylonische 

bouwwerken.70 H.C. Verkruysen stelt dat de pronkzuchtige westerling is verwonderd door het 

aanschouwen van de esthetiek van het oude oosten. Verder stelt hij: ‘De schoonheid in de 

oudheid is ontleend aan een intuïtief gevoelde wijsheid die in al hare werken straalt.’ 

Verkruysen zegt dat de waarde van oosterse kunst niet uitsluitend ligt in ‘hare technische 

volkomenheid.’71 Hij stelt dat de kunst van het Oosten geen gemeenschapskunst is, maar een 

‘algemeen verstaan individualisme.’ De verschillende culturen hebben op eigen wijze de 

geest van het Oosten verwerkelijkt. ‘Al de arbeit der oostersche oudheid is uit eene innerlijke 

kracht gebrouwen, uit besef van het oneindige, dat is zijne grootheid.’72 In het nummer zijn 

verder nog verschillende afbeeldingen geplaatst van tempelarchitectuur uit India. 

 In het tweede nummer van 1919 is het slot van W.J.G. van Meurs’ “Tibetaanse 

tempelschilderingen” gepubliceerd, ditmaal echter zonder afbeeldingen van de 

schilderingen.73 Het artikel is voor het grootste deel een vervolg op de beschrijving van de 

mythe uit het eerdere artikel.74 Er wordt ook verwezen naar afbeeldingen uit het eerdere 

nummer. Op de één na laatste pagina van het artikel oppert van Meurs dat de Tibetaanse 

kunst onmiskenbaar verwant is aan die uit China, maar dat ‘de (Tibetaanse) geest toch veel 

meer gelijkenis met dien [sic] van de Ariërs van het aloude Indië’ heeft.75 

 Het derde nummer van 1919 is gewijd aan het onderwerp ‘dansen.’ In dit nummer 

zijn drie artikelen gewijd aan podiumkunst uit Java en Bali.76 Er zijn in de tweede jaargang 

geen verdere publicaties over niet-westerse kunst. Wel wordt er in het vierde nummer op de 
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tweede pagina een illustratie afgebeeld van ‘De op een rots gebouwde stad Izdighast in 

Perzië.’77  

 Nummer 6-7 van de derde jaargang is gewijd aan maskers. In de inleiding van het 

nummer staat geschreven: ‘Ter illustratie zijn in dit nummer opgenomen 91 toneel- en 

dansmaskers waaronder vele - Japansche en Chineesche, Javaansche, Balineesche, 

Tibetaansche en negermaskers, maskers uit Ceylon.’78 Zodoende zijn er op vrijwel elke 

pagina afbeeldingen van maskers geplaatst. In dit nummer is het artikel “Aanteekeningen 

betreffende het Japansche masker” door T.B. Roorda gepubliceerd.79 Roorda heeft onder 

andere het boek De beteekenis van de Aziatische kunst gepubliceerd in 1922. Roorda wil in 

het artikel stijlverschillen tussen de diverse maskers analyseren op basis van een verdeling in 

hoofdgroepen.80 Hij stelt dat volgens Japanse bronnen de oorsprong van de maskers in 

legendes te vinden is. Het menselijke wordt soms als ‘motief’ voor de maskers gebruikt, maar 

door stilering worden zij boven het menselijke getild.81 In sommige gevallen is de drang naar 

abstrahering zo sterk dat in plaats van een masker een doek wordt gebruikt waarop een 

gelaatsuitdrukking geheel in geometrische, gesystematiseerde figuren wordt afgebeeld. Bij de 

leeuwendans wordt het menselijke aspect soms geheel verwijderd.82 Door het ontbreken van 

‘magische bedoelingen’ is er minder tot geen stilering in het volkstoneel.83 In hetzelfde 

nummer is ook het artikel “Chineesche en Tibetaansche maskers” door de architect en latere 

Oscarwinnaar Herman Rosse gepubliceerd.84 In de introductie stelt Rosse dat één van de 

meest innerlijke neigingen van de mensen ongetwijfeld die van emulatie, het toneelspel, is. 

Nauw hiermee verbonden is de schepping van een fantastisch omhulsel.85 Volgens Rosse 

waren maskers in eerste instantie bedoeld om de vijand vrees aan te jagen of om de goden 

voor te stellen. In deze ontstaansperiode bestond het komische masker nog niet.86 In de 

kunsten heeft het masker bij de dans en het ballet de langste geschiedenis.87 De Chinese en 
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Tibetaanse maskers verschillen in ontstaan van de westerse theatermaskers. De westerse 

maskers vinden hun origine in inheemse Noord-Amerikaanse en Japanse maskers volgens 

hem. Rosse stelt echter verwarrend genoeg dat de Japanse maskers hun ontstaan weer aan 

Chinese maskers hebben te danken.88 De maskers op de foto’s bij het artikel komen volgens 

het onderschrift van het Field Museum of Natural History in Chicago en zijn verzameld door 

dr. B. Laufer.89 

 Het derde nummer van de vierde jaargang van Wendingen in 1921 is in zijn totaliteit 

gewijd aan de Oost-Aziatische kunst uit de Petruccicollectie te Amsterdam. Naast twee 

artikelen over de verzamelaar, de essayist Raphael Petrucci die in 1917 was overleden, werd 

ook het artikel “De verzameling Petrucci Oost-Aziatische schilderkunst en plastiek” door dr. 

Karl With gepubliceerd, een Duitse kunsthistoricus wiens specialisatie Oost- en Zuidoost-

Azië was.90 With begint met de constatering dat de kunst in de collectie de grond waar zij van 

oudsher op stond verloren heeft. Niet omdat ze geroofd is, maar omdat wij ze ‘toendertijd 

heviger behoefde en begeerde.’91 In tegenstelling tot in een museum zijn de kunstwerken 

geen geschiedkundige of wetenschappelijke documenten, maar in de Petruccicollectie 

‘kunnen zij zijn wat ze in werkelijkheid zijn.’92 De kunst is een monument voor een ernstige 

wereld.93 De Petruccicollectie omvat een reusachtig cultuurgebied: China en Japan in een 

1500 jaar omvattende ontwikkeling (Afb. 4).94 Vervolgens beschrijft With het verschil in 

boeddhistische beelden uit Japan en China. Hij gebruikt hier erg veel jargon en uitgebreide 

kennis van Oost-Aziatische kunst is nodig om dit artikel goed te kunnen begrijpen. With stelt 

tenslotte dat ‘even als de kunst in uit Europa heeft ook die uit Oost-Azië haar hoogtepunten 

en dieptepunten - misschien is tegenwoordig de bron uitgedroogd of slechts verstopt.’95 Na 

dit artikel volgt een vertaling van hoofdstuk 44 van de Taoïstische tekst Tao Teh King uit het 

boek De Chinese filosofie van de schrijver Henri Borel.96 Het eerste artikel in dit nummer, 

over Raphael Petrucci, is ook geschreven door Borel.97 Het laatste artikel over de kunst van 

Oost-Azië in dit nummer is: “De Beteekenis der Chineesche kunst” door de Baltisch Duitse 
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filosoof Hermann Graf von Keyserling.98 Dit artikel bestaat voornamelijk uit een aantal 

stellingen van Keyserling. Keyserling stelt dat de waarde van kunst onafhankelijk van positie 

of staat is, in tegenstelling tot die van de mens en heeft de grootste kunst een tijdloos 

karakter.99 Verder stelt hij dat er maar één kunst is waarvan het ideaal van gelijkheid van 

geest en uitdrukking zo verwezenlijkt wordt en dat is Chinese kunst.100 Volgens Keyserling 

hebben de Chinezen hoogontwikkelde uitdrukkingsvormen en mag de religieuze kunst van 

China als de grootste aller tijden geacht worden.101 

 Nummer 7-8 van 1921 is 

gewijd aan marionetten. In de 

introductie wordt echter duidelijk 

gemaakt dat er slechts enkele 

voorbeelden van marionetten uit 

China, Japan, Java en Noord-Afrika 

zijn opgenomen. Dit nummer wordt 

verder geanalyseerd in het volgende 

hoofdstuk in het kader van 

Indonesische kunst. Na 1921 worden 

er tot en met 1925 geen artikelen 

meer gepubliceerd over niet-westerse 

kunst. 

 In de hierboven behandelde 

artikelen manifesteert het 

oriëntalisme zich in een positief 

klinkende vorm. De aanname dat het 

Oosten tijdloos en archaïsch is blijft 

echter herhaald worden. Stellingen 

als ‘doet denken aan de rust waarin 

de middeleeuwse monniken’ door van Meurs, ‘magische bedoelingen’ door Roorda en ‘een 

intuïtief gevoelde wijdheid’ door Verkruysen zijn allen manifestaties van dezelfde latente 

aannames. Er wordt enkel geschreven over kunst uit het verleden. Waarmee de hedendaagse 
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onderworpen volkeren onrecht gedaan wordt. With maakt dit expliciet duidelijk door te 

stellen dat de bron in het Oosten vandaag de dag verstopt of opgedroogd is. De artikelen van 

Lion Cachet en Roland Holst vormen tot op zekere hoogte een uitzondering, maar beide 

auteurs lijken voornamelijk de niet-westerse kunst te gebruiken om hun eigen aanklachten 

tegen Europese kunst te kracht bij te zetten. Lion Cachet, die gewerkt heeft voor Nederlandse 

aardewerkfabrieken, stelt dat het oude, Perzische aardewerk nooit overtroffen zal worden. 

Roland Holst klaagt de banaliteit van de Europese kunst aan. Beide auteurs lijken de kunst 

van de ‘ander’ te gebruiken voor hun eigen, eurocentrische doeleinden. Withs stelling dat de 

kunst niet geroofd is leidt tot ongeloof. Het lijkt of With de roof van kunst probeert te 

legitimeren en in tegenstelling tot het artikel van Roland Holst is er geen spoor van ironie te 

herkennen. 

De twee nummers die in dit hoofdstuk vrijwel in hun totaliteit beschreven zijn, 

hebben ook beiden een omslag die duidelijk geïnspireerd is door niet-westerse kunst. De 

omslag van het eerste nummer van 1919 over oosterse kunst is door K.P.C. de Bazel 

ontworpen (Afb. 3). Een swastika staat prominent op de omslag. De Bazel was een theosoof 

en heeft mogelijk de swastika leren kennen door het logo van Theosophical Society waarin de 

swastika voorkomt.102 Verder komt in Azië de swastika voornamelijk voor op beelden van de 

Boeddha, maar het symbool komt bij volken over de hele wereld voor (Afb. 4). De omslag 

van het derde nummer van 1921 over 

Oost-Aziatische kunst uit de 

Pertrucci-collectie is ontworpen door 

Michel de Klerk (Afb. 5). De vier 

Chinese karakters op de voorkant van 

de omslag, 中國美術, betekenen in 

het Nederlands ‘Chinese kunst.’103 

Op de achterkant wordt een Chinees 

ogende draak getoond. Het lijkt of de 

Klerk de meest voordehand liggende 

delen van Chinese kunst toe-eigend 

om een omslag te ontwerpen die de 

lezer doet denken aan China. 
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Afb. 5: Michel de klerk. Omslag van Wendingen 

4(1921)3, 1921, (Le Coultre, M.F, en Alston W 
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 Gezien de speciale verhouding van Nederland tot Indonesië zal in het volgende 

hoofdstuk een analyse toegepast worden op de artikelen die enkel over Indonesische kunst 

gaan of hiernaar verwijzen.  
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III Indonesische kunst in Wendingen 

In dit hoofdstuk worden tweeëntwintig artikelen beschreven die tussen 1918 en 1925 zijn 

gepubliceerd in Wendingen met als onderwerp Indonesische kunst. Dit wordt onderzocht door 

distant reading toe te passen op de digitale scans van het tijdschrift, beschikbaar gesteld door 

de TU Delft.104 De distant reading wordt uitgevoerd met behulp van de tekstherkenningtool 

van Google.105 

In de eerste jaargang van Wendingen werden er geen artikelen gepubliceerd die 

Indonesische kunst als onderwerp hadden. Wel werden er in meerdere artikelen referenties 

naar of vergelijking met Indonesische kunst gemaakt. In het januarinummer werd door 

Wendingen redacteur J. Lauweriks in “De vitrine-poppen van Lotte Pritzel” gesteld dat de 

poppen van Pritzel hem doen herinneren aan wajang en Balinese invloeden. Hierna stelt hij 

dat dit waarschijnlijk komt door de vergelijkbare technische eisen die aan beiden worden 

gesteld. Aan het einde van het artikel wordt ook gesteld dat Pritzel een pop van een 

Indonesische danser ontwierp.106 Pritzel was een Duitse poppenmaakster en decorschilder. In 

het februarinummer wordt door de architect J.B. van Lochem in de introductie van het artikel 

“Het beeldhouwwerk van H.A. van den Eijnde” beschreven hoe de beeldhouwer Van den 

Eijnde een Balinees beeld restaureerde toen Van Lochem de kunstenaar in zijn atelier 

bezocht. De rest van het artikel gaat over de kwaliteiten van het werk van de kunstenaar en 

over Bali wordt verder niet meer gesproken.107 In het maartnummer beschrijft Albert Verwey 

in de introductie van zijn artikel “Verlangen naar monumentale kunst en eeuwig werk van J. 

Mendes da Costa” een klein beeld door Mendes da Costa van een Javaanse danseres als deel 

van een opsomming van werken van de kunstenaar.108 Het juninummer bevat het artikel “De 

Amsterdamse School” door de architect P.H. Endt. In dit artikel stelt Endt dat het schrijnwerk 
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van architect Piet Kramer wat weg heeft van ‘iets Indisch of Japans.’109 In het juninummer 

oppert F.E. Visser in het artikel “Over meubelkunst” dat hij wel een stuk Javaanse of 

Balinese kunst durft te plaatsen op een meubel van Hildo Krop.110 Wat F.E. Visser hiermee 

probeert te zeggen is onduidelijk. Herman F.E. Visser publiceerde vaker artikelen in 

tijdschriften. Het decembernummer van 1918 was in zijn geheel gewijd aan Jan Toorop, ter 

ere van Toorops zestigste verjaardag. Door Toorops Javaanse achtergrond is dit nummer het 

meest rijk aan verwijzingen naar Indonesië. De dominicaan en letterkundige B.H. 

Molkenboer beschrijft in zijn artikel “Toorops vergeestelijking” de religieuze symboliek in 

de werken van Jan Toorop. Zodoende komt ook Toorops boeddhistische opvoeding ter 

sprake. Hoewel Toorop zelf stelt dat hij altijd al in zijn ziel een katholiek was, stelt 

Molkenboer dat voor iedereen die van zijn geboorte al katholiek is, Toorop altijd een beetje 

naar het Oosten zal ruiken.111 Een ander beeld over Toorops Indonesische herkomst schetst 

kunstschilder en bijzonder hoogleraar Jan Veth in zijn bijdrage “Uit de jeugd van Jan 

Toorop.” In dit artikel beschrijft Veth de kamer van Toorop in de Frans Halsstraat in 

Amsterdam. Toorop had deze kamer versiert met ‘oosterse’ lappen en Indische wapens. 

Toorop gaf in deze periode lezingen over Java.112 Het decembernummer sluit af met het 

artikel “Toorop” van de letterkundige en latere hoogleraar Gerard Brom. Dit artikel is een 

korte biografie over Toorop. Zodoende wordt Toorop’s jeugd op Java kort aangehaald.113 Uit 

deze samenvatting van verschillende artikelen zijn twee belangrijke dingen op te merken. Als 

de auteurs refereren aan Indonesië doen ze dit veelal niet met de overkoepelende term Indisch 

maar refereren ze aan een specifieke cultuur en er wordt maar aan twee culturen gerefereerd, 

Javaans en Balinees. Verder worden de referenties veelal gebruikt om een voorbeeld te 

illustreren, zoals de ‘doet denken aan’ bij de poppen van Pritzel. 

In de eerste twee nummers van 1919 zijn er geen referenties naar of artikelen over 

Indonesië. Het nummer van maart 1919 moet echter in zijn geheel worden beschreven. Het 

nummer toont op de gehele tweede pagina een foto van een Indonesische danser. Van de zes 

artikelen in dit nummer wordt er in vier artikelen over Indonesische kunst geschreven en van 

deze vier zijn er drie specifiek met Indonesische kunst als onderwerp. Na een kort artikel 

door Wijdeveld over moderne dans komt het artikel “De Dans en het Toneel der Javanen” 
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geschreven door Soewardi Surya Ningrat, lid van de Indonesische kunstkring Lange-Driyo.114 

Ningrat, wiens naam ook geschreven kon worden als Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, 

was van Indonesische aristocratische afkomst en zou later beter bekend worden als Ki Hajar 

Dewantara, de eerste minister van educatie van de republiek Indonesië. Zodoende was hij in 

direct contact met president Soekarno. Ningrat begint het artikel met een observatie over 

Javaanse kunst met betrekking tot de koloniale relaties. ‘Ik heb me wel eens afgevraagd, 

welke indruk het op de Hollanders maakt, dat een groep Javaanse studenten in het land 

hunner overheerschers  met ijver en moed propaganda maken voor hun nationale kunst. Ik 

heb ook wel eens mijn oren te luisteren gelegd en ik hoorde een verscheidenheid van 

meeningen’115 In het artikel beschrijft Ningrat uitgebreid de verschillende vormen van toneel 

en dans in Java. Hij begint met het schimmen- of wajangtoneel. Dit zijn de Wayang Poerwo 

en de Wayang Gedok. Ningrat beschrijft het ontstaan van de wajang als animistische 

kunstvorm rond het jaar nul, de verschillende mythe waarop de twee vormen van 

schimmentoneel op gebaseerd zijn en de verschillende kenmerken van de twee vormen.116 

Vervolgens beschrijft Ningrat het marionettentoneel, dat de twee vormen Wayang Klitik en 

Wayang Golèk kent. Ningrat legt uit dat, alhoewel Wayang letterlijk schaduw betekent, het in 

het algemeen wordt gebruikt om theater aan te duiden. Ook hier wordt de geschiedenis, het 

repertoire en de kenmerken van de verschillende vormen beschreven. Waar het 

schimmentoneel veelal gebruik maakt van hindoelegendes gaat het marionettenspel vaak over 

de religieuze conflicten die gepaard gingen met de verspreiding van de Islam in Indonesië.117 

Vervolgens wordt de platenvertooning, de Wayang Bèbèr, op dezelfde manier beschreven. 

Hierna volgen beschrijvingen van toneel uitgevoerd door mensen op het podium, het 

maskertoneel, Topèng, en ‘het menstoneel,’ Wayang Wong. Deze worden op dezelfde manier 

beschreven.118 Ningrat stelt dat het westerse concept komedie niet in het Javaanse toneel 

bekend is en dat als men het Javaanse toneel ergens mee zou moeten vergelijken de opera het 

meest voor de hand liggend is. Het Javaanse toneel kent echter een meer evenredige 

verdeling tussen drama, muziek en dans.119 Het is interessant om op te merken hoe Ningrat 

Javaans theater probeert te vergelijken met westerse theatervormen. Na het toneel beschrijft 

Ningrat de danskunst die los staat van het toneel, de Beksan, maar die nog steeds wel veelal 
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geïnspireerd is door Javaanse 

literatuur. Ook beschrijft hij het 

animistische volkstoneel dat ondanks 

primitieve samenstelling en als 

belangrijk publiek het boerenvolk 

kent, toch karakteristiek is voor 

Javaans theater.120 Ningrat lijkt 

hiermee aan te willen geven dat deze 

minder verfijnde vorm van Javaans 

theater wel aandacht waard is. 

Tenslotte sluit hij af met de rituele 

hofdansen, de Serimpi en Bedoyo, die 

streng religieus zijn en alleen maar in 

Yogyakarta en Surakarta worden 

gehouden.121 Elke pagina in het artikel is voorzien van een of meerdere foto’s van Javaanse 

dans of toneel. 

Hierop volgt het artikel “De Javaanse kunstavond in Nederland” van Soorjo Poetro.122 

Raden Mas Aria Soorjo Poetro was net zoals Ningrat afkomstig uit de Javaanse aristocratie. 

Hij was de broer van de vorst van Pakoealaman en studeerde bouwkunde in Delft. In dit 

artikel wordt eerst zeer gedetailleerd de herkomst en techniek van Javaanse poëzie 

beschreven. Hierna wordt de muziek beschreven waarop deze dichtkunst wordt gezongen. In 

Nederland worden kunstavonden, waar deze kunst wordt getoond, georganiseerd omdat de 

organisatoren wensen ‘de openbare aandacht te vestigen op de geestelijke gesteldheid van het 

(Javaanse) volk, dat zich verdrongen heeft gezien uit het wereldverkeer en langen tijd met 

moreele depressie is geslagen.’123  

Het laatste artikel dat Indonesische kunst als onderwerp heeft in het nummer van 

maart is “Dansen op Bali” door de Duitse arts en Indonesiëfotograaf dr. G. Krause.124 Krause 

heeft een fotoboek uitgebracht over Indonesië en rond 1920 de Nederlandse nationaliteit 

aangenomen. Het artikel begint met een zeer summiere beschrijving van de Balinese 
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Afb. 6: G. Krause, Danseres uit Bali en Masker 

voor Balineesche danser, 1919, (Wendingen 

2(1919)3 
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mythologie. Hierin wordt ook beschreven hoe sommige materialen zoals zandsteen en 

speciale houtsoorten uitsluitend voor tempelarchitectuur worden gebruik.125 Hierna volgt 

schijnbaar, het wordt namelijk niet expliciet gesteld, een ooggetuigenverslag van een 

Balinees dansritueel (Afb. 6). Het ritueel voltrekt zich ‘s nachts in een tempelhof, vol met 

dansenden vrouwen en meisjes bedwelmd door de wierook en een met een bloemenkroon 

getooide vorstenzoon. Het ritueel voltrekt zich van zonsondergang tot zonsopgang in 

verschillende fasen, begeleid door gamelanmuziek126. Vervolgens beschrijft Krause kort een 

aantal bijgeloven en rituelen met betrekking tot maskers van geesten op Bali en een uiterst 

korte beschrijving van niet-rituele dans op Bali. Krause sluit af met een beschrijving van 

Balinese hygiënegebruiken, men baadt minstens tweemaal per dag en Krause heeft hier niets 

negatief op aan te merken. Ook merkt Krause op dat de Balinese vorsten graag danseressen 

onder hun paleisvrouwen hebben.127 Het artikel wordt vergezeld door foto’s die Krause zelf 

heeft genomen van Balinese ‘maskerdansen’.128 De stijl van het artikel van Krause staat in 

schril contrast met de twee artikelen die hieraan voorafgaan. Waar de twee eerdere artikelen 

een duidelijke uiteenzetting geven van Javaanse theater en dansvormen, toont het artikel van 

Krause duidelijk een manifestatie van orientalistische aanamens. Ningrat en Poetro proberen 

door middel van kunst aandacht te vragen voor de gesteldheid van Java, maar Krause lijkt de 

Balinezen te zien als ‘exotische primitievelingen’. In het maartnummer wordt Javaanse dans 

kort geopperd als een goed voorbeeld van symbolische en erotische dans in het artikel “‘t 

Productieve oog en de groteske dans van Grit Hegesa” door de componist Jaap Kool. Hegesa 

was een Duitse danseres en actrice. Volgens Kool worden deze dansen uitgevoerd door een 

Javaanse Geisha.129 Alhoewel er vergelijkbare professies bestaan in verschillende Aziatische 

landen, moet toch opgemerkt worden dat de Geisha zich beperkt tot Japan. 

Er waren verder verschillende artikelen in de tweede jaargang waarin er werd 

gerefereerd aan Indonesië. In het meinummer publiceerde de beeldend kunstenaar en latere 

directeur van de Rijksakademie van beeldende kunsten R.N. Roland Holst het artikel 

“Moderne eischen en artestieken denkingen.”130 In de conclusie van het artikel beschrijft 

Roland Holst een verhaal dat verteld werd bij een tentoonsteling van foto’s gemaakt op Bali. 

Het verhaal ging over een Nederlandse arts die een oud keukenmes weggooit. Het mes wordt 
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gevonden en in prachtige staat hersteld door een Balinees. Roland Holst stelt dat de lezers 

van Wendingen het liefst de meest prestigieuze opdrachten willen ontvangen, maar dat ze net 

zoals de Balinees ook in de minder prestigieuze opdrachten al hun liefde en kennis steken.131 

In het juninummer van Wendingen verscheen het artikel “Kunst te Londen” door de 

kunstschilder Jan Poortenaar.132 In dit artikel over het Russisch ballet schrijft Poortenaar over 

een foto die hij heeft gezien in het tijdschrift Ons Indië. Op de foto was een Balinese 

landbouwer afgebeeld. Volgens Poortenaar was zijn eenvoud groter dan die van de grote 

profeten afgebeeld door Michelangelo.133 In het speciale juli-augustusnummer worden 

verschillende reproducties van houtsneden getoond. Zo ook op pagina 14 Tempelpoort op 

Bali door W.O.J. Nieuwenkamp.134 Nieuwenkamp heeft onder andere als kunstenaar in het 

Midden-Oosten en op Bali gewerkt. In het september-oktobernummer verscheen “Het drama 

en het Hollands toneel” geschreven door de essayist en museumconservator Frans Coenen.135 

In een opsomming van verschillende soorten toneel waar levensbeschouwing in voorkomt 

wordt ook Indisch toneel genoemd. In hetzelfde nummer verscheen ook het artikel 

“Waarheen wendt zich het theater” van de architect en latere Oscarwinnaar Herman Rosse.136 

In het artikel wordt verschillende keren Javaans theater aangehaald. Zo stelt Rosse dat 

Javaans toneel mogelijk tot nieuwe ontwikkelingen zal leiden.137 Ook heeft volgens Rosse het 

Javaans theater zijn invloed laten gelden op het Nederlands theater.138 Het oosterse theater 

biedt methodes die het westerse kan verbeteren. ‘In tegenstelling tot de grimmige Javaanse 

maskers zijn de westerse pogingen gelaatsuitdrukkingen te stileren erg gelimiteerd’.139 Rosse 

stelt de vraag of er niet geleerd kan worden van de symbolische dans van Bali of het 

marionettentheater van Java.140 
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Na 1919 neemt het aantal referenties in Wendingen naar Indonesië sterk af. In het 

juni-julinummer van 1920, een speciaal nummer over theatermaskers, schrijft de 

hoofdredacteur H.Th. Wijdeveld in de “Inleiding” over Indonesië.141 Wijdeveld stelt de vraag 

of er volken zijn die door middel van maskers het toneelspel boven het alledaagse tillen. Hij 

beschrijft kort de gebruiken van de Grieken en de Japanners. Daarna heeft hij het op een 

ironische manier over de ‘achterlijke’ 

Javanen die net zoals Afrikanen en 

andere zogenaamde ‘wilden’ met 

maskers dansen om de goden te 

verzoenen.142 In hetzelfde nummer 

worden op pagina 15 vijf Javaanse 

maskers getoond en op pagina 16 een 

Balinees masker (Afb. 7). De foto 

van het Balinese masker is genomen 

door dr. Krause. In het 

oktobernummer van hetzelfde jaar 

verscheen het artikel “Architectuur in 

ijzer en beton” door de Duitse 

kunsthistoricus Oskar Beyer.143 In dit 

artikel over de expressionistische architectuur van Erich Mendelsohn wordt geopperd dat 

door de tijd heen architecten dezelfde verhoudingen gebruiken en hieraan pracht en 

zeggingskracht van hun gebouwen ontleenden, datzelfde geldt volgens Beyer voor de 

architectuur uit Indië. In het 7-8 nummer van 1921, maanden werden niet meer gebruikt om 

nummers aan te duiden, verscheen het Duitstalige artikel “Über das marionettentheater” van 

de romantische schrijver Heinrich von Kleist. Het artikel is een heruitgave van het origineel 

uit 1810.144 Het artikel wordt voor een groot deel vergezeld door fotos van 

wajangmarionetten. Op een korte onduidelijk referentie aan Indonesië na in het vijfde 

nummer van 1923 door H.Th. Wijdeveld in zijn artikel “Natuur, bouwkunst en techniek” 

verschijnt er tot en met 1925 geen enkel artikel met referenties naar of over Indonesië.145 
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De manier waarop Indonesische kunst in de hierboven beschreven artikelen wordt 

behandeld varieert sterk. Het artikel van Molkenboer beschrijft hoe, ondanks dat Toorop stelt 

dat hij in zijn ziel altijd al katholiek is geweest, Toorop altijd voor een christen sinds geboorte 

een beetje naar het Oosten zal ruiken. Wanneer de naam Toorop hier weg wordt gehaald kan 

duidelijk gezien worden hoe met de ‘ander’ omgegaan wordt door Molkenboer. Ook al neemt 

de ‘ander’ een van de meest belangrijkste aspecten van het ‘eigen’ over, dan zal hij door het 

‘eigen’ toch altijd als de ‘ander’ herkend worden. Het is bijzonder om de twee artikelen van 

de Javaanse prinsen te lezen. Ze vragen aandacht voor de Javaanse cultuur en staan in 

contrast met veel van de andere artikelen. Toch zijn deze auteurs niet de doorsnee koloniale 

onderdanen. Beide zijn aristocraten, studeren in Nederland en schrijven perfect Nederlands. 

De elitepositie van deze schrijvers toont zich bijvoorbeeld in Ningrats beschrijving van het 

volkstoneel. Het volkstoneel is karakteristiek voor het Javaanse theater volgens Ningrat, maar 

zelfs als de Javaanse boer door een Javaanse prins wordt beschreven kan hij niet ontsnappen 

aan de aanname dat hij primitief is. In het artikel van Krause manifesteert zich het 

oriëntalisme op een manier distinct van de andere artikelen. Krause schetst een beeld van Bali 

sterk beïnvloed door de oriëntalistische aannames over het gender in het Oosten en het 

perverse Oosten. Het dansritueel wordt uitgevoerd door vrouwen en meisjes bedwelmd door 

wierook. De Balinese vrouwen zijn sensueel en wellustig. De bevindingen die Krause naar 

het einde van het artikel toe presenteert over de hygiëne van de Balinese is duidelijk een 

voorbeeld van othering. Ook al hebben de Balinezen volgens Krause een goede 

hygiënestandaard is dit iets dat niet snel beschreven wordt over het ‘eigen.’ Dit is enkel iets 

dat van belang kan zijn bij de beschrijving van de ‘ander.’ Het artikel van Roland Holst 

maakt net zoals in het tweede hoofdstuk gebruik van de ‘ander’ om in dit geval de lezers van 

Wendingen een morele les te leren. Het artikel van Poortenaar bevordert, ondanks de 

positieve toon, de aanname dat de Javaanse boer tijdloos is door te stellen dat hij in grotere 

eenvoud leeft dan de Bijbelse profeten.  

Uit analyse van referenties gemaakt in verschillende artikelen blijkt dat een aantal 

genoemde westerse kunstenaars, zoals Hegesa, Mendes da Costa en Pritzel aspecten van de 

Indonesische kunst toe-eigenen voor hun kunstwerken.  
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Conclusie 

De vraag die deze paper heeft getracht te beantwoorden luidt: op welke manier en in 

welke mate werd niet-westerse kunst beschreven in het maandblad Wendingen tussen 1918 en 

1925? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn in deze paper relevante artikelen uit 

Wendingen beschreven en geanalyseerd. 

         De eerste bevinding van dit onderzoek is dat er weinig artikelen over niet-

westerse kunst zijn gepubliceerd in Wendingen. Tussen 1918 en 1925 zijn er in zeven 

jaargangen welgeteld slechts veertien artikelen over niet-westerse kunst verschenen.  

         De tweede bevinding van dit onderzoek is dat het merendeel van de artikelen 

over niet-westerse kunst betrekking hebben op kunst uit Azië. De artikelen behandelen meer 

specifiek zelfs voornamelijk kunst uit Oost-Azië of Zuid-Azië. De Aziatische kunst die wordt 

besproken is voornamelijk kunst uit het verleden. Er zijn maar drie artikelen die gaan over 

kunst die op het moment van schrijven opgevoerd worden. En zelfs dan gaat dit over kunst 

die als traditioneel beschreven kan worden. Dit doet denken aan de kritiek van de Pakistaanse 

kunstenaar, schrijver en activist Rasheed Araeen op de Magiciens de la terre tentoonstelling 

in het Centre Pompidou waar traditionele niet-westerse kunst en moderne westerse kunst op 

‘gelijke’ voet werden tentoongesteld. Door het tonen van enkel traditionele niet-westerse 

kunst in een tijdschrift grotendeels gewijd aan destijds hedendaagse architectuur wordt de 

binaire verdeling van het innoverende Westen versus de traditionele en stilstaande ‘ander’ 

bestendigd.146 De drie artikelen die gaan over podiumkunsten zijn tevens de enige artikelen 

die Indonesische kunst als onderwerp hebben. Van deze drie zijn er twee geschreven door 

Javanen. De auteurs zijn echter niet de doorsnee Javaan, maar zijn beide Javaanse prinsen die 

in Nederland studeren en in vloeiend Nederlands schrijven. Het laatste artikel van de drie is 

dat van Krause. Dit is het artikel waar het oriëntalisme zich het sterkst in manifesteert van 

alle onderzochte artikelen en tevens manifesteert het zich op een andere manier dan de rest. 

Krause schetst een beeld van Bali sterk beïnvloed door de oriëntalistische aannames over het 

gender in het Oosten en het perverse Oosten. De bevindingen die Krause naar het einde van 

het artikel toe presenteert over de hygiëne van de Balinese is duidelijk een voorbeeld van 

othering. Ook al hebben de Balinezen volgens Krause een goede hygiëne standaard is dit iets 

dat nooit beschreven wordt over het ‘eigen.’ Dit is enkel iets dat van belang kan zijn bij de 

beschrijving van de ‘ander.’ Zoals hierboven beschreven gaan ook verschillende artikelen 
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over Zuid-Azië. Zowel Zuidoost-Azië, waar toe Indonesië behoort, als Zuid-Azië hebben 

grote moslim bevolkingsgroepen. Uit deze Islamitische cultuur komen ook werken van 

wereldfaam voort, zoals de Taj Mahal. Er wordt echter geen enkel aandacht besteed aan deze 

Islamitische kunst in het verre Oosten. Uit dit onderzoek is hiervoor geen reden gebleken. Het 

is echter wel een belangrijk gegeven dat de Nederlandse overheid aan het begin van de 

twintigste eeuw opstandigheid in Nederlands-Indië voornamelijk koppelde aan de islam en 

dat pan-islamisme een van de grootste zorgen was voor de koloniale overheid.147 Mocht deze 

angst vanuit de Nederlandse overheid invloed op Wendingen gehad hebben zou de angst voor 

pan-islamisme ook kunnen verklaren waarom er bijvoorbeeld geen moslimkunst uit India 

wordt behandeld. Enkel het artikel van Cachet behandelt kunst uit Perzië, enkel wel uit een 

relatief ver verleden.  

         De derde bevinding van dit onderzoek is dat de kwaliteit van de artikelen in 

Wendingen sterk varieert. Een aantal artikelen is, als men rekening houdt met het feit dat 

Wendingen nooit pretendeerde een academisch blad te zijn, van hoge kwaliteit. Een 

voorbeeld hiervan is het artikel van C.A. Lion Cachet over Perzisch aardewerk. Dit is een 

helder artikel en het maakt gebruik van historische bronnen. Ook het artikel van Soewardi 

Surya Ningrat over wajang is een duidelijk uiteenzetting van de verschillende vormen van 

theater op Java. Er zijn echter ook artikelen van mindere leesbaarheid in Wendingen. Het 

artikel van dr. With over Oost-Aziatische schilderkunst en plastiek is zodanig specialistisch 

dat het slechts door een enkeling gelezen zal zijn. Auteurs met verschillende achtergronden 

hebben artikelen voor Wendingen geschreven waaronder kunstenaars, academici en leden van 

Europese- en Aziatische adel. Hierin kan een oorzaak worden gezocht voor deze grote 

verschillen. Naar alle waarschijnlijkheid speelt een laisser-faire beleid van de redactie hier 

een rol in. Het is aannemelijk dat de redactie beperkte criteria had voor het plaatsen van een 

artikel en niet of nauwelijks daadwerkelijk redigeerde. Hierover is echter in de secundaire 

literatuur niets geschreven. 

         De vierde bevinding is dat een groot deel van de artikelen over niet-westerse 

kunst specifiek gaat over de podiumkunsten. De drie artikelen over Indonesische kunst gaan 

allen over podiumkunst. Verder is er een artikel over Japanse maskers en een artikel over 

Chinese en Tibetaanse maskers en worden in de nummers over marionetten en 

theatermaskers ook afbeeldingen van niet-westerse podiumkunst getoond. Dit komt mogelijk 

 
147 Dietrich Jung. “”Islam as a Problem”: Dutch religious politics in the East Indies,” Review of Religious 
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door Wijdevelds grote interesse in de podiumkunst. Dit zou kunnen betekenen dat er 

overigens wel redactionele inmenging was in de keuze van onderwerpen voor te plaatsen 

artikelen.148 Een aantal artikelen gaat verder over huisraad zoals Perzisch aardewerk en 

inheems Amerikaans vlechtwerk en er gaan verschillende artikelen over beeldhouwkunst, 

zoals Afrikaanse en Oost-Aziatische beelden. Dit is overigens niet bijzonder in de context 

van Wendingen als blad voor ‘bouwen en sieren.’ 

         De vijfde is omtrent oriëntalisme en de ‘ander’ in Wendingen. De artikelen 

lijken aanvankelijk op een zeer positieve toon over het Oosten te schrijven. Het Oosten waar 

overgeschreven wordt is echter, zoals hierboven beschreven, niet het Oosten van de 

twintigste eeuw, maar een historisch Oosten van lang geleden. Said maakt in Orientalism de 

distinctie tussen de latente vorm van oriëntalisme en de gemanifesteerde vorm van 

oriëntalisme. Deze distinctie is goed toe te passen op Wendingen. Het oriëntalisme 

manifesteert zich in Wendingen op een zeer positief klinkende wijze, de latente aannames van 

het oriëntalisme blijven echter hetzelfde en komen, als de artikelen in Wendingen kritisch 

gelezen worden, naar voren. Het hierboven al kort beschreven artikel van Krause toont deze 

aannames het sterkst, maar het oriëntalisme lijkt zich dan ook in dat artikel op een minder 

positief klinkende en verbloemde manier in zijn artikel te manifesteren. Stellingen als ‘doet 

denken aan de rust waarin de middeleeuwse monniken’ door van Meurs, ‘magische 

bedoelingen’ door Roorda en ‘een intuïtief gevoelde wijdheid’ door Verkruysen tonen aan 

dat, ondanks de positieve toon van de artikelen, dezelfde latente aannames dat het Oosten 

tijdloos en archaïsch is herhaald worden. Wanneer deze pseudo-positieve houding begrepen 

wordt kan ook herkend worden hoe in een meer algemene zin met de ‘ander’ wordt 

omgegaan. In het nummer dat in zijn geheel gewijd is aan Jan Toorop moet toch kort 

opgemerkt worden hoe hij niet geheel het ‘eigen’ is. Molkenboer beschrijft namelijk hoe, 

ondanks dat Toorop stelt dat hij in zijn ziel altijd al katholiek is geweest, Toorop altijd voor 

een christen sinds geboorte een beetje naar het oosten zal ruiken. Hier kan duidelijk gezien 

worden hoe met de ‘ander’ omgegaan wordt. Ook al neemt de ‘ander’ één van de meest 

belangrijkste aspecten van het ‘eigen’ over, dan zal hij door het ‘eigen’ toch altijd als de 

‘ander’ herkend worden. 

De zesde en laatste bevinding is dat een aantal van de westerse kunstenaars, 

waaronder leden van de Amsterdamse School, die in Wendingen aan de orde komen niet-

westerse kunst toe-eigenen voor hun eigen kunstwerken. 

 
148 Eliëns en Groot, Kunstnijverheid in Nederland 1880-1940, 84. 
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 Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van digital art history. Uiteindelijk 

bleek deze manier van werken weinig toe te voegen aan het onderzoek. De digitale tools 

kosten niet meer tijd of geld dan een meer traditionele aanpak, maar voor het zoeken naar 

artikelen over niet-westerse kunst zijn desondanks alle inhoudsopgaven van alle Wendingen 

nummers tussen 1918 en 1925 gelezen. Dit had voornamelijk te maken met de grote variatie 

aan onderwerpen en zodoende was het niet mogelijk om dit werk door een tekstherkenning 

tool te laten uitvoeren, omdat hier voor aanvang al aangegeven moet worden naar welke 

termen gezocht moet worden door het programma en dat was in het geval van artikelen over 

niet-westerse, niet-Indonesische kunst niet mogelijk. 

         Onderwerpen voor vervolgonderzoek voor het gebrek aan onderzoek naar de 

inhoud van Wendingen: het meest voor de hand liggende vervolgonderzoek is een onderzoek 

naar artikelen over niet-westerse kunst in Wendingen tussen 1926 tot en met de enkele 

nummers die in 1932 nog werden uitgegeven. Dit zou als een logische aanvulling van dit 

paper dienen. Een onderzoek naar artikelen over niet-westerse kunst in andere 

kunsttijdschriften uit dezelfde periode kan een goede aanvulling voor dit paper zijn, omdat 

dan de inhoud van Wendingen vergeleken kan worden met wat tijdgenoten schrijven. Een 

onderzoek naar de invloed van deze artikelen op de kunstenaars van de Amsterdamse school 

of een onderzoek naar de ontvangst van de artikelen in Wendingen door de lezers en critici. 
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Breuer, Gerda en Christian Häussler. Wendingen, 1918-1931: Amsterdamer Expressionismus. 

Darmstadt: Museum Künstlerkolonie Mathildenhöhe, 1992. 
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