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Ontdek Jan Toorop, Charley Toorop en Edgar Fernhout  
in het Nederlands Steendrukmuseum 
Expo ‘De Toorop Lijn. Jan Toorop, Charley Toorop en Edgar Fernhout’ t/m 9 juli 2023 
 
Deze expositie in het Nederlands Steendrukmuseum belicht het lithografische oeuvre van de 
kunstenaarsfamilie Toorop. In De Toorop Lijn zijn bijzondere kunstwerken te zien afkomstig van onder 
meer het Kunstmuseum Den Haag, Rijksmuseum Twenthe en het Van Abbemuseum Eindhoven. 
 
De kunstenaarsdynastie Toorop, bestaande uit Jan Toorop, zijn dochter Charley Toorop en kleinzoon Edgar 

Fernhout, beslaat bijna honderd jaar kunstgeschiedenis. Ieder van hen leidt een fascinerend leven en met 

hun individualiteit drukken zij een belangrijke stempel op de Nederlandse kunstgeschiedenis. Alle drie de 

kunstenaars zijn voornamelijk bekend door hun schilderijen, maar zij maken ook gebruik van de lithografie. 

Het Nederlands Steendrukmuseum neemt voor het eerst het lithografische oeuvre van deze veelzijdige 

kunstenaarsfamilie onder de loep. 

 

JAN TOOROP-CHARLEY TOOROP-EDGAR FERNHOUT 

De Toorop Lijn presenteert hoe Jan Toorop, als generatiehoofd, zijn artistieke genen heeft overgedragen aan 

zijn dochter Charley Toorop, en zij op haar beurt aan zoon Edgar Fernhout. Hoewel Jan, Charley en Edgar een 

eigen stijl ontwikkelen, is er wel verwantschap en beïnvloeding te herkennen. Deze overeenkomsten zijn 

minstens zo overtuigend als de verschillen waarbij een interessante ‘bloedlijn’ te bespeuren valt. 

 
Catalogus  
Bij de  expositie is er een catalogus uitgegeven welke is geschreven door Frédèrique van Duppen, curator van 
het Nederlands Steendrukmuseum. Speciale dank gaat uit aan de sponsoren voor hun bijdrage aan de 
tentoonstelling. Ook danken wij de bruikleengevers die de expositie mede mogelijk hebben gemaakt. Voor 
de totstandkoming is samengewerkt met onder meer het Kunstmuseum Den Haag, Rijksmuseum Twenthe, 
Van Abbemuseum Eindhoven, Museum de Wieger en nog vele andere. 
 
Over het Nederlands Steendrukmuseum 
Het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard is wereldwijd het enige museum over de steendruk en 
de lithografie. Sinds 2001 draagt het museum zorg voor het behoud van dit bijzondere erfgoed. De 
indrukwekkende museumcollectie omvat werk van internationale kunstenaars als Alphonse Mucha, Pablo 
Picasso, Francis Bacon en Jan Sluyters. 
 
Nederlands Steendrukmuseum: Oranje Nassaustraat 8c 5554 AG, Valkenswaard.  
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 13.00 – 17.00 uur.  
Entree: t/m 12 jaar en Museumkaart: gratis; 13 t/m 17 jaar en CJP: € 6 euro; vanaf 18 jaar: € 8 euro.  
Tickets en meer informatie: www.steendrukmuseum.nl  
 
 
Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met via tel. 040-2049841 of marcom@steendrukmuseum.nl. Een 
selectie persfoto’s is te downloaden via steendrukmuseum.nl/media-beeldbank.  
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