
De onthulling in Domburg - meteen al een succes!
Half september 2021 ging de tentoonstelling De Onthulling. Kennismaking met een 
collectie open en meteen liep het al storm! Een unieke verzameling van zo’n 170 wer-
ken uit diverse Europese kunstenaarskolonies is in het MTVP Museum Domburg bijeen 
gebracht. Dat mag je niet missen! 
Op hetzelfde moment werd het ICEAC gepresenteerd, het Internationale Centrum voor 
de Studie en de Documentatie van Europese Kunstenaarskolonies dat nu nog virtueel 
bestaat maar een plek in Domburg krijgt (iceac.eu) en de collectie onder zijn hoede heeft.  
Gelukkig zijn de bijzondere collectie en voorbeelden van het onderzoekswerk van het 
ICEAC nog te zien t/m 24 april 2022.

Op dit moment doet het ICEAC onder meer 
onderzoek naar enkele Mondriaans en  
Toorops en naar het schilderij waarmee 
deze tentoonstelling begint, beschreven als: 
Die Unvollendete, door N.N.

Zou het een schilderij van de Duitse ex-
pressionist Karl Schmidt-Rottluff kunnen 
zijn ...?

N.N., Expressionistisch vrouwenportret, z.j., 
olieverf op doek, ICEAC CFVV.

De collectie
De kunstenaarskolonie als verschijnsel ont-
stond in de eerste helft van de negentiende 
eeuw, toen de kunstenaars en vooral de schil-
ders naar buiten begonnen te trekken. Zij 
werden daarbij zowel gedreven door het verlan-
gen naar een eenvoudiger, natuurlijker bestaan 
als de wens het academisme in de kunst van 
zich af te schudden. Daarnaast was het leven 
op het land relatief goedkoop.
Met de opkomst van het plein-air schilderen 
werd het landschap van achtergrond tot onder-

Emil Nolde, Bäume, z.j., aquarel op papier, 
ICEAC CFVV.

Charles Tschaggeny, Het Bospad, z.j., olieverf op 
paneel, ICEAC CFVV.

werp van hun werken. Franse en later ook 
buitenlandse schilders trokken naar Barbizon 
in de bossen van Fontainebleau en naar Pont-
Aven en Concarneau aan de kust van Bretagne, 
waar het bestaan nog primitiever en ruiger 
was. In navolging van Barbizon werden overal 
in Europa kleine of grotere kolonies van kun-
stenaars gevestigd, van het Engelse St. Ives en 
het Duitse Worpswede bijvoorbeeld tot het 
Russische Abramcewo bij Moskou, het Deense 
Skagen richting noorden en het Zwitserse As-
cona zuidwaarts.

Maurice Góth, Aan de Belgische kust, 1914, olieverf op doek op board, ICEAC CFVV.

Paul Gabriël, Hollands polderlandschap, z.j., olieverf 
op doek, ICEAC CFVV.

Paul Wallat, Katwijk aan Zee, ca. 1910, 
ets op papier, ICEAC CFVV.

Jan Toorop, De Harpspeelsters, 1921, gom- of 
kooldruk naar een potloodtekening met waterverf, 

ICEAC CFVV.

In Nederland lag het accent op Oosterbeek, 
Katwijk, Laren, Domburg en later ook Bergen.  
Naast het landschap bleek de plaatselijke be-
volking een rijke inspiratiebron. In sommige 
gevallen ontwikkelde zich een gemeenschap 
met een idealistisch doel.

Met de schilders kwamen vrienden uit allerlei 
disciplines mee, de kunstenaarskolonie werd 
een ontmoetingsplaats voor hen en naarmate 
er meer over hen werd geschreven, ook voor 
de toerist. Niet zelden had dat een bepaalde 

mate van aanpassing tot gevolg, waarmee de 
oorspronkelijke charme van de plaats als kun-
stenaarskolonie verloren ging.

Na de Eerste Wereldoorlog was het in de meeste 
gevallen afgelopen met de kunstenaarskolonie 
oude stijl. De kunst vroeg al enige tijd om een 
andere benadering, het plein-air schilderen en 
het portretteren van het boerenleven verloren 
aan aantrekkingskracht. Daarmee werd de rol 
van de stad voor de kunstenaars weer belangrij-
ker. 

Een gigantisch Europees netwerk

De ongeveer 170 werken uit verschillende Europese kunstenaarskolonies en schilders-
dorpen laten nu in Domburg zien hoe nauw met elkaar verbonden de daarin werkende 
kunstenaars waren; hoe hun zijdelings van de academies gesitueerde verzamelplaatsen 
een gigantisch netwerk door Europa heen vormen en uiteindelijk de basis hebben ge-
legd voor de ontwikkeling van de moderne kunststromingen.

Otto Heinrich, Norderney Dünenlandschaft, 1935, olieverf op doek op board, ICEAC CFVV.


