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Gino Severini van Futurisme naar Classisisme. 
 
Inleiding. 
De Van Baaren collectie is tussen 1925 en 1960 bijeengebracht door de Utrechtse makelaar 
Lambertus van Baaren (1888 – 1964) en zijn zuster Josephina (1890 – 1959). De collectie 
bestrijkt globaal de periode 1850 – 1950 en bestaat hoofdzakelijk uit Franse en Nederlandse 
schilderkunst. In die periode maakte de moderne kunst een aantal belangrijke ontwikkelingen 
door. Ontwikkelingen die we voor een deel ook terugzien in het oeuvre van de Italiaanse 
kunstenaar Gino Severini (1883 – 1966) en die deels aanwijsbaar zijn in het werk La 
Musique (afbeelding 1). Dit werk is volgens een taxatierapport, opgemaakt bij haar 
overleiden in 1959, aangekocht door Josephina van Baaren.  
 
De smaak van de Van Baarens. 
De Van Baarens hadden een behoudende smaak; pas toen ze in de jaren vijftig besloten dat 
de collectie na hun overlijden bijeen moest blijven, maakten ze een inhaalslag door 
moderner werk toe te voegen. Daarbij was de smaak van Josephina duidelijk wat 
eigentijdser dan die van haar broer Lambertus. Zij wordt ook gezien als de motor achter de 
verzameling. Zij was progressiever in haar keuzes, en heeft de beste en belangrijkste 
aankopen gedaan. Het was juffrouw Van Baaren die haar broer enthousiast maakte en hem 
tot bepaalde aankopen wist te bewegen.1 De Van Baarens kochten in de jaren vijftig vooral 
bij kunsthandel J. G. Nieuwenhuizen Segaar in Den Haag. Met hem had Bremmer altijd 
zaken had gedaan en hij genoot daarom hun vertrouwen. In 1955 en ’56 kocht Josephina 
daar drie abstracte gouaches van Herbin en twee gouaches van Severini.2 Mogelijk zijn deze 
werken via de Parijse galerie van Léonce Rosenberg bij kunsthandel J. G. Nieuwenhuizen 
Segaar terecht gekomen. Het archief van deze kunsthandel berust bij het RKD – Nederlands 
Instituut voor Kunstgeschiedenis maar is op dit moment niet toegankelijk.3  
 
Onderzoeksvragen. 
In dit paper wordt onderzocht welke ontwikkeling er in het oeuvre van Gino Severini te zien is 
die uiteindelijk leidde naar de stijl die we terugzien in de gouache La Musique. Daarna wordt 
bezien in hoeverre is dit werk representatief voor de Van Baaren Collectie. Daarbij wordt ook 
de mogelijke invloed van kunstcriticus, kunstpedagoog, verzamelaar en kunsthandelaar H.P. 
Bremmer bij deze aanschaf onderzocht.  
Het beantwoorden van deze vragen, en zeker wanneer ze ook gesteld worden bij andere 
werken uit de Van Baaren collectie, kan het Centraal Museum een impuls geven bij de 
nieuwe presentatie van de Van Baaren collectie. Wellicht ontstaat langs deze weg zicht op 
de nieuwe verhalen die volgens museumdirecteur Bart Rutten verteld moeten worden. Hij 
omschreef die in het Collectie beleidsplan 2021 – 2024 als maatschappelijk relevant en 
cultureel divers.  
 
Methode. 
Naast aandacht voor de kunstenaar Gino Severini en zijn oeuvre wordt in dit paper ook 
getracht inzicht te krijgen in de (kunsthistorische) erkenning van zijn werk en daarmee 
samenhangend hoe zijn werk in Nederland is verzameld. Hiervoor is een literatuuronderzoek 

 
1 Delissen, Nicole. en Patricia Hoppe red., Alles wat aesthetisch boeit: De collecties L.H. en J.F. van Baaren en D. 
Hannema. Utrecht: Centraal Museum,1993. 8. 
2 https://www.centraalmuseum.nl/en/exhibitions/rietveld-en-van-baarencollectie-kunst-en-vormgeving-1915-1930  
geraadpleegd op 22 oktober. 
3 Mail van Jan Nieuwenhuizen Segaar d.d. 25 oktober 2021. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstkritiek
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kunstpedagoog&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstverzameling
https://www.centraalmuseum.nl/en/exhibitions/rietveld-en-van-baarencollectie-kunst-en-vormgeving-1915-1930


2 
 

naar de kunstenaar Gino Severini, de Van Baaren Collectie en de kunstkenner H.P. 
Bremmer (1871 – 1956) uitgevoerd. Daarnaast is onderzoek gedaan in archief, bibliotheek 
en depot van het Centraal Museum in Utrecht.  
 
Introductie van Gino Severini. 
Gino Severini (1883 – 1966) begon zijn autobiografie The life of a Painter met het benoemen 
van de twee belangrijkste steden in zijn leven. Ten eerste zijn geboortestad Cortona in 
Toscane, waarover hij met veel liefde en nostalgie schreef, en zijn ‘verstandelijke en 
geestelijke’ geboortestad Parijs.4 Hoewel hij op zijn zestiende naar Rome verhuisde en ook 
tussen 1935 en 1946 in Rome woonde, lijkt deze stad in retrospectief niet veel indruk op hem 
gemaakt te hebben. In Rome ontmoette hij Umberto Boccioni (1882 – 1916) met wie hij tot 
diens vroegtijdige dood in 1916 bevriend zou blijven. Samen namen ze les bij Giacomo Balla 
(1871 – 1958). Later zouden deze drie tezamen met een aantal andere kunstenaars de kern 
vormen van de eerste generatie (1910 – 1916) futuristische kunstenaars. Onder leiding van 
Balla bekwaamden Severini en Boccioni zich in het divisionisme, de Italiaanse variant van 
het pointillisme zoals beoefend door George Seurat (1851 – 1891) en Paul Signac (1863 – 
1935). Beide stromingen baseerden zich, direct of indirect, op dezelfde wetenschappelijke 
ideeën over licht en kleur.5 Echter met twee opvallende verschillen: Waar de pointillisten hun 
kleurgebruik wat afzwakten naar pastelachtige tinten gebruikten de divisionisten juist heldere 
primaire kleuren. Ook gebruikten de pointillisten gelijkmatig en regelmatig aangebrachte 
stippen verf, waar de divisionisten er juist voor kozen hun verf op een expressieve manier in 
onregelmatige en beweeglijke kwaststreken op het doek aan te brengen. In La Pittura 
Futurista: Manifesto tecnico (1910) staat dat moderne schilderkunst niet kan bestaan zonder 
het divisionisme.6 Echter zodra Severini in Parijs was begon ook zijn kleurgebruik te 
veranderen, iets dat vaak wordt toegeschreven aan zijn kennismaking met het werk van 
George Seurat. ‘I looked to Seurat as my point of departure and my master’.7 Dit veranderde 
kleurgebruik zien we terug in een schilderij als Voorjaar in Montmartre uit 1909 (afbeelding 
2). De onderwerpen die Severini koos voor zijn schilderijen, zoals stillevens, scenes uit het 
Parijse nachtleven en modellen weken nogal af van wat Filippo Tommaso Emilio Marinetti 
(1876 – 1944) en Boccioni als futuristisch beschouwden, namelijk onderwerpen als snelheid, 
de machine en de stad.8 In zijn autobiografie haalt Severini naar een anekdote over zoiets 
triviaals als zijn sokken. Echter deze anekdote toont ook aan hoe goed Severini was 
ingevoerd in het Parijse kunstenaarsmilieu en zijn oog voor detail. 9 

 
4 Gino Severini en Jennifer Franchina, red., The Life of a Painter - The Autobiography of Gino Severini. Princeton: 
Princeton University Press, 1995. 3. 
5 Leah Reilly Sherman, Institution versus Individuality: Rethinking Unity in Early Italian Futurism, 2012. 
(Masterscriptie Department of Art History Florida State University, 2012.) 4. 
Te weten de studies van Michele-Eugène Chevreul (1786 – 1889) De La Loi du Contraste Simultané de couleurs 
(1839) en Ogden Nicholas Rood (1831 – 1902) Modern Chromatics (1879). 
6 Fraquelli, Simonetta. en Christopher Green red., Gino Severini: From Futurism to Classicism. Londen: Hayward 
Gallery, 1999. 6. 
7 Severini, The Life of a Painter, 95. 
8 Fraquelli, Gino Severini, 9. 
9 Severini, The Life of a Painter, 61–63. 
De anekdote uit 1910 waarin Gino Severini vertelde dat hij ’s morgens vroeg in het donker twee sokken in de 
complementaire kleuren rood en groen aantrok, maar dit pas in de trein bij daglicht ontdekt. Om zijn vrienden te 
amuseren bleef hij nog een aantal dagen twee verschillende, niet passende, sokken dragen. Behalve op zijn 
vrienden heeft dit voorval kennelijk ook indruk gemaakt op Fernande Olivier* (1881 – 1966), Guillaume Apollinaire 
(1880 – 1918) en een niet nader genoemde verslaggever van de L'Intransigeant – een Franse krant -. Zij noemen 
dit voorval namelijk op enig moment alle drie. Een paar pagina’s verderop in Severini’s autobiografie gaat het 
opnieuw over kleding, dit keer de verschillende kledingstijlen van Braque, Picasso en Severini zelf. De drie heren 
leken zich zeer bewust van de geldende mode. De een was nog eleganter gekleed dan de ander. In een voetnoot 
merkte Severini op: “These observations on clothing and appearances may seem unimportant to some, but they 
are important in a certain sense, for they are signs that reveal one’s character.” Deze anekdote benadrukt mijn 
idee dat, juist in de kunstgeschiedenis, details wel degelijk van belang zijn.  
*Geboren Amélie Lang; was een Franse kunstenares en model, vooral bekend om haar relatie met Pablo 
Picasso.  
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De komst van Severini naar Parijs in 1906, in het jaar dat Paul Cezanne (1839 – 1906) stierf, 
viel samen met het ontstaan van het kubisme. Vanuit het divisionisme en zijn kennismaking 
met het kubisme ontwikkelde Severini, jaren eerder dan zijn collega futuristen, zijn eigen stijl, 
zijn eigen versie van het futurisme. In veel van zijn werk vertaalde hij de dynamiek die in het 
futurisme zo belangrijk is, in een dynamiek van het licht en natuurlijke bewegingen. De 
dynamiek van het futurisme was vaak gekoppeld aan de dynamiek van de stad en machines 
zoals vliegtuigen, treinen en auto’s. Onderwerpen die we in het oeuvre van Severini 
gedurende een korte tijd ook terugvinden. Vaker echter koos hij voor de dynamiek van het 
licht in dans, muziek en stilleven.10 Het ontstaan en de ontwikkeling van het futurisme zien 
we goed terug in twee tentoonstellingen, gehouden in minder dan een jaar tijd.11 De eerste 
tentoonstelling, de Esposizione d'Arte libera" La mostra d'esordio dimenticata del gruppo 
pittorico futurista, gehouden in een verlaten fabriek in Milaan in mei 1911 is nog volledig 
divisionistisch van stijl. Aangespoord door de kritieken en gefinancierd door Marinetti 
bezochten de futuristen daarna Parijs, waar Severini de andere futuristen ontving, rondleidde 
en in contact bracht met het kubisme. Op de tentoonstelling daarna Les Peintres Futuristes 
Italiens bij Galerie Bernheim-Jeune in februari 1912, presenteerden de futuristen voor het 
eerst de samenvoeging van het divisionisme en het kubisme.12 In de Parijse tentoonstelling 
van 1912 zien we Severini worstelen met de onderwerpen uit La Pittura Futurista: Manifesto 
tecnico (1910) zoals de stad, rellen, opstanden en machines. Liever toonde hij het Parijse 
leven in de cafés, nachtclubs en cabarets.  
 
Het jaar 1916 vormde een keerpunt in Severini’s leven, zijn zoon Tonio overleed, evenals 
zijn vriend Boccioni. Hij reageerde hierop met het schilderen van een aantal intieme 
familieportretten zoals het Motherhood uit 1916 (afbeelding 3). Vaak geïnterpreteerd als 
Severini’s call to order of retour a l’ordre. Deze schilderijen vormden zijn bijdrage aan de 
terugkeer naar een klassiekere schilderstijl met een nadruk op het métier of ambacht.13 Bij 
deze terugkeer naar een klassiekere schilderstijl zocht Severini zijn inspiratie in de 
Renaissance, de wiskunde en de gulden snede. Het is een zoeken naar een eenheid van 
vorm en kleur en de harmonie, die ook de natuur en de kosmos lijken te beheersen. In 1921 
deed Severini in het artikel Du Cubisme au Classisme verslag van deze zoektocht.14 In het 
vervolg zou Severini kiezen voor geometrisch geconstrueerde beelden en composities, zoals 
ook Juan Gris (1887 – 1927) dit deed. Vanaf 1918 wordt de geometrische, wiskundige 
benadering in de composities van Severini steeds duidelijker zichtbaar, bijvoorbeeld in de 
voorbereidende schetsen op ruitpapier of patroon. Een voorbeeld hiervan is Gypsy playing 
the accordion uit 1919. In zijn schetsen zien we terug hoe zorgvuldig Severini zijn 
composities opbouwde (afbeelding 4 en 5). In 1919 trad Severini toe tot de stal van 
kunsthandelaar Léonce Rosenberg (1879 – 1947) waar Juan Gris hem had geïntroduceerd.  
 
De dynamiek in de composities van Severini was geïnspireerd door het futurisme, zijn 
abstracte of geabstraheerde vormen kwamen voort uit het kubisme. De divisionistische of 
pointillistische hantering van de kleuren verdween geleidelijk uit zijn werk. Kleur werd in zijn 
werk steeds meer zorgvuldig gecomponeerde kleurvlakken. Severini’s kleurgebruik was toen 
niet langer beïnvloed door Seurat maar door Henri Matisse.15 De belangrijkste 
ontwikkelingen in Severini’s oeuvre voltrokken zich in de periode 1910 tot 1920. Via het 
divisionisme, futurisme en het synthetisch kubisme ontwikkelde hij een ‘tijdloze’ eigen stijl 
van mathematisch gecomponeerde stillevens en figuren. Een stijl die hij daarna grotendeels 
trouw zou blijven.16  

 
10 Carandente, Giovanni. red., Gino Severini. Rotterdam: Museum Boymans-van Beuningen, 1963. s.p. 
11 Het is lastig om vast te stellen wanneer het futurisme als beweging in de beeldende kunst nu precies begint. 
Hun manifesten schreven ze namelijk al voordat er een (futuristisch) schilderij gemaakt was.  
12 Sherman, Leah Reilly, Institution versus Individuality, 1–3. 
13 Fraquelli, Gino Severini, 14–15. 
14 Carandente, Gino Severini. s.p. 
15 Severini, The Life of a Painter, 170. 
16 Fraquelli, Gino Severini, 5. 
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Gino Severini’s werk binnen de Van Baaren Collectie. 
In 1934 heeft Severini H.P. Bremmer benaderd om zijn werk in Nederland bij verzamelaars 
en musea onder de aandacht te brengen.17 Hendricus Petrus (Henk) Bremmer was een 
kunstcriticus, kunstpedagoog, verzamelaar en handelaar in kunst. Zoals Balk en Richards in 
hun artikel aangaven, illustreerde dit verzoek van Severini (en andere voorbeelden) de 
sleutelpositie die Bremmer halverwege de twintigste eeuw innam als intermediair tussen 
kunstenaar en verzamelaar. Bij de Van Baarens lijkt die invloed er zeker ook te zijn, echter 
meer indirect. Hoewel Bremmer zijn cursussen in Utrecht begon en er meerdere cursussen 
heeft gegeven, is er geen bewijs dat de Van Baarens een van zijn cursussen gevolgd 
hebben.18 Wel lazen ze zijn eenmanstijdschrift Beeldende Kunst. Bremmer had een 
voorliefde voor kubistisch en klassiek werk van een aantal buitenlandse kunstenaars zoals 
Severini.19 De Utrechtse collectie van J.E. van der Meulen, bij de totstandkoming waarvan 
Bremmer eveneens een belangrijke rol speelde, bevatte acht schilderijen van Severini en 
was daarmee een van de grootste Severini-collecties in Nederland. Deze collectie is nu in 
zijn geheel ondergebracht bij het Kunstmuseum Den Haag.20 De door Bremmer 
gepropageerde kunstenaars, hoe divers ook vertonen toch een aantal overeenkomsten. 
Deze kunstenaars werkten altijd in variaties op het realisme. Hun werk is steeds geladen met 
een sterke, bijna tastbare, spanning, die in Bremmers beleving mystiek aandeed. Iets dat 
Bremmer meende terug te zien in het werk van Charley Toorop, maar ook bij Gino 
Severini.21 Wat Bremmer graag zag in een kunstwerk waren; een combinatie van ernst en 
een doorleefde werkelijkheid, maar tegelijk ook een ondefinieerbare lading, iets mystieks 
bijna.22 De kunstwerken die in de Bremmer-kring werden verzameld of vervaardigd worden 
dan ook gekenmerkt door een voorliefde voor het eenvoudige alledaagse. Hierbij had 
Bremmer een voorliefde voor het laat kubistische en classicistische werk van kunstenaars 
als bijvoorbeeld Gino Severini, maar ook Auguste Herbin (1882 – 1960) en Giorgio de 
Chirico (1888 – 1978).23 Het werk van Severini, waarin de realiteit nog herkenbaar is maar 
wel bewerkt, sloot in Bremmers visie aan bij het kubistische werk van Nederlandse 
kunstenaars zoals Mondriaan, Sluijters en Gestel.24 Hier zouden we ook de kunstenaar Else 
Berg (1877 - 1942) aan toe mogen voegen. Op een foto gemaakt in het Van Baaren museum 
zien we twee schilderijen van Severini en twee van Herbin, samen met het schilderij 
Landschap te Mallorca (1914) van Else Berg tentoongesteld (afbeelding 6). De naar 
klassieke schilderkunst neigende werkwijze die verschillende kubisten tijdens en na de 
eerste wereldoorlog ontwikkelden (retour a l’ordre) sloot eveneens goed aan bij de visie van 
Bremmer.25 Historische gegevens of achtergrondinformatie over de kunstenaars vond 
Bremmer niet relevant. Ook op de voorstelling ging hij zelden inhoudelijk in. Het ging 
Bremmer om de esthetische emotie, datgene wat de kunstenaar vanuit zijn eigen ziel aan 
het afgebeelde had toegevoegd.26  
 
De invloed van Bremmer op het Utrechtse kunstklimaat. 
In hun artikel Het Utrechtse kunstklimaat tijdens het interbellum bespraken de auteurs Hans 
Ebbink en Peter de Ruiter onder meer de invloed van de Utrechtse kunsthandelaren op het 
kunstklimaat in Utrecht. Daarbij werd de kunsthandelaar Huinck, later Huinck en Scherjon, 

 
17 Hildelies Balk en Lynne Richards. “A Finger in Every Pie: H. P. Bremmer and His Influence on the Dutch Art 
World in the First Half of the Twentieth Century”. Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art 32, 2–3 
(2006): 182. 
18 Ibid., 183–84. 
19 Ibid., 195. 
20 Ibid., 195–96. 
21 Hildelies Balk, Het netwerk van H.P. Bremmer: kunstenaars, verzamelaars en de markt voor moderne kunst. 
(Heino/Wijhe: Museum Hannema-de Stuers Fundatie, 2001), 33–36. 
22 Ibid., 42. 
23 Ibid., 10–11. 
24 Ibid., 58. 
25 Balk “A Finger in Every Pie,” 203. 
26 Balk, Het netwerk van H.P. Bremmer, 10–11. 
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genoemd als medebepalend voor de smaak van de Utrechtse verzamelaars.27 Huincks 
kunsthandel toonde kwalitatief goede kunst van kunstenaars die zich ‘bewezen’ hadden, 
maar was daarmee ook weinig vernieuwend of verrassend. Huincks kunstenaarsstal kon 
zonder meer de goedkeuring wegdragen van H.P. Bremmer.28 Bij deze kunsthandel kochten 
ook de Van Baarens een deel van hun verzameling. Het zal dan ook weinig verbazing 
wekken dat veel van de Nederlandse en Franse kunstenaars uit de stal van Huinck ook 
zichtbaar zijn in de Van Baaren Collectie. Ook de kunstcriticus (onder anderen van het 
Utrechts Dagblad), kunsthistoricus en (tussen 1947 en 1963) directeur van het Kröller-Müller 
Museum A.M. Hammacher (1897 – 2002) kon zich in Huincks artistieke voorkeuren over het 
algemeen goed vinden.29 De kunsthandelaar G.J. Nieuwenhuis-Segaar, waar de Van 
Baarens in de jaren vijftig een belangrijk deel van hun kunstaankopen deden was een echte 
Bremmeriaan. Vanaf 1933 volgde hij Bremmers cursussen. Bremmer schreef 
tentoonstellingscatalogi voor Nieuwenhuis-Segaar en besprak regelmatig werk uit de 
collectie van deze kunsthandelaar in zijn tijdschrift Beeldende Kunst (1913 – 1938).30 
Hammachers opvolger bij het Utrechts Dagblad W. Jos. de Gruyter (1899 – 1979) noemde 
Severini ook bij zijn duiding van de ontwikkelingen in de kunst tijdens de eerste helft van de 
twintigste eeuw. Aan wat De Gruyter de experimenteerdrift uit de eerste twee decennia van 
de twintigste eeuw noemde, nam Severini, als divisionist, kubist en futurist zeker deel. 
Daarna trad volgens De Gruyter een kentering in, de ‘terugslag van de levenspendule’ (het 
retour a l’ordre). Hierbij noemde hij Severini en Herbin (beiden in de Van Baaren Collectie) 
als voorbeelden van de ‘neoclassicistische’ en ‘neonaturalistische’ werkwijze om zo te 
komen tot een sterk gestileerde werkelijkheid weergave. De Gruyter zag dit ook als een 
voorbeeld voor Nederlandse kunstenaars en vroeg zich af bij welke Nederlandse 
kunstenaars we deze nieuwe tijdsgeest terugzien. Daarbij leek hij een voorkeur te hebben 
voor het werk van Charley Toorop (1891 – 1955) dat ook in de Van Baaren Collectie en in de 
collectie van het Centraal Museum aanwezig is. De Gruyter beschouwde haar als een 
kunstenaar die erin was geslaagd het constructivisme en het expressionisme, het verstand 
en gevoel, tot een synthese te brengen.31 Een ontwikkeling die ook door het werk van 
Severini lijkt te lopen. Het lijkt zinvol te onderzoeken of er rond dit thema wellicht een mooie 
expositie is samen te stellen van het werk van Severini en Toorop, wellicht aangevuld met 
werk van andere kunstenaars.  
 
Van de vijf werken van Gino Severini in de collectie A.M. Hammacher, beginnen er drie hun 
‘openbare leven’ bij de galerie van Léonce Rosenberg (Galerie de L'Effort Moderne), één bij 
Huinck en Scherjon en één bij de Utrechtse verzamelaar J.E. van der Meulen.32 Ook 
Hildelies Balk beschrijft dat Bremmer welwillend stond tegenover het kubisme en tegenover 
de kunstenaars die verbonden waren aan de galerie van Léonce Rosenberg.33 Daar kocht hij 
onder andere werk van Severini en Herbin aan.34 Bremmer leerde Léonce Rosenberg in 
1921 kennen. Ook voor mevrouw Helene Kröller-Müller kocht hij hier vijf werken van Severini 
aan. Daarnaast had Bremmer werk van Severini in zijn eigen collectie.35 Toen Rosenberg in 
1938 een bezoek bracht aan het Museum Kröller-Müller zag hij daar vijfentachtig werken uit 
zijn galerie terug. Dat was zo goed als alles wat de verzameling van het museum bevatte 
aan Franse kunst uit de eerste decennia van de twintigste eeuw.36 Rosenberg en zijn galerie 

 
27 Hans Ebbink en Peter de Ruiter, “Het Utrechtse kunstklimaat tijdens het interbellum deel 1.” Nobel Magazine: 
beeldende kunst in Utrecht in de twintigste eeuw 1 (2005): 14 
28 Ibid., 15 
29 Hans Ebbink en Peter de Ruiter, “Het Utrechtse kunstklimaat tijdens het interbellum deel 2.” Nobel Magazine: 
beeldende kunst in Utrecht in de twintigste eeuw 4 (2005): 25 
30 Balk, Het netwerk van H.P. Bremmer, 59. 
31 Ebbink en Ruiter, ‘Het Utrechtse kunstklimaat tijdens het interbellum deel 2’., s.p. 
32 Balk, Het netwerk van H.P. Bremmer, 74. 
33 Hildelies Balk, De kunstpaus: H.P. Bremmer, 1871-1956. (Bussum: Thoth, 2006), 228. 
34 Ibid., 230. 
35 Ibid., 242–43. 
36 Roselia Huber-Spanier en Rob Smolders. Kubistisch avontuur: werk van Herbin, Metzinger en Tobeen in 
Nederlandse collecties. (Zwolle: Waanders, 2003), 25. 
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lijken dan ook van essentieel belang voor de keuzes die Bremmer en mevrouw Kröller-Müller 
maakten.  
 
Conclusies. 
In de ontwikkeling van Gino Severini’s oeuvre lag het zwaartepunt bij de periode 1910 – 
1920. Zijn werk ontwikkelde zich via het divisionisme, futurisme en het synthetisch kubisme 
naar een ‘tijdloze’ eigen stijl van mathematisch gecomponeerde stillevens en figuren. Dit is 
ook de stijl die we terugzien in het werk La Musique. Deze ‘tijdloze’ stijl was ook de moderne 
kunstvorm die Bremmer voorstond en die ook breder in Nederland gedragen werd door 
onder anderen A.M. Hammacher, maar ook door de kunsthandelaren Huinck (later Huinck 
en Scherjon) en G.J. Nieuwenhuis-Segaar. Het is dus niet verwonderlijk dat we juist dit latere 
werk van Severini ook terugzien in de Van Baaren Collectie. Hoewel Bremmer niet 
rechtstreeks als adviseur betrokken was bij de samenstelling van de Van Baaren collectie is 
indirect zijn invloed wel herkenbaar. Enerzijds via zijn tijdschrift Beeldende kunst, waarop de 
Van Baarens geabonneerd waren en waarin hij door hem gewaardeerde kunstenaars 
promootte. Maar wellicht meer nog via verschillende kunsthandelaren zoals Huinck en 
Scherjon en G.J. Nieuwenhuis-Segaar die ‘handelden’ in de geest van Bremmer. Bij deze 
kunsthandelaren verwierven de Van Baarens namelijk een belangrijkdeel van hun collectie. 
De gouache La Musique (afbeelding 1) is met zijn laat kubistische stijl en ‘bewerkte 
werkelijkheid’ illustratief voor de voorkeur van Bremmer. Een voorkeur die ook meegespeeld 
zal hebben bij de aanschaf van dit werk door Josephina van Baaren. De Van Baaren 
collectie als geheel is te divers om dit werk van Severini, of ieder ander werk uit deze 
collectie, als illustratief voor de smaak van de Van Baarens te kunnen zien.  
 
Suggesties voor verder onderzoek. 
In de uitwerking van vorenstaande liggen zeker mogelijkheden voor het Centraal Museum 
voor verdere vernieuwing van de presentatie van de Van Baaren Collectie en meer in het 
bijzonder het werk van Severini. Bijvoorbeeld door een relatie te leggen met het werk van 
Charley Toorop. Van beide kunstenaars lijkt in Nederlandse collecties voldoende werk 
aanwezig voor een expositie, hoewel dit meer onderzoek vraagt.  
 
Het valt buiten het bestek van deze cursus, maar het is interessant te onderzoeken hoe het 
futurisme in Nederland ontvangen werd. Wat opviel is dat de tentoonstelling Les peintres et 
les sculpteures futuristes italiens uit 1912 na Parijs langs een aantal Europese steden reisde. 
De tentoonstelling was, naast Londen, Berlijn, Praag en Boedapest, in Nederland te zien op 
drie plaatsen te weten Den Haag (Kunstzaal Biesing), Amsterdam (kunsthandel d’Audretsch) 
en Rotterdam (Rotterdamse Kunstkring 18 mei – 15 juni 1913).37 De drie Nederlandse 
tentoonstellingen waren niet geheel identiek. In Rotterdam waren bijvoorbeeld vierenveertig 
kunstwerken te zien in plaats van vierendertig in Amsterdam en Den Haag. In Rotterdam 
waren ook twee beelden van gips van Boccioni tentoongesteld, temeer interessant omdat 
veel van Boccioni’s beelden verloren zijn gegaan. Ook hield Marinetti op 20 en 23 mei 1913 
een lezing voor de Rotterdamse Kunstkring. Om de ontvangst van het futurisme in 
Nederland beter te kunnen duiden is het interessant om na te gaan waarom deze expositie 
op drie verschillende plaatsen te zien is geweest. Wat waren de verschillen tussen deze drie 
exposities, en hoe werden deze exposities in Nederland ontvangen.  
 
  

 
37 Carandente, Gino Severini. s.p. 



7 
 

Bronnenlijst. 
 
Balk, Hildelies. De kunstpaus: H.P. Bremmer, 1871-1956. Bussum: Thoth, 2006. 
 
Balk, Hildelies. Het netwerk van H.P. Bremmer: kunstenaars, verzamelaars en de markt voor 
moderne kunst. Heino/Wijhe: Museum Hannema-de Stuers Fundatie, 2001. 
 
Balk, Hildelies en Lynne Richards. “A Finger in Every Pie: H. P. Bremmer and His Influence 
on the Dutch Art World in the First Half of the Twentieth Century”. Simiolus: Netherlands 
Quarterly for the History of Art 32, 2–3 (2006): 182–217. 
 
Carandente, Giovanni. redactie Gino Severini. Rotterdam: Catalogus bij de gelijknamige 
tentoonstelling in het Museum Boymans-van Beuningen, 28 juni-1 september 1963. 
 
Delissen, Nicole. en Patricia Hoppe redactie Alles wat aesthetisch boeit: De collecties L.H. 
en J.F. van Baaren en D. Hannema. Utrecht: Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in 
het Centraal Museum, 18 september-7 november 1993.  
 
Ebbink, Hans en Peter de Ruiter. “Het Utrechtse kunstklimaat tijdens het interbellum deel 1.” 
Nobel Magazine: beeldende kunst in Utrecht in de twintigste eeuw 1 (2005): 10-16 
 
Ebbink, Hans en Peter de Ruiter. “Het Utrechtse kunstklimaat tijdens het interbellum deel 2.” 
Nobel Magazine: beeldende kunst in Utrecht in de twintigste eeuw 4 (2005): 16, 25-31 
 
Fraquelli, Simonetta. en Christopher Green redactie Gino Severini: From Futurism to 
Classicism. Londen: Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in de Hayward Gallery, 6 
oktober-9 januari 1999. 
 
Huber-Spanier, Roselia en Rob Smolders. Kubistisch avontuur: werk van Herbin, Metzinger 
en Tobeen in Nederlandse collecties. Zwolle: Waanders, 2003. 
 
Severini, Gino en Jennifer Franchina, red., The Life of a Painter - The Autobiography of Gino 
Severini. Princeton: Princeton University Press, 1995. 
 
Sherman, Leah Reilly. Institution versus Individuality: Rethinking Unity in Early Italian 
Futurism, 2012. http://fsu.digital.flvc.org/islandora/object/fsu%3A183111/. (Masterscriptie 
Department of Art History Florida State University, 2012. Laatste keer geraadpleegd op 3 
november 2021) 
 
 
  

https://utrechtuniversity.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22Smolders%2C%20Rob%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
http://fsu.digital.flvc.org/islandora/object/fsu%3A183111/


8 
 

Afbeeldingenlijst: 

 
Afbeelding 1: Gino Severini La Musique ca.1947 gouache op papier 20.5 x 28 cm Van 
Baaren C. Centraal Museum Utrecht Inventarisnummer 22042  

 
Afbeelding 2: Gino Severini Voorjaar te Montmartre (de trappen van de Sacré-Coeur) 1909 
Olieverf op doek 73 x 60 cm Verzameling Mme Réné Donath Parijs. 

https://www.centraalmuseum.nl/nl/zoeken#b_start=0&c16=gouache%20op%20papier
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Afbeelding 3: Gino Severini Maternity (Motherhood) 1916 65 x 92 cm olieverf op doek 
Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona. 

 
Afbeelding 4: Gino Severini Bohémien Jouant de L'Accordéon 1919 (Gypsy Playing the 
Accordion) Olieverf op doek 92 x 72,5 cm Civico Museo d’Arte Contemporanea – Boschi 
Collection Milaan 
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Afbeelding 5: Gino Severini Study for Gypsy Playing the Accordion 1919 pencil charcoal 
and tempera on paper 120 x 80 cm 

 
Afbeelding 6: Van Baaren Museum Oudegracht 317 (uitsnede van foto: Centraal Museum, 
Van Baaren Archief, datum onbekend) 

 
 


