
 

                                       
 

               
 

 

Persbericht dubbeltentoonstelling De Aquarel 
Van 21 februari t/m 7 juni 2015 in Teylers Museum en De Mesdag Collectie 

 

In de 19de eeuw werden in Nederland de mooiste aquarellen gemaakt. Bekende kunstenaars als 

Mauve, Weissenbruch, Israëls en Breitner brachten het medium tot volle wasdom. Deze gelijktijdige 

duo-tentoonstelling in De Mesdag Collectie in Den Haag en Teylers Museum laat zien hoe de 

aquareltechniek zich in de loop van de eeuw ontwikkelde van de 'gekleurde tekeningen' van 

romantische meesters als Koekkoek, tot de uiterst sfeervolle waterverfschilderijen van de Haagse 

School en de Tachtigers.  

 

Hoogtepunten 

In beide tentoonstellingen is te volgen hoe de aquarel een steeds voornamere plaats innam in het 19de-

eeuwse kunstleven, met een enorme rijkdom in onderwerpen, stijl en techniek. Naast de impressionistische 

en atmosferische landschappen uit de Haagse School, blonken kunstenaars als Springer en Bles uit in juist 

onvoorstelbaar precies geschilderde aquarellen. Voor alle kunstenaars geldt dat de landschappen, interieurs 

en stadsgezichten die zij met water en pigment op papier vastlegden, tot de hoogtepunten in hun oeuvres 

behoren.  

 

Teylers en Mesdag 

De tentoonstelling in Teylers Museum geeft een panoramisch beeld van de ontwikkeling van de Nederlandse 

aquarel in de 19de eeuw, van Koekkoek tot Mondriaan. Het museum bezit zelf een grote collectie aquarellen 

die werden verzameld door de toenmalige conservator Hendrik Jacobus Scholten (zelf ook een vaardig 

aquarellist). 

 

De tentoonstelling bij De Mesdag Collectie gaat in op de hoofdrol van Hendrik Willem Mesdag als 

vervaardiger, verzamelaar en promotor van de aquarel. Jarenlang was hij de stuwende kracht achter de 

Hollandsche Teekenmaatschappij, een kunstenaarsvereniging speciaal voor de belangrijkste aquarellisten. 

 

Samenwerking 

In nauwe samenwerking presenteren Teylers Museum en De Mesdag Collectie in De Aquarel topstukken uit 

eigen en andere collecties van de grootste Nederlandse 19de-eeuwse meesters, die door hun 

kwetsbaarheid zelden te zien zijn. Daarnaast programmeren de musea diverse activiteiten, zoals lezingen en 

workshops. Kijk op de website www.aquarelexpo.nl voor het laatste nieuws over deze bijzondere 

duotentoonstelling. Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerde catalogus van uitgeverij Thoth  

(De Aquarel, Terry van Druten, Maite van Dijk en John Sillevis, Paperback, 22 x 28 cm, 96 pagina’s met 80 

illustraties in kleur, ISBN 9789068686739, prijs € 17,90). 
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