
  

 

 

MATTHIJS RÖLLING - Natuurlijke schoonheid 

27 maart - 18 juni 2023 

Vanaf 27 maart staat het museum in bloei! 

 

 
Foto: Tuin in Ezinge, september, 2003. Collectie Drents Museum, bruikleen particuliere collectie (foto Tom Haartsen) 



 

 

Röling (Oostkapelle, 1943) studeerde vanaf 1960 aan de Koninklijke Academie 

Den Haag en later aan de Rijksacademie van Amsterdam. Hij beweegt zich 

tussen de abstracte en conceptuele kunstvormen en als een van de eerste 

kunstenaars in Nederland durft hij te breken met deze tendens. Hij gaat 

schilderen naar de werkelijkheid en wijdt zich aan de figuratieve kunst. De 

eigenzinnige keuze om niet mee te gaan in de kunstontwikkelingen van zijn tijd 

zorgt initieel voor kritiek. Abstracte kunst wordt na 

de oorlog immers gezien als de kunst van de 

vrijheid, maar uiteindelijk maakt de kritiek plaats 

voor grote waardering. Röling wordt een van de 

grootste figuratieve kunstenaars van Nederland en 

ontvangt verschillende onderscheidingen. Ook 

bekleedt hij een voorbeeldrol voor jonge 

kunstenaars die de figuratieve weg kiezen en hij 

doceert jarenlang aan de Academie Minerva Groningen. Zijn vroege oeuvre 

bestaat uit stillevens en mythologische voorstellingen. Later ligt zijn focus op 

mensfiguren en naakten. Aan het einde van zijn loopbaan schildert hij veelal 

tuinen. Zijn stijl bevat veel symboliek en toont verwijzingen naar een wereld vol 

fantasie. Een keer op keer terugkerende liefde in zijn schilderijen is die voor 

mens, natuur en zonlicht. Hij laat zich inspireren door het Groninger 

landschap rondom hem. 

Natuurlijke schoonheid wordt mede mogelijk gemaakt door het Drents Museum. 

Sinds jaar en dag neemt het werk van Röling een belangrijke plaats in binnen 

de collectie van het Drents Museum. 

 

EEN VLEUG JUGENDSTIL IN OOST-GRONINGEN 

De tentoonstelling is een groot succes en we hebben besloten 



 

om hem daarom te verlengen tot 27 augustus 2023! 

  

 

Ook hebben we een Jugendstilroute gemaakt, Deze 82 km. lange route laat u 

alle locaties zien die we in de publicatie bespreken. De route is af te halen bij 

het museum, of download hem hier!  

 

VEENKOLONIALE VOLKSALMANAK 35 

Als het goed is hebben al onze Vrienden de nieuwe Veenkoloniale 

Volksalmanak inmiddels ontvangen. Helaas hebben we een schoonheidsfoutje 

ontdekt in het artikel 'Wilkens in de Burgemeesterskamer'. Op pagina 39 komt 

de volgorde van de familiewapens niet overeen met de beschrijvingen die 

daarop volgen. We hebben snel een ansichtkaartje laten drukken waarop de 

afbeeldingen in de juiste volgorde staan. Als u er prijs op stelt kunt u deze bij 

het museum krijgen. 

De Veenkoloniale Volksalmanak 35 is natuurlijk ook via onze webwinkel te 

bestellen 

https://veenkoloniaalmuseum.us16.list-manage.com/track/click?u=718734603b8e6fe8ae55fd3e0&id=daf3b433c0&e=72d04228fe
https://veenkoloniaalmuseum.us16.list-manage.com/track/click?u=718734603b8e6fe8ae55fd3e0&id=da3b6e23fe&e=72d04228fe
https://veenkoloniaalmuseum.us16.list-manage.com/track/click?u=718734603b8e6fe8ae55fd3e0&id=da3b6e23fe&e=72d04228fe


 

 

 

 

MEGA BOEKENMARKT  

ZATERDAG 15 JULI IN CULTUURCENTRUM VANBERESTEYN 

Het was een lang gekoesterde wens om eens een grote boekenmarkt te 

organiseren met tientallen standhouders. En het is gelukt. In de foyer van 

Cultuurcentrum van Beresteyn in Veendam presenteren zich niet alleen 

boekhandelaars, maar ook handelaren in prentbriefkaarten. 

DORUS ROOVERS 

De beloofde herdruk van de catalogus Dorus Roovers (1897-1953) is inmiddels 

een feit. Door middel van een aantal extra pagina's laten we u onze nieuwste 

aanwinsten zien.  



 

De catalogus kunt u hier bestellen 

 

 
Dorus Roovers, Schuur met hooiberg, 1946 
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