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     Paul Citroen (1896 - 1983)

Het vroegste Kringlid van wie een werk is opgenomen is Paul 
Citroen. Als kind van een Amsterdamse vader en een Berlijnse 
moeder groeide hij op in Berlijn. Na de kunstacademie en enke-
le Dada-experimenten legde hij zich toe op het boekenvak en 
de kunsthandel. Niet onverdienstelijk, al vroeg legde hij een 
bijzondere collectie aan met werk van Kandinsky, Jawlensky en 
Klee.

Later pakte hij het schilderen weer op en raakte hij betrokken 
bij Bauhaus. De tijd dat hij actief lid was van De Kring kenmerkt 
zich door zijn fotografie. In archieven is te vinden dat hij in 1934 
op De Kring een lezing hield over ‘het begrijpen van onbegrij-
pelijke schilderijen’. Ook beschildert hij in 1935 met andere 
kunstenaars de wanden van de sociëteit voor het 12,5-jarig 
jubileum.

De foto’s die hij maakte van onder meer John Rädecker, Eva 
Besnyö, Estella Reed, Gerrit Rietveld en Kringleden Hildo Krop 
en Carel Willink geven een prachtig beeld van het (internationa-
le) culturele landschap van die dagen. Erika Mann sprong eruit 
vanwege haar fiere blik en het ‘dubbelportret’ in haar schaduw. 
Met wat goede wil zien we een weerspiegeling van het turbu-
lente leven van deze schrijver (dochter van Thomas Mann) en 
actrice, die relaties aanging met vrouwen en mannen én het 
antifascistische cabaret Die Pfeffermühle internationaal op de 
planken bracht.

Ondanks het feit dat portretfotografie destijds geen volwaar-
dige kunstvorm was, vormen juist deze foto’s een belangrijk 
deel van Citroens nalatenschap als kunstenaar. De wijze waarop 
hij speelt met lijnen en compositie maakt hem tot een van de 
bijzonderste fotografen van de 20e eeuw.
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      Fré Cohen (1903 -1943)

Fré Cohen was een belangrijk graficus en vormgever. Haar 
veelzijdige werk - ze maakte tekeningen, aquarellen, affi-
ches, ex-librissen, boekbanden, penningen en zelfs vlaggen
- wordt nu getoond in Museum Het Schip in Amsterdam, die 
een mooie selectie van haar werk beheert. Cohen hield zich 
staande in een toen nog door mannen gedomineerde grafische 
wereld. Ze maakte drukwerk voor de gemeente Amsterdam, 
de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), de Arbeiders 
Jeugd Centrale, vakbonden en coöperaties. Ze was van groot 
belang voor de Amsterdamse School en de Joodse gemeen- 
schap in vooroorlogs Amsterdam.

De vormentaal en de idealen van de Amsterdamse School kwa-
men duidelijk naar voren in haar werk. Ze was feminist, socialist 
en bovenal een getalenteerd kunstenaar. Cohen was als kind
al veel aan het tekenen. Ze werkte met Oost-Indische inkt en 
waterverf en maakte op 18-jarige leeftijd het werk ‘Groet aan 
de eeuwigheid’. Haar expressionistische stijl en herkenbare 
typografie verwerkte ze in haar vormgeving en drukwerk. Ze 
maakte bijvoorbeeld het toen door elk huishouden gebruik-
te giroboekje in rood, zwart en lichtgeel. Ze werkte zowel in 
de zwierige Amsterdamse Schoolstijl als in de veel strakkere 
beeldtaal van de Nieuwe Zakelijkheid.

Met de opkomst van het fascisme en in aanloop naar de 
Tweede Wereldoorlog kon ze niet meer onder haar eigen naam 
werken en verzon ze het pseudoniem Freco. Onder die naam 
bracht ze vrolijk getekende ansichtkaarten uit. Ze moest uitein- 
delijk onderduiken in Borne, waar ze werd verraden en opge- 
pakt door SS’ers. Ze maakte een eind aan haar leven met de 
doodspil die ze bij zich droeg vanaf het begin van de oorlog. 
Het werk ‘De Proletarische Vrouw’ is een ontwerp voor de om- 
slag van de speciale uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van tijdschrift De Proletarische Vrouw, opgericht door 
de Sociaal-Democratische Vrouwenpropagandaclub in Amster-
dam. Het is de 26e jaargang nummer 793, uitgegeven op 5 
november 1930.
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      Carel Willink (1900 - 1983)

Carel Willink, de grote schilder van het magisch realisme, 
woonde bijna heel zijn leven in de buurt van De Kring. Eerst aan 
de Keizersgracht 538. Het was vanuit deze plek dat zijn moe-
der Wilhelmina (Mien) Willink-Altes, die bestuurssecretaris en 
tweede penningmeester was bij De Kring, het Kringsecretariaat 
voerde.

Willink liet zich in zijn werk inspireren door de renaissancis
tische beelden en architectuur die hij tijdens zijn rondreis
in Italië in 1931 tegenkwam. In 1935 betrok hij een woning
aan de Ruysdaelkade met uitzicht op het Rijksmuseum en de 
Stadhouderskade. Hier had hij op de zolderverdieping zijn 
schildersatelier en maakte hij technisch perfecte, gedetailleerde 
schilderijen met een veelal vervreemdende sfeer. 
Zijn werk wordt vaak raadselachtig, elegant en onheilspellend 
genoemd. In zijn schilderijen zijn monumentale architectonische 
decors te zien met prachtige onheilspellende luchtlandschap-
pen.

Zijn weduwe Sylvia Willink, die nog steeds woont in het huis 
aan de Ruysdaelkade, betwist dat het werk onheilspellend is. 
Volgens haar was haar geliefde op zoek naar schoonheid en 
elegantie. Sylvia beheert zijn nalatenschap en preserveert de 
spectaculaire inrichting van het huis en het zolderatelier. Lange 
tijd hing van Willink het werk ‘De zilveren bruiloft’ op De Kring, 
iets wat tegenwoordig ondenkbaar is. Voor de expositie Kring 
Iconen is het palet van Willink in bruikleen genomen. Een heel 
bijzonder, handgemaakt exemplaar. Want Willink was linkshan-
dig, waardoor hij het palet in zijn rechterhand vasthield

Willink maakte tijdens zijn leven 325 schilderijen en aquarellen. 
Hij was de meest gevraagde en duurste portretschilder ooit.
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...aan alle kunstenaars van wie werk is opgenomen in de tentoonstel-
ling dan wel hun erven met wie we hebben kunnen spreken, plus de 
andere bruikleengevers, in het bijzonder Kristian Garssen van Museum 
de Fundatie, Ton Heijdra van Museum het Schip, Sylvia Willink, Edwin 
Klein, Marijke Dinnissen, Henriëtte Schatz, Judith Strijbosch, Jorre Both 
van Torch Gallery, Kitty Saal, Gala Veldhoen, Ruben Lodeizen, Leander 
Lammertink, Jacqueline de Jong, Phil Bloom, Esmee en Zaphira Bor, Kay 
Josephus Jitta, Berend Strik, Jan Rothuizen, Meinbert Gozewijn van Soest 
en Jeroen Henneman.

In het bijzonder aan Marc-Jan van Laake - als topbruikleengever met 
drie werken in de tentoonstelling - die als kunstadviseur en Kringlid 
altijd klaarstond om kunsthistorische en anderszins relevante informatie 
(alsook roddels) te delen en die, zij het na aandringen, bereid was zijn 
ongezouten mening te geven indien nodig.

Alsmede in het bijzonder aan Renate Jacobs (de moeder van Hester) 
voor de lunch in het prachtige pand aan de Geldersekade, met oesters 
waar Martha stiekem allergisch voor was; die lunch vormde de aftrap van 
een vruchtbare samenwerking tussen Martha en Hester.

Sies Joosten, die aanzoevend op zijn motor, goedgehumeurd en met 
boor in de aanslag de tentoonstelling in praktische zin heeft helpen 
vormgeven.

Meike Mol, die ellenlange en vooral veel mails te verstouwen kreeg, 
maar telkens geduldig bleef en mega veel werk verzette, vooral ook in 
de vormgeving van deze catalogus.

Hans Brinkman voor de foto’s en de schat aan informatie over kun-
stenaars van De Kring en het doorgeven van de legacy die hij als 
oud-kunstcommissaris van De Kring heeft helpen opbouwen.

Theo Temmink, die als oud-(hoofd)redacteur van hoog aangeschreven 
magazines en Kring-bestuurslid onze zielenroerselen heeft geredigeerd 
en het palet van Carel Willink veilig heeft overgebracht vanuit zijn 
thuisbasis naar de sociëteit.

Met veel dank aan Denise Ghering, zonder haar expertise was deze 
catalogus niet tot stand gekomen.

Voor het onthullen van de tentoonstelling: Hedy d’Ancona, aan wie Hes-
ter en Martha - en alle vrouwen met hen - schatplichtig zijn voor alles wat 
ze is en betekend heeft.

En niet het minst Harm Ede Botje, als Kring-bestuursvoorzitter, die 
samen met de toenmalige Kunstcommissie het idee kreeg voor dit 
project, Martha erbij vroeg en het aan het rollen bracht.
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Deze catalogus is een uitgave van Sociëteit De Kring in Amsterdam 
ter gelegenheid van haar 100-jarig jubileum. De tentoonstelling is 
samengesteld door Hester Jenkins en Martha Visser.
Teksten zijn van de hand van Martha Visser en Hester Jenkins, tenzij 
anders vermeld.
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Expositie in De Kring van 25 maart 2022 tot en met 29 januari 2023

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook, tenzij met 
voorafgaande toestemming van de rechthebbenden en Sociëteit De Kring.
Sociëteit De Kring en de auteurs hebben zich ingespannen de rechten van 
betrokkenen te respecteren; het opnemen van de afbeeldingen van de 
betreffende kunstwerken in deze publicatie wordt geacht te zijn toegestaan 
op grond van art. 23 Auteurswet. Ingeval wordt gemeend dat desondanks 
sprake is van een auteursrech- telijk relevante openbaarmaking dan wel ver-
veelvoudiging kan men zich wenden tot Sociëteit De Kring.
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