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 ‘De unieke blik van Vermeer’  
Lezing door Birgitte Mommers, 13 december 2022 
 

Ontdek de rijke werken van de beroemdste schilder van Delft!  
 

De Sfinx van Delft. Het is een passende bijnaam voor 
Johannes Vermeer. Hoewel iedere kunstminnaar ter 
wereld zijn werken kent en aanbidt, is over de man 
zelf heel weinig bekend. We weten niet eens hoe hij 
er precies uitzag! Maar ook over de door hem 
gebruikte technieken woeden nog felle discussies. 
Hoe kwamen die unieke, herkenbare en intieme 
werken tot stand? Ter gelegenheid van de aanstaande 
tentoonstelling over Vermeer in het Rijksmuseum 
verdiepen wij ons alvast in de werken van Vermeer, 
de techniek en de symboliek. Tijdens deze lezing 
geniet u van zijn mooiste werken wereldwijd.  
 

Johannes Vermeer is een van de meest bekende 
schilders van onze Gouden Eeuw, maar lange tijd was 
hij vergeten door de kunstwereld. Wellicht had dit te 
maken met zijn kleine oeuvre. 
Toch zijn al deze werken uiterst herkenbaar: door het 
rijke kleurgebruik, de hooglichten en de bijzondere lichtval. ‘Brieflezend meisje bij het venster’ 

Vermeer kan met recht de meester van het licht worden genoemd.  Johannes Vermeer, ca. 1659 
 

Heeft u zich altijd afgevraagd hoe de bijzondere werken van Vermeer tot stand kwamen? 
Dan mag u deze lezing zeker niet missen! De mogelijke technieken en hulpmiddelen, die hij 
gebruikte, komen uitgebreid aan bod: van de camera obscura tot de pigmenten. 
Maar natuurlijk leert u ook meer over de symboliek in zijn schilderijen. Waarom staat er een 
stoofje in het schilderij van het Melkmeisje? En hoe weten we dat de vrouw in ‘De Liefdesbrief’ 
een brief van haar geliefde leest?   
 

Lees verder op pagina 2 

 

Aanvang lezing 20.00 uur, aanmelden niet nodig   
Locatie: Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp.  Niet-leden betalen 8 euro p.p. 



Birgitte Mommers (1976) studeerde in 2005 af aan de Universiteit van 
Amsterdam in de studierichting renaissance en barok, en werkt sindsdien 
als docente kunstgeschiedenis. Zij houdt erg van de breedte van haar vak, 
en praat dan ook, naast renaissance en barok, met evenveel liefde en passie 
over de oude Egyptenaren als over moderne kunst. Zij werkt al jaren voor 
o.a. de Vrije Academie, de Volksuniversiteit en de HOVO. Met haar eigen 
bedrijf Art & Leisure biedt zij (online) lezingen aan, en rondleidingen door 
musea en belangrijke tentoonstellingen.  artandleisure.nl 

 

1. Van het Bestuur  
 

Wat fijn dat we tot nu toe dit seizoen met elkaar in de zaal de lezingen kunnen bijwonen.  

En wij waarderen het zeer dat de lezingen een grote belangstelling kennen. Kennelijk is ook 

de vrees voor corona wat naar de achtergrond geraakt. Blijft natuurlijk dat wij nog steeds 

aandacht vragen om bij klachten óf te testen óf gewoon thuis te blijven. 

Verder is de temperatuur in de kerk, zoals in veel grote ruimtes en misschien ook thuis, wat 

lager ingesteld. Een extra laagje kleding is dan ook aan te raden. 

 
 

2. Komende lezingen en activiteiten 
 

13 december 2022 Birgitte Mommers over ‘Johannes Vermeer’, vooruitlopend op de grote 

tentoonstelling in het Rijksmuseum in februari 2023 
 

10 januari 2023 Lezing over David Hockney: ‘Je moet plannen om spontaan te zijn’, 

     door Wouter Maas 
 

14 februari 2023 Een bijzondere avond, verzorgd door Erik Siebel en Liedewij Gerits:  

Muzikaal theater over ‘Het leven van Gustav Mahler’ 
 

14 maart 2023 In het kader van de Boekenweek komt Onno Blom met zijn verhaal over 

leven en werk van Jan Wolkers 
 

11 april 2023 Lezing door Diana de Wild 
 

 9 mei 2023 Lezing door Haro Schultz van Haegen n.a.v. de tentoonstelling van werken 

van de schilder David Bailly in de Lakenhal vanaf maart 2023 
 

  
 

3. Terugblik lezing 8 november 2022, ‘Leidse architecten Mulder en Buurman’  

door Cor Smit 
 

De Leidse architect Willem Cornelis Mulder (1850-1920), heeft in totaal zo’n 320 bouw-

projecten geleid in en om Leiden (arbeiderswoningen, fabrieken, andere bedrijfspanden, 

religieuze gebouwen, sociale zorginstellingen en instellingen voor cultuur en educatie), 

en hij heeft daarmee een enorm stempel gedrukt op de Leidse architectuur. 

  

https://artandleisure.nl/


Na een avondopleiding, die hij, zoon van een timmerman/aannemer, al op 10-jarige leeftijd 

begint, gaat hij in 1870 aan het werk bij aannemer Carel Blansjaar. Kort daarna in 1871 begint 

hij als docent aan dezelfde ambachtelijke opleiding en begint hij ook voor zichzelf. Hij blijft  

lesgeven tot 1893 en is ook betrokken bij de oprichting van de Ambachtsschool. Hij werkt voor 

de Leidsche Bouwvereniging en is betrokken bij de bouw van ca. 520 arbeiderswoningen. In 

1881 krijgt hij de opdracht voor 10 herenhuizen aan het Plantsoen, zijn doorbraak als architect.  

Hij bouwt in traditionele stijl, de neorenaissance met ook Franse invloeden. In 1883 volgt de 

bouw van de Meelfabriek van De Koster & Co. 
 

Eind 19e eeuw komt Art Nouveau op en kiest Mulder 

voor de rationalistische stijl à la Berlage. Hij bouwt het 

Leidse Volkshuis in 1898, dat strak en functioneel in 

speciale rode baksteen is gebouwd. Vijftien jaar later 

bouwt hij de Leidsche Spaarbank die nog strakker van 

ontwerp is. De particuliere huizen van zijn hand worden 

gekenmerkt door de chaletstijl met veel houtwerk. 

Hij blijft altijd geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen 

en materialen, technieken en constructies en is een van 

de eersten die gewapend beton gebruikt in een fabriek. Ook is hij betrokken geweest bij de 

restauratie van de Pieterskerk, Hooglandse kerk en Marekerk. 
 

Naast zijn werk is hij lid van vele lokale netwerken, waaronder de 3 October Vereeniging en de 

Historische Vereniging Oud Leiden, en toont hij zich sociaal en cultureel ook zeer betrokken. 

Hij zorgde voor goede condities en een goede rechtspositie voor de arbeiders en werkte 

samen met Drucker, Leids hoogleraar rechten en lid van de Eerste Kamer, die de wet op het 

arbeidsrecht ontwerpt en door de Eerste Kamer loodst. Ook werkt hij geregeld belangeloos 

mee aan projecten.  
 

In 1916 haalt Mulder de Rotterdammer Bernhard Buurman naar Leiden als compagnon.  

Ook hij heeft een avondopleiding gedaan en werkt vanaf zijn 16e in de praktijk. Buurman 

neemt klanten en functies over van Mulder, o.a. de uitbreiding van de Meelfabriek met het 

eerste hoge gebouw in de binnenstad. Hij doet geen restauraties, maar bouwt wel veel 

onderwijsgebouwen. Hij heeft een andere bouwstijl 

en zijn visitekaartje is zijn eigen woonhuis aan de 

Cronesteinkade met veel baksteen en ornamenten. 

Hij ontwerpt o.a. de Staalwijk (1923-1933), een mooi 

voorbeeld van een arbeiderstuin stadswijk met veel 

groen, verspringende rooilijnen en hoekjes, een plek 

van rust en beslotenheid. Ook het stadscafé Van der 

Werff, de spinnerij Clos & Leembruggen en het 

Joods Weeshuis zijn bijzondere ontwerpen van zijn 

hand van hoge architectonische kwaliteit. 
  Voormalig Joods Weeshuis, Roodenburgerstraat 
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