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Geachte abonnee
Voor u ligt de voorlaatste aflevering van CAMPINIA. Het is een speciale
aflevering geworden, met slechts één artikel: "Kunstschilders in Oirschot
en Best aan het begin van deze eeuw". Het is het resultaat van een uitgebreid onderzoek door de auteurs Jacques Mijland en Wilma van
Giersbergen naar een opvallend grote groep kunstschilders, die zich in het
begin van deze eeuw in Best en Oirschot ophielden en die hun inspiratie
vonden in het eenvoudige boerenlandschap, dat onze streken toen nog kenmerkte.
Als een artikel gewijd wordt aan kunstschilders, is het onontkoombaar dat
er ook afbeeldingen van schilderijen moeten worden opgenomen. Om de
foto's (zowel kleur als zwart-wit) zo goed mogelijk voor u afgedrukt te
krijgen, hebben we deze keer ook voor een andere papiersoort gekozen.
Wij wensen u veel leesplezier.
De redactie
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Inleiding
Onze twintigste eeuw is bijna ten einde. Reden genoeg om boeken en tijdschriften
vol nostalgie op de markt te brengen waarin de afgelopen eeuw nog eens dunnetjes wordt overgedaan. Voor ons een mooi moment om honderd jaar terug te kijken naar een tijd, toen Oirschot en Best zo'n landelijk aanzien hadden dat ze een
grote aantrekkingskracht uitoefenden op kunstschilders uit alle delen van het land.
1. Schilderskolonies
Dat schilders rond 1900 een uitwijkmogelijkheid zochten en zich vestigden in
dorpjes als bijvoorbeeld Best en Oirschot had alles te maken met de maatschappelijke ontwikkelingen in die tijd. Dat de tendens om zich te begraven in een ver
afgelegen gebied niet ontstaan was in Best en Oirschot, maar juist de naweeën
waren van een omstreeks 1820 in gang gezette ontwikkeling, zal worden uiteengezet in dit artikel. Er zal kort worden ingegaan op het ontstaan van kunstenaarskolonies in Europa. Daarna zal de ontwikkeling ervan in Nederland worden
geschetst waar de eerste kolonie in Oosterbeek werd gesignaleerd. Latere kolonies
ontstonden bijvoorbeeld in het Gooi, maar ook in Heeze. Toen het in deze dorpen
te druk werd, weken de schilders uit naar kleinere, pittoreske plaatsjes waar het
leven leek te hebben stilgestaan. Minder bekend is daarom dat er van circa 1900
tot circa 1925 schilders gewerkt hebben rond bijvoorbeeld Best en Oirschot.
Gekeken wordt wat deze kunstenaars daar bracht, wie er werkten en woonden en
welke onderwerpen ze schilderden. Omdat in genoemde periode Arend Hijner als
schilder de belangrijkste en de meest invloedrijke figuur was, wordt aan hem uitgebreid aandacht besteed.
1.1 Schilderskolonies in Europa
Rond 1820 openbaarde zich in Frankrijk een nieuwe vorm van schilderen, namelijk het schilderen in de open lucht, ook plein-air genoemd. Tot die tijd was het
ongewoon een landschap in de buitenlucht te schilderen. Eeuwenlang werd een
landschap in het atelier van de kunstenaar vervaardigd. Hoogstens maakte hij in
de natuur wat voorstudies, maar het definitieve werk ontstond in zijn schilderswerkplaats. Dergelijke landschappen waren vaak geïdealiseerd en voorzien van
tempels of ruïnes, en bevolkt door figuren uit de Griekse of Romeinse mythologie.
Een nieuwe waardering voor het landschap ontwikkelde zich rond 1800 aan de
Parijse Academie voor Schone Kunsten, waar het idee vorm kreeg dat de natuur
zelf als inspiratiebron kon dienen. Het afwisselende landschap rondom Parijs gaf
genoeg gelegenheid die natuur te ontdekken. De eerste uittocht vond omstreeks
1820 plaats, toen schilders naar het gehucht Barbizon trokken, gelegen op de grens
van het uitgestrekte jachtterrein van Fontainebleau, zo'n dertig kilometer van
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Parijs verwijderd. Later zouden de kunstenaars bekend worden onder de naam de
School van Barbizon. Omdat Barbizon te ver van Parijs verwijderd was om de reis
heen en terug op één dag te ondernemen, kozen de artiesten de eenvoudige, plaatselijke herberg van Père Ganne uit ter overnachting. Al snel werd deze uitspanning
een vaste ontmoetingsplaats van de schilders.
In Barbizon trokken de kunstenaars er veelvuldig op uit op zoek naar het dagelijks
leven of een verstilde plek om te schilderen. Buiten brachten ze de nieuwe principes ten uitvoer, want schilderen in de open lucht vereist nu eenmaal een andere
aanpak dan werken in het atelier. Lichtval, atmosfeer en kleur in een landschap
veranderen te vaak om gedetailleerd te kunnen schilderen. Snelle natuurstudies,
die binnen enkele uren voltooid moesten zijn, dienden daarom gemaakt te worden.
Dat kunstenaars buiten konden schilderen, werd overigens vergemakkelijkt door
de uitvinding van de tube verf, zo rond het midden van de vorige eeuw. Tot die tijd
moesten schilders namelijk zelf hun verf bereiden. Als kleurstof - pigment - dienden zowel plantaardige stoffen als mineralen en stenen. Deze pigmenten, waarvan
er vele zeer hard waren, moesten worden fijngewreven. Dat gebeurde met een
zogenaamde loper wat vaak een moeizame bezigheid was. Sommige pigmenten
werden droog, andere juist weer in olie of water gewreven om tot een smeerbare
verf te komen. Het gebruik van dit soort verfstoffen in de open lucht was lang niet
ideaal. Door de komst van de kant-en-klare tube verf, waarin de verf bovendien
minder snel uitdroogde, werd dit alles verleden tijd.
Behalve dat door het buiten schilderen de techniek een totaal andere werd, veranderden ook de onderwerpen. In plaats van de gefantaseerde landschappen met
figuren in klassieke gewaden kregen kunstliefltebbers nu landschappen met schuren, kippenhokken en varkenskotten voorgeschOteld, hetgeen even wennen was.
Bovendien gaven de snelle, spontaan geschilderde werken de indruk niet 'af te
zijn. Liefhebbers en critici reageerden dan ook geschokt op deze kunstwerken,
maar tegenhouden kon men de schilders van Barbizon niet meer. Op de
Wereldtentoonstelling van Parijs in 1855 kon een internationaal publiek voor het
eerst kennismaken met de nieuwe visie op het landschap. De schok die de werken
daar teweeg brachten, zou zich binnen afzienbare tijd over Europa verspreiden".
De herwaardering van het landschap kwam niet uit de lucht vallen. Men zag de
natuur als tegenwicht voor een maatschappij die men - ook toen al - als steeds
meer gecompliceerd ervaarde. Daarom zocht men samenlevingen waar de bevolking dicht bij de natuur stond en nog ongerept was. Die vond men vooral in de
gemeenschappen van boeren en vissers die nauw verbonden waren met de bron
van hun bestaan. Kunstenaars trokken er naar toe en woonden er tussen de bevolking. Sommigen probeerden ook zo te leven. Als een vlek breidde deze visie zich
uit over Europa en gebieden waar de modernisering haar intrede nog niet gedaan
had, werden een geliefd oord voor vooral schilders, maar ook voor schrijvers,
musici en dichters. Vanuit Barbizon vestigden groepen kunstenaars zich in de vrije
natuur. In Frankrijk werden bijvoorbeeld de dorpjes Pont Aven aan de Bretonse
kust en Honfleur aan de Normandische kust druk bezocht. Buiten Frankrijk schilderden kunstenaars in de vrije natuur rond Florence, Barcelona, Worpswede in
Duitsland en Oosterbeek in Nederland.

Arend Hijner
De dag na de gouden bruiloft, oude man en vrouw praten met hun dochter na over het feest
van hun gouden bruiloft, die de dag tevoren is gevierd. Olieverf op doek.
(In particulier bezit)
N.b. zie ook afb. 13
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1.2 Schilderskolonies in Nederland
Ook in Nederland gaven landschapschilders er steeds vaker de voorkeur aan hun
ervaringen in de natuur rechtstreeks op het doek te zetten. Tenminste als de weersomstandigheden dat toelieten. In Nederland was de zomer daarom het meest
geschikt en zoals we zullen zien, werkten de meeste schilders alleen in dat seizoen. De eerste plaats in Nederland waar schilders omstreeks 1840 bij elkaar kwamen om te schilderen was Oosterbeek, gelegen in het zuidelijk deel van de
Veluwe. Als snel kreeg Oosterbeek de bijnaam het Nederlandse Barbizon. De
vriendschappen die hier ontstonden, vormden later de grondslag voor de Haagse
School. Enkele schilders van het eerste uur in Oosterbeek waren Gerard Bilders,
Anton Mauve (de leermeester van Vincent van Gogh in Den Haag), de broers
Jacob en Willem Maris en Jozef Israëls. Israëls was een van de eerste
Nederlanders die een bezoek aan Barbizon had gebracht waar hij kennis had
gemaakt met het buitenleven. Zijn voorkeur ging uit naar het boerenleven en naar
vrouwen in een boereninterieur die bezig waren met hun dagelijkse activiteit zoals
het spinnen en weven of het voeden van hun kind. Toen Israëls later in Den Haag
ging werken, behoorde het harde bestaan van de vissers in Scheveningen en
Katwijk eveneens tot zijn geliefde onderwerpen. Andere schilders daarentegen,
zoals Anton Mauve, Willem Roelofs en de broers Maris gaven de voorkeur aan het
Hollandse landschap'''.
Maar ook andere pittoreske delen van Nederland werden 'ontdekt'. Zo bezocht
Jozef Israëls vanaf 1870 regelmatig het Gooise dorp Laren. Hij attendeerde andere schilders uit het Haagse milieu op de schilderkunstige aspecten van dit dorp. In
zijn kielzog volgden bijvoorbeeld Anton Mauve, Albert Neuhuys en vele anderen
die er meestal de zomermaanden doorbrachten. Sommigen, zoals Neuhuys en
Mauve, woonden er jaren. Vanaf de jaren tachtig zou Laren, behalve door
Nederlanders, ook druk bezocht worden door buitenlandse kunstenaars.
Dat de Haagse Schoolschilders dorpen als Laren en Blaricum bevolkten, was niet
zo verwonderlijk. De industrialisatie die vanaf de jaren zeventig in Nederland
voelbaar was, bracht grote bouwactiviteit met zich mee. Door stadsuitbreidingen
in Den Haag verdwenen daar de landelijke locaties die de schilders tot inspiratie
waren. Maar aan het Gooi gingen de gevolgen van het moderne leven voorlopig
nog voorbij. Op de arme heidegronden leefde de bevolking van schapenteelt.
Bovendien werd er nog op ambachtelijke wijze in de kleine boerenwoningen
geweven en gesponnen". Geliefde onderwerpen van de schilders waren dan ook
schaapskudden, binnenhuizen en de dagelijkse werkzaamheden (foto 1; zie voor
de genoemde foto's hoofdstuk 6). De schilderijen vonden hun weg in Nederland,
maar vooral Engeland en Amerika waren gretige afnemers. Sommige schilders
werden daardoor zeer vermogend, zoals bijvoorbeeld Albert Neuhuys 'die zich
alles kon veroorloven, wat hij wilde. We komen er nog op terug, maar een landschappelijke vergelijking met Oirschot en Best zal inmiddels duidelijk zijn.
Arend Hijner
Oude man Hannes (Hannes van Gerwen). Olieverf op doek
(In particulier bezit)

Toen het in het Gooi te druk werd, zocht men andere locaties. Voor liefhebbers van
plas en zee werden Domburg en het gebied rond Kortenhoef geliefde plekken.
Kunstenaars die van de schrale zandgronden hielden, kwamen - behalve op de
Veluwe waar Nunspeet het centrum werd - al gauw terecht in Brabant. De armoe-
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de was er groot, er moest hard gewerkt worden om het hoofd boven water te houden en vroomheid en eenvoud waren dominante factoren. Behalve de schilderachtige dorpen met hun even zo schilderachtige bewoners oefende ook de atmosfeer
van het zanderige landschap - het stoffige licht en de zachtgetinte heidegronden
gecombineerd met de vuilwitte kleur van de schapen - grote aantrekkingskracht uit
op de kunstenaars.
1.3. Schilderskolonies in Noord Brabant
Een van de eerste plaatsen die in Brabant bezocht werden, waren Dongen en
Heeze. Dongen, het dorp van de keuterboertjes, wevers en schoenmakers, werd in
1864 bezocht door August Allebé, de latere directeur van de Rijksacademie van
Beeldende Kunsten in Amsterdam (foto 2). Hij vond er inspiratie en rust voor zijn
vermoeide geest en zag er de schilderachtige onderwerpen voor het oprapen. Ook
Jozef Israëls en Albert Neuhuys waren er van de partip. Maar de grootste concentratie kunstenaars in Brabant vormde zich uiteindelijk toch in Heeze.
Waarschijnlijk was de Haagse schoolschilder Paul Gabriel, 'denkende er plassen
te vinden', een van de eersten die kort na 1860 Heeze als schilderachtig dorp ontdekte (foto 3r. Al snel volgden de schilders J.C. Ritsema en Taco Mesdag en nog
later Allebé, Neuhuys, Ronald Lary, Arthur Briët, Bernard Blommers en J.E.H.
Akkeringa. (foto 4 + foto 5). Zij legden de basis voor de schilderskolonie. De kunstenaars werkten er veelal in de zomermaanden en verschillende bleven jarenlang
terugkomen, zoals Neuhuys en Blommers die er met zijn gezin enkele zomers vertoefde. Gesteld mag worden dat de bloeitijd van Heeze tot kort voor de Eerste
Wereldoorlog lag.
Vóór 1900 had de schilderskolonie in Heeze geen directe invloed op de Brabantse
kunstenaars. De enige Brabander die in Heeze werkte, was Anton Kerssemakers.
Rond 1875 was hij in Eindhoven komen wonen waar hij leerling van Van Gogh
werd''. Pas na de eeuwwisseling kwam er een interactie op gang en trokken
Brabantse schilders naar Heeze en omgeving om zich door het landschap te laten
inspireren. Zij kunnen daarom late navolgers van de Haagse School genoemd worden. Zo woonden bijvoorbeeld Jan Kruysen en zijn zoon Antoon van 1915 tot
1920 in Heeze. De in 's-Hertogenbosch woonachtige Suze Slager-Van Velsen verbleef enige tijd in Heeze evenals Jan Sluyters die er omstreeks 1908 zijn eerste
expressionistisch werk maakte. Verder kunnen nog genoemd worden: Suze de Lint
uit Princenhage die er omstreeks 1910 werkte, Jan Jacobs uit Helmond, Marinus
Dillen uit Mierlo-Hout die er in 1934 schilderde en Henriëtte Pessers uit Tilburg
die er zich in 1938 vestigde, maar vóór die tijd al in de omgeving gesignaleerd
werd. De meesten woonden er echter niet, maar pendelden op en neer, zoals Dillen
en Jacobs die van hun woonplaats heen en weer naar de Strabrechtse heide trokken.
En ook in Heeze gebeurde hetzelfde als in het Gooi en werd het op den duur te
druk en te toeristisch. Al in 1906 schreef men: 'Daar vond hij 1-= de schilder
Bernard Blommers] nog onbedorven schilderachtige toestanden, in die woningen,
maar dat begint ook al weer te minderen. Verleden jaar zat er al een heele internationale bende op "gevalletjes-jacht". - in Amerika zelfs is Heeze bij Eindhoven
geen onbekend oord - nog 'n paar jaar en 't is een tweede Laren, waar de inwoners
9
als ze maar een schildershoed zien al "in positie" staan.' ' Kunstenaars zochten hun
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heil dus verder weg en weken uit naar streken die zo mogelijk nog schilderachtiger waren. In de nabije omgeving waren dat de Kempen rond Bladel en Someren
en het gebied rond Mierlo, maar ook Oirschot en Best en het iets verder weg gelegen Heeswijk en Berlicum mogen genoemd worden. Omdat het echter gaat om
individuele schilders, kunnen we zeker niet spreken van een 'schilderskolonie' of
een 'schildersschool'. Lange tijd bleven de schilders meestal niet in deze dorpen.
Van de meesten weten we dan ook niet zo veel. Bovendien is het moeilijk werk te
achterhalen dat door hen specifiek in Best of Oirschot geschilderd is. Vaak dragen
hun werken titels als Brabants interieur, Binnenhuisje in Brabant, Brabantse herberg of iets dergelijks (foto 6 + foto 7). Meestal reisden de kunstenaars vanuit
Heeze op en neer naar de genoemde plaatsen, soms verbleven ze er slechts een of
twee seizoenen en trokken dan naar andere mooie streken in Nederland. Dat kon
dan de Achterhoek zijn of het gebied rond het IJsselmeer, maar ook het poldergebied in het westen van het land om maar enkele voorbeelden te noemen.
Uitzondering op deze regel waren Arend Hijner en Theodorus Hoppe. Zij zijn
voorbeelden van schilders die jarenlang in de Bestse gemeenschap verbleven;
Arend Hijner van 1905 tot 1915 en Theodorus Hoppe van 1913 tot aan zijn dood
in 1928. Omdat met name over Arend Hijner vrij veel materiaal bekend is, zal aan
hem een apart hoofdstuk gewijd worden (zie hoofdstuk 4). Een andere uitzondering, waarop nader wordt ingegaan, was de Rotterdammer Johan van Hell. Wars
als hij was van de idyllische boerentafereeltjes schilderde hij de boer juist vanuit
een socialistisch perspectief.
2. Inspiratiebronnen
Zoals gezegd lieten de schilders zich inspireren door het dagelijks leven. In Heeze
waren dat de werkzaamheden in en rond de boerderij, de boereninterieurs en de
landelijke omgeving rondom. Het was een themakeuze die niet verschilde van die
van de andere kunstenaarskolonies. Arthur Briët was zo gefascineerd door de
povere interieurs van de dorpelingen dat hij zijn modellen niet naar zijn atelier liet
komen, maar zelf hun onderkomens bezocht en ze daar in hun natuurlijke omgeving schilderde. Zo verbleef hij, volgens Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift,
voor de vervaardiging van zijn schilderij Strooper van zijn tocht teruggekeerd
geruime tijd in de schamele hut van de man midden op de hei, 'wel een bewijs hoe
nauwgezet en veeleischend Briët in zijn kunst is.' l") Toch is deze laatste opmerking
niet de hele waarheid. Bekend is immers dat Briët, toen hij werkzaam was in
Nunspeet, bij zijn huis een atelier liet bouwen waarvan een gedeelte ingericht was
als arbeiderswoning. En in dat nagebootste deel schilderde hij zijn modellen.'"
Ook J.S.H. Kever en Evert Pieters, schilders in het Gooi, bouwden in hun ateliers
een interieur na compleet met schouw.''' We zullen nog zien dat de in Best woonachtige Arend Hijner en Theodorus Hoppe eveneens gebruik maakten van een
Brabants binnenhuis waar ze deels in scène gezette taferelen schilderden.
2.1. "Geschiedvervalsing"
Een dergelijke manier van schilderen lijkt op geschiedvervalsing, maar dat is niet
helemaal het geval. In een tijd dat de modernisering haar intrede deed, zochten de
schilders immers naar de laatste resten van het pre-industriële tijdperk. Het was
hen dan ook niet om de historische realiteit te doen, maar om het weergeven van
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een verdwijnende cultuur. Zo ging bijvoorbeeld Vincent van Goghs voorkeur uit
naar traditionele gebruiksvoorwerpen en was daardoor selectief in zijn weergave.
In een tijd dat de meeste gezinnen over een kachel beschikten, schilderde hij open
vuren met het ouderwetse haardgereedschap. En terwijl hij vrouwen het spinnewiel liet bedienen, was dit apparaat al overbodig, omdat de vrouwen hun gesponnen linnen van de fabriek kregen. Hij gaf dus liever de zware lichamelijke arbeid
van het boerenleven en de wevers weer dan de moderne werktuigen die arbeidsverlichtend werkten.''' Tekenend daarvoor is het volgende citaat dat hij aan zijn
broer Theo schreef: 'Ik heb ze s' avonds bij lamplicht zien weven, dat zeer
Rembrandtieke effekten geeft. Tegenwoordig hebben zij een soort hanglampen maar ik heb nog van een wever gekregen een lampje zoo als b.v. er een staat op la
veillèe van Millet 14 )

heel Nederland te doorkruisen. Zo kwamen we schilders uit Oosterbeek tegen in
Den Haag en daarna weer in het Gooi of in Heeze. Denk maar .aan genoemde
Israëls, Neuhuys en Gabriël (§ 1.2).
Sommigen van die kunstenaars hebben zo kort in Best of Oirschot vertoefd en lieten zo weinig gegevens achter dat we nauwelijks méér van ze weten dan dat ze er
geweest zijn. Te noemen valt: E. Mottard, G.N.J. Vugts, J.H. Schreurs en Jean
(roepnaam Jan) Baptiste Chretiën Gindra (geb. 1894 te Bladel). Van deze laatste
is bekend dat hij het vijfde kind was van de al genoemde Joseph Gindra uit Bladel.
Zoon Jan had het schilderen dus met de paplepel ingegoten gekregen. Op 16 mei
1922 kwam hij in Oirschot wonen en op 10 mei 1924 ging hij terug naar Bladel.
Samen met andere huisschilders woonde hij op A29 (Koestraat). Wat hij in
Oirschot schilderde, is volstrekt onbekend. Feit is dat hij van zijn schilderkunst
niet kon leven, want zijn laatste dagen sleet hij als huisschilder."'
Over andere schilders zoals Johannes Embrosius van de Wetering, Hendrik
Frederik de Grijs, Johannes Willem Simon de Groot, Theodorus Petrus Josephus
Hoppe, Arend Hijner en Johan van Heil valt over het algemeen wel wat meer te
vermelden. Hieronder zal daarop nader worden ingegaan.

2.2. Fotografie
Behalve nagebootste interieurs bood ook de fotografie tegen het einde van de
negentiende eeuw de mogelijkheid om studiemateriaal te verzamelen dat als hulpmiddel bij het schilderen gebruikt kon worden. Een schilder die veelvuldig naar
foto's werkte, was bijvoorbeeld de Amsterdammer George Hendrik Breitner die ze
soms rechtstreeks voor zijn schilderijen gebruikte. Overigens kwamen kunstenaars er niet graag voor uit dat ze foto's als hulpmiddel aanwendden. Men zou
immers kunnen denken dat ze de foto's gewoon naschilderden.
Vaak worden foto's - zeker die uit vroeger tijd - ervaren als een objectief en
betrouwbaar medium. Toch is het een goede zaak kritisch naar zulke foto's te kijken, want ze zijn niet altijd vrij van 'geschiedvervalsing'. Zo fotografeerde de
schilder en fotograaf Victor de Buck (1885-1914?), die zich omstreeks 1885
samen met de Vlaamse schilder Hubert Joseph Gindra (1862-1938) in het landelijke Bladel vestigde, selectief. De Buck legde datgene vast wat paste in het beeld
van het ongerepte, zuivere platteland: boeren als dragers van een traditie in een
wereld van vooruitgang. Hij fotografeerde daarom niet de handdorser, die kort
ervoor haar intrede in Bladel gedaan had, maar juist de zware handarbeid op het
veld.' 5 ' Overigens mag worden vermeld dat De Buck en Gindra een bijzondere
fotocollectie achterlieten. Aangezien het in die tijd gebruikelijk was in nette kledij voor de fotograaf te poseren, geven de foto's uit de begintijd van de fotografie
vaak een onnatuurlijk en statisch beeld. De Buck en Gindra trachtten dit te omzeilen door hun personages gewoon door te laten gaan met hun werk, zoals het melken van de geit, het rooien van aardappels en het ploegen van het land. Dat dit
soms ten koste ging van de technische kwaliteit - bewegende personen en overbelichting - doet niets af aan het unieke van de collectie. De foto's die de Buck maakte, gebruikten de beide kunstenaars als basis voor hun schilderwerk. Daarnaast
namen ze voor hetzelfde doel ook prentbriefkaarten en reprodukties uit tijdschriften, een werkwijze die ook door Vincent van Gogh in zijn begintijd toegepast
werd.'''
3. Kunstschilders in Oirschot en Best
Zoals gezegd trokken landelijk Best en Oirschot schilders van buiten Brabant. Op
doorgang van bijvoorbeeld Parijs of Brussel naar huis kwamen ze door de provincie en bleven er hangen. Maar er waren ook schilders voor wie het gewoon was

3.1 Johannes Embrosius van de Wetering
Johannes Embrosius van de Wetering (1877-1972), bijgenaamd De Rooij, was een
voorbeeld van een 'schilderszwerver'. Hij schilderde in zijn geboorteplaats
Woudrichem, in Enkhuizen, Wijk bij Duurstede, Vianen en in Zeeland. Tussen
1902 en 1923 werkte hij regelmatig in Heeze en tussen 1920 en 1922 woonde hij
in Oirschot.' 8' Op 1 juli 1920 vertrok Van de Wetering vanuit Gorinchem naar
Oirschot en ruim twee jaar later, op 1 augustus 1922, verruilde hij Oirschot weer
voor Den Haag. In Oirschot woonde hij in wijk A 135 (de huidige Nieuwstraat).'9'
Veel weten we niet van Van de Wetering in de tijd dat hij in Oirschot verbleef,
maar aangezien hij meer een 'waterschilder' dan een 'heideschilder' was, is het
begrijpelijk dat zijn verblijf slechts van korte duur was. Veelzeggend is het volgende citaat uit 1923: 'Het landschap in Brabant rond Oirschot heeft den schilder
eveneens aangetrokken. Doch zoo vol liefde is deze schilder van de rivier, voor het
water, dat in elk dor Brabantsch heidelandschap, nog een plaatsje wordt ingeruimd
voor een stilstaand plasje hier of daar.' 20' Het enige Oirschotse werk dat van Van
de Wetering bekend is, zijn twee in het huis van de burgemeester aanwezige beschilderde deurpanelen, met een 'ondertekening' die als signatuur 'v.d. WE' draagt.
3.2 Hendrik Frederik de Grijs
Kwamen Van de Wetering en Gindra pas omstreeks 1920 in Oirschot wonen, een
van de eerste kunstenaars die in het dorp gesignaleerd werd, was de in Groningen
geboren Hendrik Frederik de Grijs (1866-1933). Hij kwam op 1 september 1900
vanuit Leeuwarden naar Oirschot en woonde er acht jaren. Op 13 maart 1908 was
hij er uitgeschilderd en vertrok naar Hilversum. In de tijd dat hij in Oirschot verbleef, woonde hij in bij verschillende mensen. Zo verbleef hij in 1900 op A 70, de
Koestraat, in een pand dat op naam van Johannes Cornelis Smulders stond. In
1901 was De Grijs al verhuisd naar A 145, naar een huis in de Nieuwstraat waarvan Johannes Josephus Beliën hoofdeigenaar was. En in 1905 vertrok hij naar A
349, de Rijkesluisstraat. Daar kwam hij terecht in het gezin van Johannes
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Matthijsc cn Maria Therese van Kollenburg.
De Grijs was gespecialiseerd in figuren, portret en boereninterieurs. Hij vervaardigde vooral pastels en aquarellen. Ook schijnt hij nog gelithografeerd te hebben.
Over hem is verder weinig bekend. Over zijn Brabantse periode weten we slechts
dat hij in 1901 in Arnhem exposeerde met een Brabantse boerenherberg. Uit die
tijd is slechts één afbeelding van zijn hand bekend: een aquarel van een
Noordbrabantsch binnenhuisje (foto 8).2 " In particulier bezit in Duitsland bevindt
zich een Alte Spinnerin die door hem vervaardigd werd."'
3.3. Johannes Willem Simon de Groot
Ook de uit Rotterdam afkomstige Johannes Willem Simon (Wim) de Groot (18771956) zag Brabant als inspiratiebron. Daarvffir had hij een tijd lang een zwerversbestaan geleid in Europa en Amerika. Terug in Nederland maakte hij, zoals
zoveel kunstenaars, de gebruikelijke 'schildersronde'. Eerst werkte hij in het Gooi
en op de Veluwe. Vanuit Ermelo vertrok hij op 19 februari 1918 naar Oirschot
waar hij ging wonen op A 357 (Rijkesluisstraat). Hij werkte ook in Best en het is
aannemelijk dat hij vanuit Oirschot op en neer pendelde. Na ruim een jaar, op 7
mei 1919, ging hij zijn geluk beproeven in Heeze en Leende. En toen hij het daar
bekeken had, werd Lunteren zijn definitieve woonplaats waar hij uiteindelijk
stierf.
Het boerenvolk op de akkers en de oude hoeven met hun schuren en stallen hadden op De Groot een grote aantrekkingskracht. Ook hij werd geïnspireerd door de
langzaam verdwijnende boerencultuur. Bij zijn dood in 1956 schreef men over
zijn besluit in 1912 naar het platteland te trekken: 'Verwacht hij nieuwe inspiratie
van de ruige heidevlakten, de oude wegen, de verwilderde bomen, de blinkende
vennen en de bizarre zandverstuivingen? Voelt hij reeds, dat de twintigste eeuw
een tijd zal worden van een barbaars zich ontwikkelde techniek en - van een even
barbaars rumoer...? Mg is daarbuiten in de engen en tussen de korenvelden de
grote rust. Nog zijn daar de eenzaamheid en de eindeloosheid in alle jaargetijden.'")
In Brabant schilderde De Groot veel boereninterieurs en genrestukjes, waarvan
vaak breiende meisjes een onderdeel van zijn decors vormden. Ook van hem is
nog slechts één afbeelding uit Brabant bekend: een Breiend meisje in Brabant
(foto 9). Maar uit een taxatierapport, in 1977 opgemaakt door de bekende kunsthandelaar Bernhard Houthakker, blijkt dat er zich in zijn nalatenschap nog vier
Brabantse boereninterieurs bevonden waarvan één met bedstede.m
3.4 Theodorus Petrus Josephus Hoppe
Ondanks het feit dat de in Amsterdam geboren Theodorus Petrus Josephus Hoppe
(1872-1928) lange tijd in Best verbleef en er stierf, is er ook over hem niet veel
bekend. Deze schilder, etser en lithograaaf kwam op 21 juni 1913 naar Best. De
reden om daar naar toe te trekken, was hoogstwaarschijnlijk het feit dat zijn zus er
woonde die gehuwd was met huisarts De Stecnhuijsen. Hoppe had zijn opleiding
in Amsterdam gehad waar hij leerling was geweest van de beroemde
Quellinusschool - opgericht door de bekende architect Pierre Cuypers - en van de
Rijksakademie van Beeldende Kunsten. De ongehuwde Hoppe stierf op 25 januari 1928 in Best. Aangezien hij regelmatig contact had met Arend Hijner en zijn

Grafzerk van dokter De Steenhuijsen, zijn echtgenote en Theodorus Hoppe op het
Odulphuskerkhof te Best.
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werk onder diens invloed stond, wordt hij samen met hem hieronder behandeld.
Hoppes werk is, voor zover we weten, maar op kleine schaal verspreid geraakt,
namelijk onder de Bestse bewoners. Momenteel zijn er nog circa zeven werken
van zijn hand bij particulieren in Best te vinden, maar nader speurwerk zou eventueel meer kunnen opleveren. Op het Odulphuskerkhof in Best liggen De
Steenhuijsen en zijn vrouw en Th. Hoppe begraven. Toen het graf dreigde tc worden geruimd, heeft de gemeente het gepacht, omdat De Steenhuijsen ereburger is
van Best.
Theodorus Hoppe was in goeden doen. Hij was eigenaar van een boerderij met erf,
een boomgaard en een weiland ter grootte van 10.80 ha dat was gelegen in
Naastenbest aan de Regte Steeg (nu Prinses Margrietlaan). Volgens de kadastrale
gegevens kocht Hoppe het huis en erf in 1917 van Martinus Suetens en consorten
Suetens. Tussen 1917 en 1919 restaureerde hij de boerderij en liet er een middenstuk bijbouwen waardoor het geheel het aanzien kreeg van een villa-boerderij. Dit
werd nog benadrukt doordat hij er een park en een vijver liet aanleggen. Uit de
aantekeningen van P. Rosier, die in 1994 onderzoek deed in de kadastrale leggers
van Best, citeren wij: 'Het is de kunstschilder Th. Hoppe die diverse percelen (5)
gekocht heeft, o.a. ook het perceel met woonhuis C1216, dat oorspronkelijk als
huis, schuur erf C4I4 te bock stond. Het is vrijwel zeker dat Hoppe het huis inmiddels vele malen verbouwd, omgevormd heeft en de naam heeft gegeven van
HEIJENHEUVEL.'
Ook zou Hoppe nog een atelier aan de Stationsstraat hebben gehad. In 1916 stond
geregistreerd dat hij in Best, behalve de boerderij, ook E 471 bezat; een stuk
bouwland ter grootte van 30.10 ha in het buurtschap Dijkstraatsche Velden."'

3.5 Arend Hijner
Onmiskenbaar kan de uit Arnhem afkomstige Arend Hijner (1866-1916) als dc
belangrijkste schilder rondom Best en Oirschot aangemerkt worden. Hij had contacten met de schilderswereld in het westen van het land, exposeerde er geregeld
in kunstzalen en galeries en kwam met enige regelmaat in dc publiciteit 26 Ook
Hijner leidde gedurende zijn leven een zwervend schildersbestaan. Eerst werkte
hij omstreeks 1887 in Hilversum, daarna tot 1891 in Deventer, toen in Rotterdam
en van 1895 tot 1900 in het Zeeuwse Wemeldinge. Toen vertrok hij naar Heeze en
deed in 1905 Best aan waar hij tot 1915 zou blijven wonen. Een jaar later stierf hij
op vijftigjarige leeftijd in Den Haag. Aan Arend Hijner besteden wij verderop in
deze publicatie extra aandacht (zie hoofdstuk 4).

3.6 Johan van Heil
Mochten genoemde schilders naar Brabant gekomen zijn om het landelijke, de
soberheid en de ingetogen vroomheid schilderachtig weer te geven, voor één schilder gold dit zeker niet. Een uitzondering, en dan nog wel een bijzonder interessante, is de uit Rotterdam afkomstige schilder Johan van Hell. Tussen 1921 en
1924 vertoefde hij in Best, maar werkte ook in Oirschot. In eerste instantie schilderde hij (winter)landschapjes en het boerenvolk in de trant van dc zeventiendeeeuwse Hollandse school. Toch hield hij zich toen al bezig met de ellende van
arbeiders en boeren en interesseerde zich met name voor sociale conflicten. Het
zou hem later de bijnaam 'de socialistische schilder' bezorgen. Van Heil zag de

Haags Illustratie-bureau: 'Een eigenaardige villa-boerderij te Naastenbest (N-Br.). De
eigenaar, de kunstschilder Th. Hoppe, deed de oude boerderij uitwendig restaureren, liet er
een middenstuk (villa) bij bouwen, terwijl hij rondom een park en een vijver liet aanleggen.
Het geheel is afgesloten door een wit hek'.
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bevolking van Best 'waar de landbearbeiding op nog primitieve manier geschiedt,
tobben en zwoegen, zonder vreugd.' Al kort na aankomst schilderde hij zijn Boer
te Best, een 'versuft boerentype, die ineengedoken, verwezen starend, als na uitputtenden arbeid in zijn donkere woning zit te rusten.' (foto 10). Het schilderij was
in sombere kleuren gesteld. Wat Van Hell wilde weergeven was niet de alom
geprezen blijmoedigheid en vroomheid, maar de katholieke lijdzaamheid en de
god 'waaraan hij [= de boer] zich vastklampt met zijn luttele krachten als aan een
laatsten steun, naar wien zijn ziel hunkert.' Het katholieke geloof werd gezien als
een belangrijke en vertrouwde levensgewoonte waarin men diende te berusten,
maar Van Hell beschouwde het als een dwangbuis waarin voorgeschreven onderdanigheid eigen initiatief in de weg stond. Volgens hem maakte het geloof de
katholiek ontoegankelijk voor iedere vernieuwing en was het een rem op zijn menselijke ontwikkeling. In tegenstelling tot het traditionele boerengenre uit die tijd
tekende van Hell op de achtergrond van het genoemde schilderij niets uit de leefomgeving van de boer, maar alleen het kruisbeeld, bedoeld om het tragische beeld
te versterken. Voor Van Hell was niet de uiterlijke verschijningsvorm van de mens
belangrijk, maar zijn innerlijk. Van Van Hell is nauwelijks werk bekend. Genoemd
werden slechts Wagenmakerswoning te Best en Bloeiende akkers bij Oirschot. In
dit laatste werk gebruikte hij veel kleur als symbool voor al het goede dat de aarde
had voortgebracht. Niet verwonderlijk is het dat Van Hell zijn toekomst niet zocht
bij de Bestse katholieke bevolking, maar bij de communistische nederzetting van
de boeren uit de Zaanstreek, die met steun van de Heide-Maatschappij in Best
werkte. Later werd deze commune beter bekend onder de naam De Ploeg."'
3.7 Jan Kruysen
Een laatste woord dient natuurlijk gewijd te worden aan de legendarische Jan
Kruysen (1874-1938) die onmiskenbaar als schilder een rol speelde binnen
Oirschot. Daar hij zich echter pas in 1924 in Oirschot vestigde, valt hij buiten het
behandelde tijdsbestek. Genoemde schilders waren toen al uit Oirschot en Best
vertrokken. Dit geldt ook voor de in Amsterdam geboren Johannes Nicolaas jr
(1885-1943) die op 3 oktober 1933 van Meppel naar Oirschot verhuisde en er zeer
kort woonde. Vier maanden later al, op 18 februari 1934 vertrok hij naar
Eindhoven. Ook Henriëtte Pessers, die in 1938 in Oirschot kwam wonen en daar
haar prachtige Oirschotse boerenechtpaar schilderde, valt buiten de door ons
behandelde periode.
4. Arend Hijner
In 1905 vestigde Arend Hijner zich in Best. Hij was omstreeks 1890 getrouwd met
Johanna Alexandrina Catharina Bastiana van Zuydam (geb. 1863) bij wie hij
inmiddels vijf kinderen had."'
4.1 De Arendshoeve
Toen hij zich in Best vestigde, kocht hij aan het Zomerpad van eigenaar Johannes
van Gerwen (1846-?) een zeventiende-eeuwse boerderij. Van Gerwen woonde er
met zijn dochter Catharina (1886-?). In Best waren beiden beter bekend onder de
namen Hannes en Kaat. Zoals we zullen zien, zouden zij veelvuldig voor Hijner
model staan. In hetzelfde jaar kocht Hijner ook nog de daarnaast gelegen boerde-

Zomerpad te Best
(foto uit: Best toen en nu, d1.1 )
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rij die op dat moment door Hannes van Gerwen gehuurd werd en eigendom was
van een oud echtpaar dat bekend stond onder de naam 'Pauwke' en 'ons moeder'.")
Dit waren Paulus de Wert (1828-1908) en Johanna Maria Ketelaars (1829-1906).
Zoals we in § 4.4 zullen zien, figureerden zij in het schilderij De dag na de gouden bruiloft. De eerstgenoemde boerderij - de Arendshoeve genoemd - gebruikte
Hijner als verblijfplaats voor zichzelf. De naam Arendshoeve is in Best echter niet
geregistreerd en het ligt voor de hand dat Hijner, vanwege zijn voornaam Arend,
zelf deze naam aan zijn boerderij gegeven had.'"' Zijn woning was de kleinste,
maar ook het meest pittoreske huisje. Op de grotere boerderij werd 'geboerd'. Daar
was het vee (koeien, kalveren, schapen, geiten en paarden) ondergebracht en
woonden de boeren die het vee verzorgden, de boerderij beheerden en het landwerk verrichtten. Over dat alles had Hannes van Gerwen het oppertoezicht.'" In
1909 kocht Hijner nog een derde boerderij die zich aan de overzijde van de straat
bevond. Hiervan werd de stal verbouwd tot atelier. Deze zou gaan dienen als ontmoetingsplaats voor andere kunstenaars. Overigens werd dit hele buurtschap eind
jaren zestig gesloopt ten behoeve van een nieuwbouwwijk."'

Mocht er iets bijzonders zijn, zo voegde hij eraan toe, dan moest ze hem in Best
schrijven, want hij was van plan daar op vrijdagavond naar toe te gaan."' Kennelijk
brak voor hem omstreeks mei het nieuwe seizoen in Best aan. Vreemd is wel dat
hij zich in 1910 inschreef in het stationskoffiehuis van Betsie van Gemert tegenover het station, terwijl hij toch een goed onderkomen had. Kennelijk was de verbouwing van zijn nieuwe atelier van het in 1909 gekochte pand nog niet helemaal
klaar. Overigens was een verblijf van kunstenaars in hotels en pensions een veel
voorkomend verschijnsel. Kunstenaars waren zelden kapitaalkrachtig en vonden
op die manier goedkoop of - zoals we bij De Grijs in Oirschot zagen - bij boeren
en andere particulieren. En deze laatste groepen zagen inwoning als een welkome
aanvulling op hun inkomsten. Voor schilders was het voordeel van een verblijf in
een logement dat het, met name in dorpen waar zich grotere kunstenaarskolonies
vormden, vaak fungeerde als ontmoetingsplaats. Omdat veel schilders reizende
waren, is het niet verwonderlijk dat kunstenaars op die manier contact hadden met
schilders uit andere kolonies en daar ook weer naar toe trokken. Zo was in Laren
Hotel Hamdorff een centraal punt waar veel kunstenaars elkaar troffen. Behalve
het voordeel van goed vervoer - er was een rechtstreekse verbinding van
Amsterdam naar Laren met de Gooise Stoomtram - en voldoende onderdak kon
men omstreeks 1900 in het hotel ook ateliers huren."' Heeze kende ook iets dergelijks. Daar bestond de mogelijkheid in Hotel van Dijk te verblijven. Van Dijk
was bereid kunstenaars onderdak te bieden in ruil voor schilderijen. Dit had tot
gevolg dat tot omstreeks 1920 de wanden van de hotelvertrekken dichtgroeiden
met allerlei soorten landschappen en interieurs.'

Al met al betekende dit dat Arend Hijner, evenals Th. Hoppe, in goeden doen was.
In Best bezat hij immers naast de drie boerderijen, de nodige onroerende goederen en landerijen bestaande uit korenvelden, een uitgestrekte vruchtenboomgaard
en nog enige hectaren heidegrond op de Oirschotse heide."' Daarnaast kon hij
twee huizen in een gegoede wijk in Den Haag tot zijn eigendom rekenen. En bij
zijn dood in 1916 leverde zijn inboedel, die bestond uit schilderijen, klokken, tin,
koper, kabinetten, buffetten enzovoort, het respectabele bedrag van bijna 30.000
gulden op.34) Dat Hijner juist oude boerderijen kocht en geen modern, comfortabel
huis was niet zo verwonderlijk. Daar waren namelijk de authentieke interieurtjes
bewaard gebleven die hij zo vaak schilderde. op die manier had hij ze dus altijd
bij de hand en hoefde hij er niet naar op zoek, zoals veel van zijn collega-schilders. Dat een geschikt interieur niet altijd gemakkelijk te vinden was, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat in Laren de schilders gemakkelijker toegang hadden tot
oude binnenhuizen via tussenkomst van Jan Hamdorff, de eigenaar van Hotel
Hamdorff. Hamdorff wist namelijk precies in welke huizen het vuur nog in de
schouw brandde en waar de ketel boven de vuurpot hing."' Hijner paste dus precies in het beeld van zijn tijd. Ook hij schilderde datgene wat aan het verdwijnen
was. Moderniteiten werden door hem genegeerd (zie § 2.1).
4.2 Pensions en pensiongasten
Ondanks zijn riante onderkomen vertoefde Hijner alleen in de zomer in Best."'
Zijn eigenlijke woonplaats was Den Haag waar ook zijn vrouw en kinderen verbleven. Best zal te weinig vertier gehad hebben om de winter door te brengen,
Hijners huizen in Den Haag zullen comfortabeler zijn geweest en bovendien diende hij tijd te spenderen aan zijn schilderrelaties en exposities. Ook andere schilders onderhielden tijdens hun verblijf op het platteland contacten met de grote
stad. Zo waren De Grijs, Hoppe en De Groot lid van de Amsterdamse kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae. Tussendoor ging Hijner zonder vrouw en kinderen op reis. Zo schreef hij begin mei 1910 vanuit Brussel aan zijn vrouw dat hij
van haar geen bericht ontvangen had en er dus vanuit ging dat alles thuis goed was.

In Best verbleven in pension Van Gemert op het moment dat Hijner zich inschreef
ook de schilders A. Magielsen en Anne Gerrit Jonker (1866- ?). Over Magielsen
is niets meer bekend dan dat zij een vrouwelijke kunstenaar was. Over Jonker
weten we dat hij geboren werd in Leeuwarden en zich pas officieel in Best vestigde op 6 augustus 1924, maar er voordien ook al regelmatig verbleef.
Uiteindelijk zou Jonker in 1931 naar Castricum vertrekken waar hij zich liet
inschrijven in Hotel van Bentem. Het lijkt er dus op dat het tegenover het station
gelegen logement Van Gemert - waar een postkoets ook de verbinding tussen Best
en Oirschot onderhield - eveneens de mogelijkheid in zich had om uit te groeien
tot een soort van kunstenaarshotel. Ware het niet dat Hijner bezig was zijn derde
boerderij tot atelier te laten verbouwen. In ieder geval verhuisden Magielsen en
Jonker met hem mee, want vanaf 1910 staan zij geregistreerd op Hijners adres aan
het Zomerpad. Zoals gezegd zou het atelier dienst doen als ontmoetingsplaats voor
andere kunstenaars (foto 11). Zo bezocht de Schijndelse schilder Jan Heesters
(1893-1982) omstreeks 1910 Arend Hijner er regelmatig. En hij wist te melden dat
Hijner zeker niet de enige kunstenaar in Best was: 'Ook schilders die in die dagen
in Best woonden, waarvan Arend Hijner de belangrijkste was, trokken mij erg aan
door hun jovialiteit en ongecompliceerde vriendschap.'") Ook een zekere kunstcriticus H. de Boer logeerde, samen met zijn vrouw en twee kinderen, in de zomer
van 1911 bij Hijner (foto 12).4 " Overigens was deze De Boer met Hijner zeer goed
bevriend en vergezelde hem op zijn reizen, want in mei 1910 schreef Hijner vanuit Brussel aan zijn vrouw: 'De Boer en ik gaan vrijdag avond naar Best.'
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4.3 Exposities
Arend Hijner exposeerde voor het eerst in 1877 in Arnhem." Vanaf het begin
werkte hij doelgericht aan zijn carrière. Hij had connecties met de kunstwereld in
het westen van ons land, maar hij maakte ook werk speciaal bedoeld voor de
Amerikaanse kunstmarkt. Zo exposeerde hij in 1913 in de Haagse kunstzaal
Mettes een drietal schilderijen 'bestemd voor Amerika.' Hijner had heel goed
begrepen dat het in Amerika ontbrak aan oude kunst, maar dat het wel over de dollars beschikte om kunst te kunnen kopen. Amerika kocht niet alleen zeventiendeeeuwse meesterstukken, maar 'legt ook beslag op het beste werk van den jongeren
meester van den eigen tijd. Hollandsche schilders, volgelingen van de Haagsche
en de Larensche scholen, zijn bij de Yankees gaandeweg meer in trek gekomen.
Hun kunstgevoel is geleidelijk in voldoende mate ontwikkeld geworden om te
weten, dat op een Hollandsch schilderstuk niet perse een molen, een
Scheveningster of een koe de stoffering moet uitmaken.' En dus vonden Hijners
binnenhuizen gretig aftrek in Amerika."
In zijn Brabantse tijd richtte Hijner zich op het schilderen van binnenhuizen, boerenfiguren en het Brabantse landleven. Zijn stijl en kleurgebruik, dat in Zeeland
nog uitbundig genoemd mag worden, veranderde tijdens zijn verblijf in Brabant °31
Daar raakte hij meer geboeid door de zeventiende-eeuwse schilders zoals
Johannes Vermeer, Pieter de Hoogh en Adriaan van Ostade. Met De Hoogh en
Vermeer had hij gemeen dat hij, zoals andere schilders van binnenhuizen, veel
aandacht schonk aan het licht dat door de kleine raampjes viel. Bij van Ostade
vond hij meer overeenkomst in het uitbeelden van het Brabantse volksleven.
In 1905 exposeerde Hijner in de Rotterdamse Kunstzaal Zrcher voor het eerst
werken met Brabantse interieurs en figuren. Bij die gelegenheid werd hij geprezen om zijn coloriet en de verhalende onderwerpen. In dit verband werd bijvoorbeeld Eene uitnoodiging voor de kermis genoemd dat men als een typisch
Brabants interieurtje betitelde. Het Brabantse leven met de oude volksgewoonten
werd immers gezien als een onuitputtelijke bron van vertellingen. 'Wat leveren zij
niet een stof voor de boeiende genrebeelden', schreef De Hofstad in 1905.46' In Een
Brabantsch interieur werden opnieuw het 'doortintelende zonlicht' en Hijners
coloristische verdiensten geroemd (foto 13)."

4.4. Modellen

Pension Van Geinen

Met het schilderij Een Brabantsch interieur komen we terecht bij de modellen die
Hijner gebruikte. In het werk staan drie figuren centraal die gezeten zijn rond een
tafel. Het zijn twee oude mensen - een echtpaar dat een dag eerder zijn vijftigjarige bruiloft vierde - en een jonge vrouw. Op tafel staat een grote, platte schaal met
aardappelen, klaar om gegeten te worden. De lepels liggen op de rand van de
schaal, want zoals gebruikelijk werd er bij boeren en arbeiders niet van een eigen
bord gegeten. Boven het hoofd van de oude vrouw hangt een papieren kroon waarmee ze op haar gouden bruiloft werd geëerd. De figuren die Hijner schilderde, zijn
bekend. Het oude stel is de al eerder genoemde 'Pauwke' en zijn vrouw, het echtpaar De Wen-Ketelaars, dat op 6 februari 1855 in het huwelijk was getreden. De
jonge vrouw is Kaat van Gerwen. Kaat wordt genoemd als de pleegdochter van het
oude echtpaar, wat erop zou duiden dat ze al jong moederloos was geworden. Kaat
van Gerwen trouwde op 29 januari 1906 met Bestenaar Jan Strijbosch en vestig-
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de zich met hem in Oisterwijk waar ze een grote hoeve kochten met een mooie
veestapel. Kaat - ook Rooie Kaat genoemd - scheen een frisse, struise boerendochter geweest te zijn die vodr de boerenzonen in de omtrek een zeer begeerde
partij was. Een stropop 's nachts hoog in de notenboom opgehangen, wees op haar
huwbaarheid. En wanneer haar vader, oude Hannes, bij de overbuurman zat te
kaarten, scheen het 'manvolk' van heinde en ver te komen om Kaat naar alle regels
der kunst het hof te maken. Ook toen Jan Strijbosch de uitverkorene was, scheen
deze hofmakerij door te gaan. Totdat Kaat die standvastigheid van haar aanbidders
begon te vervelen en ze de hulp van haar vader inriep. Een knuppel was snel
gevonden en hij veegde daarmee alle vrijers, inclusief Jan Strijbosch, de straat op.
Kaat zou, zoals hieronder blijkt, veelvuldig afgebeeld worden door Hijner. Zij was
zijn lievelingsmodel. Haar vader werd zijn standaardtype. Ook de kinderen van
48
Kaat - Harrie, Jan en Anna - komen regelmatig op de werken voor (foto 14). '

ners begaf, maakte het voor hem waarschijnlijk gemakkelijker zich binnen de
Bestse gemeenschap te begeven. Ook Jan Heesters sprak al over zijn jovialiteit.
Een onbekende bron schreef tenminste in 1915: 'Hoe het hem gelukte bij die wantrouwende, vaak stugge en onverschillige boeren, een graag geziene gast te worden, wordt dengene die hem zoo recht gemoedelijk met dat volkje ziet zitten praten, over al wat eenvoudigen belang inboezemt, al spoedig duidelijk.' "'
Die ongemerkte observatie gebeurde, zoals we zagen, in zijn atelier. Hijner groepeerde zijn personages niet, maar hij schilderde ze terwijl ze hun dagelijkse handelingen verrichtten. In feite deed hij hetzelfde wat De Buck met zijn fototoestel
deed (zie § 2.2). Overigens hanteerde Hijner zelf ook de camera, waarschijnlijk
om bepaalde scènes snel vast te kunnen leggen en ze daarna te kunnen schilderen.
In enkele gevallen zijn zowel een afbeelding van de foto als een van het werk dat
naar de foto gemaakt is, bewaard gebleven. Dit is het geval bij bijvoorbeeld
Grootvader's bezoek en Nieuws uit het dorp (foto 16 + foto 17). 67

Voor Hijner was het - net zoals bijvoorbeeld voor genoemde schilders Kever en
Briët (zie hoofdstuk 2) - zó belangrijk om niet alleen de sfeer te proeven, maar ook
aan den lijve te ondervinden wat het betekende om in dit deel van Brabant te leven
dat hij tussen het boerenvolk op de boerderij ging wonen."' Door zijn jarenlang
verblijf genoot hij het vertrouwen van de bevolking en het schijnt dat hij zich met
piëteit had ingeleefd in de zeden en gewoonten 'van dit typische Brabantsche volk.'
°' Er werd zelfs geschreven dat 'wanneer hij plotseling binnenkomt geneert dit de
boeren in hun huiselijk verkeer absoluut niet; ze weten dat "den Heer" met hen
voelt en meileeft - zouden ze hem dan alleen als visite beschouwen, geenszins, hij
is als een der hunnen' .5 "
Maar natuurlijk bleef Hijner een buitenstaander. Hij was import, kunstenaar, welgesteld en verbleef slechts een gedeelte van het jaar in Best. Veelzeggend is dat
Hijner in het dorp 'den Heer' werd genoemd."' En hij was een ijdeltuit. Met graagte poseerde hij voor de fotograaf. Bekend zijn bijvoorbeeld de foto's gemaakt in
zijn atelier, terwijl hij zijn modellen schildert. Maar ook in Wemeldinge schijnt er
met enige regelmaat een nogal lange, magere man op ansichtkaarten uit omstreeks
1900 voor te komen. Hij staat met een fiets, in die tijd nog een zeldzaamheid, met
meestal een dochtertje erop. Het is Arend Hijner die een fotograaf niet ongezien
voorbij liet gaan."'
6

Toch scheen Hijner zeer bemind te zijn geweest bij de inwoners van Best. Bij
moeilijkheden konden ze altijd een beroep op hem doen. Zo stond hij bij een
brand, waarbij de boerderij van zijn buurman Van Doremalen in vlammen opging,
hem een van zijn boerderijen af. En in een ander geval kocht hij een stuk grond
aan van de oude boer Van Keulen, zodat deze onbezorgd zijn oude dag tegemoet
kon gaan»' 'En thans ook', zo schreef het Weekblad in 1911, 'begreep hij het
karakter van het boerenvolk hetwelk hij ging schilderen. Hij toeft in hun midden.
Vertrouwd geworden met het doen en laten der Noord-Brabantsche boeren, wien
de roomsche godsdienst te midden van hun sombere zware strijd iets op de natuur
te veroveren, blij heeft gehouden, observeert hij ze ongemerkt in hun dagelijksch
werk, hij woont hun "buurten"
onder de schouw en hun feestelijke openbare bij55
eenkomsten bij' (foto 15). '
De genoemde beminnelijkheid van Hijner en het feit dat hij zich onder de bewo-

Ook van de schilder Hoppe is bekend dat hij met vaste modellen werkte. Het
waren de dochters van Adrianus Korsten en Anna Maria Schepens die veelvuldig
voor hem exposeerden."' Of de modellen van de schilders onderling uitwisselbaar
waren, is onbekend. Het vermoeden bestaat dat dit wel het geval was, omdat sommige figuren op de werken van Hoppe lijken op die op het werk van Hijner, zoals
bijvoorbeeld de figuur met de hoge hoed waarvoor Hannes van Gerwen bij Hijner
model stond.
Het vinden van goede modellen verliep overigens niet altijd even gemakkelijk. Het
gebrek aan geschikte modellen stelde kunstenaars aan het einde van de vorige
eeuw voor grote problemen. Zo kwam Vincent van Gogh er in zijn briefwisseling
aan zijn broer Theo regelmatig op terug. 'Het is hier als overal, de mensen poseren verre van graag, en als 't niet was om het geld zoude niemand willen.' Hij voerde het zelfs als argument voor zijn vertrek uit Nuenen aan."' Een reden dat de
mensen niet durfden te poseren was de invloed van de pastoor. In het geval van
Van Gogh werd zelfs van de preekstoel afgeroepen dat het poseren verboden was.
In het geval dat inwoners wel poseerden, mopperde Van Gogh dat ze in hun beste
kledij kwamen en niet in hun werkplunje zoals hij gewild had." In Laren trad Jan
Hamdorff op als bemiddelaar tussen de kunstenaars en de Larense bevolking die
tegen betaling wel model wilde staan.'" Het geeft wel aan dat men als vreemdeling niet zomaar op modellenjacht kon gaan. Als kunstenaars eenmaal goede
modellen hadden, wilden ze die graag houden. Zo werkte Joseph Gindra met twee
vaste modellen die voor hem poseerden. Een ervan was Frans Feijen, een in Bladel
graag gezien en gewaardeerd persoon. Om het interieur aan de artistieke visie te
laten beantwoorden, nam Gindra zelf enkele schilderkunstige attributen mee,
zoals tinnen borden en een gietijzeren waterketel. Dit betekent dus dat het niet
zonder risico is dergelijke schilderijen en foto's als historische bron te gebruiken.
Het andere model dat regelmatig in zijn binnenhuistaferelen voorkomt, was
mevrouw M. Jansen, bijgenaamd Mie Zoon. Zij poseerde om wat extra's bij te verdienen."' Ook Hijners modellen probeerden op die manier hun inkomsten te vergroten. Over Hannes van Gerwen en Kaat met haar gezin werd als volgt geschreven: 'Zoo heeft hij [= Arend Hijner] deze twee gezinnen, door banden van dank-
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baarheid en dienstplicht aan zich verbonden; dat zij zich beijveren om onder alle
omstandigheden voor hem te poseren, behoeft wel nauwelijks vermeld!'" Uit dit
citaat zou men kunnen afleiden dat de familie Van Gerwen in de boerderij kon
wonen in ruil voor het poseren en voor het beheer van Hijners bezittingen.

6. Afbeeldingen

4.5 Lichtvoetigheid
In zijn werken varieert Hijner vaak op hetzelfde onderwerp. Een Brabantsch interieur, De vertellingen van de oude Bet en De dag na de gouden bruiloft zijn allemaal variaties op eenzelfde thema. Ook al is in het ene werk de tafel vierkant en
de andere rond en zijn inmiddels de aardappelen geconsumeerd, compositie en
modellen zijn hetzelfde gebleven. Zoals gezegd hadden de werken die Hijner
schilderde niet de zware veldarbeid tot onderwerp, maar idyllische landschapjes
en genrestukjes met vooral interieurs (foto 18 + foto 19). Vanwege dit laatste genre
werd hij ook de 'schilder van den Brabantschen Achterhoek' genoemd. In die tijd
zag men bijvoorbeeld het Brabantse landschap als een 'schoone geheimzinnigheid'
waar de boerenstulpen - die deden denken aan Brueghel, Steen en Van Ostade onder het hoge geboomte verstrooid lagen. Eigen Haard constateerde dat er weinig landstreken in ons land waren 'waar het oorspronkelijk volkstype zich zoo
treffend heeft gehandhaafd, waar de oude spelen en gebruiken zoozeer in eere zijn
gehouden, als in de streken in Brabant waarin onze schilder werkt.' 64> Hijner schilderde dan ook geheel in de trant van zijn tijd 'echte' Brabantse volksgebruiken,
zoals het genoemde Koningschieten."
5. Conclusie
In navolging van de Haagse Schoolschilders trokken vele kunstenaars na de tweede helft van de vorige eeuw naar het Brabantse platteland waar ze landelijkheid,
eenvoud en vroomheid zochten. Met name Heeze werd een druk bezochte plaats.
Kort na de eeuwwisseling verbreedden deze kunstenaars hun gebied en werden
kleine dorpjes zoals Best en Oirschot populair. Als late navolgers van de Haagse
School schilderden ze pittoreske taferelen in en rond de boerderij. Uitzondering
hierop was de Rotterdammer Johan van Helt die een zeer eigen kijk had op de
leefomstandigheden van de boerenbevolking.
Doordat het individuele schilders zijn geweest die met kortere of langere tussenpozen in Oirschot en Best verbleven, kan men niet van een 'school' spreken. De
invloed die ze hebben gehad op een na hen komende generatie mag te verwaarlozen worden genoemd. Desondanks is het aardig te constateren dat er kort na de
eeuwwisseling vanuit kunstenaarszijde belangstelling bestond voor de mooie
omgeving van Best en Oirschot.
Met dank aan Frank de Klerk, directeur van het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland te
Goes, die zo bereidwillig was zijn documentatie betreffende Arend Hijner aan ons ter inzage te geven.
Veel dank aan C. Hijner te Haarlem, kleinzoon van Arend Hijner.
En ook dank aan alle andere belangstellende medewerkers in Best en Oirschot.

Foto 1: Lammert van der Tongc, Huiselijk interieurtje.
Olieverf, verblijfplaats onbekend.
Uit: De Katholieke Illustratie, 1912-1913 (jrg 47) p. 110.
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie
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Foto 2: August Allebé, Koffienialend moedertje (= Brabantse vrouw uit Dongen).
Olieverf, verblijfplaats onbekend.
Uit: De Katholieke Illustratie 1905 (jrg 39) voorpagina.
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie
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Foto 3: Paul Gabriel, Putje te Heeze.
Tekening, verblijfplaats onbekend.
Uit: De Katholieke Illustratie, 1910 (jrg 44) p. 341.
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie
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Foto 4: B.J. Blommers, Dorpsgezicht in Noord-Braband.
Krijttekening, verblijfplaats onbekend.
Uit: Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, 1892 (dl III) p. 331.
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie
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Foto 5: B.J. Blommers, Kerkgangers in Noord-Braband.
Olieverf, verblijfplaats onbekend.
Uit: Elsevier's Geillustreerd Maandschrift, 1892 (dl III) p. 330.
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie
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Foto 6: B.J. Blommers, Brabantsch binnenhuis.
Olieverf, verblijfplaats onbekend.
Uit: Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, 1906 (dl XXII) p. 158.
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie
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Foto 7: B.J. Blommers, Molentje in Noord-Braband.
Olieverf, verblijfplaats onbekend.
Uit: Elsevier's Geillustreerd Maandschrift, 1892 (dl III) p. 329.
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie
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Foto 8: H.F. de Grijs, Noordbrahantsch linnenhuisje.
Aquarel, verblijfplaats onbekend.
Uit: De Katholieke Illustratie, 1902-1903 (jrg 36) voorpag.
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie
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Foto 9: J.W.S. de Groot, Breiend meisje.
Verblijfplaats onbekend.
Uit: Edese Courant, 13 augustus 1977.
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Foto 10: Johan van Hell, Oude Brabantscl►e boe►/Boer te Best.
Uit: Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, 1921 (dI LXII) tussen p. 215-216.
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Foto 11: Arend Hijner in zijn atelier, circa 1912.
Uit: De Katholieke Illustratie, 1912-1913 (jrg 47) p. 474.
Foto: UB Nijmegen, afd. fotografie.
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Foto 12: De Boer en Arend Hijner schilderend, samen in het korenveld in Best.
Uit: Het Leven Ge'illustree►d, 29 augustus 1911.

Foto 13: Arend Hijner, Een Brahantsch Interieur (ook genoemd: De Vertellingen
van de Oude Bet / De dag na de gouden hruil0).
Uit: De Katholieke Illustratie, 1912-1913 (jrg 47) p. 475.
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie
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Foto 14: 'Arend Hijner, de bekende schilder van Brabantsche interieurs, aan het
werk: De meester met zijn modellen; een allergevoeligst tafreeltje!' Het is Kaat
van Gerwen die geschilderd werd door Hijner.
Uit: De Katholieke Illustratie, I 0 april 1915 (jrg 47) p. 425.
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie

Foto 15: Arend Hijner, Koningschieten.
Uit: Eigen Haard, 5 juni 1915, p. 441.
Foto: KB Den Haag.
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Foto 16: Arend Hijncr, Nieuws uit het dorp.
Uit: De Katholieke Illustratie, 1912-1913 (jrg 47) p. 474.
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie
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Foto 17: Arend Hijncr aan het schilderen in zijn atelier in Best.
Bron onbekend.
OPM: Op foto 16 staat de vrouw aan een vierkante tafel, op het doek op foto 17
schildert Hijner een ronde tafel.
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Foto 18: Arend Hijner, De Maaltijd.
Uit: De Katholieke Illustratie, 1912-1913 (jrg 47) p. 476.
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie

Foto 19: Arend Hijner, De oude schaapherder.
Uit: De Katholieke Illustratie, 1912-1913 (jrg 47) p. 476.
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie
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7. Bijlagen
Publicaties over Hijner geschreven door kunstcriticus H. de Boer:
- 'Kunstoverzicht schilderkunst Tentoonstelling Hijner kunstzaal Biesing', in: De
Hofstad 20 april 1910.
- Tentoonstelling van Schilderijen en Aquarellen van A. Hijner. Den Haag 1907
(catalogus J.J. Biesing, Kunsthandel, Den Haag).
- 'Een blij schilder. Arend Hijner', in: Onze Kunst (1910) augustus (overdruk), pp.
1-20.
- Arend Hijner. Den Haag 1911.
- 'A painter of Brightness Arend Hijner', in: Onze Kunst, (1911), pp. 1-20 (Engelse
vertaling van het in augustus 1910 verschenen artikel).
- 'Arend Hijner', in: Eigen Haard, 5 juni 1915, pp. 438-440 (met afbeeldingen op
pp. 441-442).
- 'Schilderachtig Brabant. Arend Hijner', De Hofstad, 24 juli 1915.
- Zonder titel, in: De Hofstad, 8 juli 1916.

- Veiling Atelier A. Hijner. Verkooping te 's-Gravenpage op woensdag 20 december 1916. 1916.

Overige recensies en catalogi over Hijner tijdens zijn leven:
- in: Het Vaderland 28 februari 1893.
- G., 'Hijner', in: Het Vaderland 12-13 november 1899.
- 'Kunstzaal ZUrcher', in: De Hofstad 15 juli 1905.
- in: Nieuwe Rotterdamsche Courant 3 december 1905.
- 'Kunstzaal archer. Tentoonstelling van Schilderijen door A. Hijner', in: De
Hofstad 9 december 1905.
- 'Bij ZUrcher', in: Nieuwe Rotterdamsche Courant 15 december 1905.
- 'Kunsthandel J.J. Biesing: Werken van A. Hijner', in: Nieuwe Rotterdamsche
Courant 23 april 1907.
- 'Tentoonstelling A. Hijner', in: De Groene Amsterdammer 28 april 1907.
- Tentoonstelling van schilderijen en aquarellen van A. Hijner in het Stedelijk
Museum (Suasso) te Amsterdam van 12 maart tot 1 april 1909 (catalogus
Stedelijk Museum, Amsterdam).
- 'Hollandsche schilders op tentoonstellingen', in: Op de Hoogte (1909) jg 6, pp.
215-216.
- 'Litteratuur. Over A. Hijner', in: Artistiek Weekblad voor schilderkunst en kunstnijverheid 27 augustus 1910, jg. 1, nr. 28.
- 'Tijdschriften', in: Nieuwe Rotterdamsche Courant 29 augustus 1910 (recensie
n.a.v. het artikel van H. de Boer in Onze Kunst).
- 'Arend Hijner', in: Memorandum voor schilders, kunstverzamelaars, kunstnijveren, antiquairs, enz., 26 augustus 1911, nr. 24, z.p. (n.a.v. het artikel van H. de
Boer in Onze Kunst).
- 'De schilder Arend Hijner op "Arendshoeve" te Best, met zijn levende modellen',
in: Het leven geïllustreerd 29 augustus 1911, pp. 1117-118.
- Expositie van werk door Arend Hijner 1 tot 27 november 1912. 1912 (catalogus
van kunsthandel Esher Surrey te Scheveningen).
- 'Arend Hijner', in: onbekend 25 november 1912.
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- De Katholieke Illustratie, 3 mei 1913, jg 47, pp. 474-476 (alleen afbeeldingen).
- 'Het werk van Arend Hijner', in: Panorama, een geïllustreerd weekblad 13 augustus 1913, nr.7, z.p.
- 'Arend Hijner', in: La Revue Moderne 10 november 1913, jr 13, pp. 20-21.
- 'Arend Hijner', in: De Katholieke Illustratie 10 april 1915, p. 425.
- De Hofstad 8 mei 1915 (alleen afbeelding i.v.m. veiling bij L.T.J.M. Meylink in
Den Haag).
- M.A.B., 'Arend Hijner in 't Brabantsche', in: onbekend, pp. 931-932 (met afbeeldingen op pp. 927-928). (=1915).
- Gruyter, W. Jos de, 'Arend Hijner' (necrologie), in: onbekend, 1916.
Publikaties over Hijner na 1916:
- Gruyter, W. Jos de, 'Arend Hijner. Een privé-museum hier ter stede', in: Nieuwe
Courant 22 november 1947.
- Frank de Klerk, Arend Hijner, een impressionist in het Wenieldinge van 1900.
Goes z.j. (=1997), Catalogus Museum voor Zuid- en Noord-Beveland Goes.
Werken door Arend Hijner met de in § 4.4 genoemde modellen:

Grootvaders bezoek, geschilderd vóór 1911, afb. schilderij en foto in Het Leven
Geïllustreerd 29 augustus 1911.
Grootvader is Hannes van Gerwen, de moeder met de twee kinderen is Kaat van
Gerwen met twee van haar kinderen. Janus van Gerwen werd op 8 februari 1846
geboren in Best; zijn dochter Kaat op 29 mei 1886. Volgens het straatnaamregister van 1910 (Gemeente Archief Best, inv.nr. 1099) woonde Janus van Gerwen op
nummer 433; het pand was toen eigendom van Arend Hijner uit Den Haag.
Nummer 434 was onbewoond, ook eigendom van Arend Hijner. Op nummer 435
woonden J. Strijbosch en Jan van de Laar.

Nieuws uit het dorp, geschilderd voor 1912, afb. in de Katholieke Illustratie, 1912-

1913, p. 474.
De man en vrouw staande achter de tafel zijn Hannes en Kaat van Gerwen. Aan
de tafel zit één van haar kinderen. De vrouw bij het haardvuur en de man in de
raamopening zijn onbekend. Variatie hierop is Moeders vertelling en

Dorpsnieuws.
Dorpsnieuws, geschilderd vóór 1913, afb. in Panorama een geillustreerd weekblad 13 aug. 1913.

Aan de tafel staat Kaat van Gerwen, terwijl één van haar kinderen aan tafel zit. De
man in de raamopening is haar vader. De vrouw bij het haardvuur is onbekend.
Kleinzoon C. Hijner uit Haarlem (brief van 26 januari 1999) wijst op een andere
variant: "Dit soort tafereel is in telkens weer gevarieerde opstelling vaak geschilderd. Bij de verschillende schilderijen worden dan weer andere namen als motief
meegegeven, zoals in dit geval: 'moeders vertelling' en in een andere keer 'nieuws
uit het dorp"'.
C. Hijner wijst ons in een brief van 23 november 1998 op een aflevering van La
Revue Moderne, 13 année, nr. 21 van 10 november 1913, met verwijzing naar
pagina's 19, 20 en 21. Het is aardig hier het oordeel van een Fransman, mr.
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Clément Morro te vernemen, die naar ik aanneem meer internationaal georiënteerd zal zijn geweest, hoewel hij het Zeeuwse werk waarschijnlijk niet kende.
Tevens blijkt (blz. 20, links onder) dat het schilderij Nieuws uit het dorp te
München geëxposeerd is geweest op de Salon International in 1913.
C. Hijner was zo vriendelijk genoemde La Revue Moderne met zijn brief mee te
sturen.

De maaltijd, geschilderd vóór 1912, afb. in de Katholieke Illustratie, 1912-1913,

p. 476.
De vrouw is Kaat omgeven door drie van haar kinderen. Aan tafel zit haar vader
Hannes. Variaties erop zijn Broodsnijden (1912; ook genoemd In Brabant, afb. in
Arend Hijner door H. de Boer en in De Hofstad 24 juli 1915) en
Bloemenverzorgen (1907; afb. in Tentoonstelling van schilderijen en aquarellen
van A. Hijner). Op beide werken is Kaat afgebeeld in hetzelfde interieur met een
bedstede als achtergrond. Bij Broodsnijden zit haar vader aan tafel en staat een van
haar kinderen erbij te kijken.

Brabantsche Pomp (ook genoemd Put in Noordbrabant) vóór 1912, afb. in Onze
Kunst aug. 1910 en in Arend Hijner door H. de Boer.

De schaapherder is Hannes, de vrouw aan de put waarschijnlijk Kaat. Een variatie
hierop is De oude schaapherder, afb. in de Katholieke Illustratie 1912-1913, p. 476.

De vertellingen van de oude Bet, ca. 1905, afb. in de Katholieke Illustratie, 1912-

1913, p. 475.
Dit is een variatie van Een Brabantsch interieur, ook wel De dag na de Gouden
bruiloft genoemd waarvan een afbeelding staat in Arend Hijner door H. de Boer
en in 'Arend Hijner in 't Brabantsche' p. 927.
Op dit werk zijn, in tegenstelling tot De dag na de Gouden bruiloft, de aardappelen op de schaal inmiddels geconsumeerd.
Afgebeeld zijn het echtpaar Paulus de Wert (29 september 1828-19 maart 1908)
en Johanna Maria Ketelaars (27 augustus 1829-25 januari 1906) samen met Kaat
van Gerwen.

De oude schaapherder, vóór 1911, afb. in Arend Hijner door H. de Boer.
De man aan tafel is Hannes, de meid ernaast is Kaat van Gerwen.

Aan het venster, geschilderd vóór 1913, afb. in Panorama een geillustreerd weekblad 13 aug. 1913.
Kaat met twee van haar kinderen voor het raam.

Vader's thuiskomst, geschilderd vóór 1913, afb. in Panorama een geillustreerd
weekblad 13 aug. 1913.
Kaat met één van haar kinderen.

Brabantsche madonna en What is in a name (beide geschilderd vóór 1915), afgebeeld in De Hofstad 24 juli 1915.
Naar grote waarschijnlijkheid zijn dit beide portretten van Kaat.

Schilderij toegeschreven aan Theodorus Hoppe:
Aan It open venster
(In particulier bezit)
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De oude zwerver (ook genoemd De Oude Bedelaar), geschilderd v66r 1910, afb.
in Onze Kunst aug. 1910, in Memorandum 26 aug. 1911 en in Arend Hijner door
H. dc Boer, foto in Het Leven Geïllustreerd 29 aug. 1911.
Hannes van Gerwen als zwerver en Kaat als dc vrouw op de achtergrond.

Gezellig praatje (ook Buurpraatje genoemd), geschilderd v66r 1910, afb. in Onze
Kunst, aug. 1910 en in Arend Hijner door H. dc Boer.
Kaat van Gerwen als boerenmeid.

Pannekoeken bakken (ook genoemd De Koekenbakster), afb. in Arend Hijner door
H. de Boer.
De koekenbakster bij het vuur is Kaat van Gerwen met een van haar kinderen.

Overzicht van exposities gehouden door Arend Hijner:
( Van de hierbij genoemde werken weten we zeker dat het in Brabant geschilderde
taferelen zijn).
1877: Arnhem
1892: Kunsthandel Oldenzeel in Rotterdam
1893: Amsterdam
1895: Haagsche Kunstkring
1899: Kunsthandel Oldenzeel in Rotterdam
1905: Kunsthandel Zijrcher te Rotterdam (Een Brabantsch interieur, Eene uitnodiging voor de kermis, afb. in Tentoonstelling van schilderijen en aquarellen van
A. Hijner en in Eigen Haard 5 juni 1915)
1907: Kunsthandel J.J. Biesing te Den Haag (De dag na de gouden bruiloft, Gezel-

lig praatje, Uitnoodiging voor de kermis, De oude schaapherder, Bloemenverzorgen)
1909: Stedelijk Museum te Amsterdam ( Uitnoodiging voor de kermis,
Bloemenverzorgen)
1912: Kunsthandel Esher Surrey te Scheveningen (Koningschieten in Brabant,
afb. in Onze Kunst aug. 1910, in Arend Hijner door H. de Boer, in Expositie van
werk door Arend Hijner, in Onze Kunst 5 juni 1915 en in Veiling atelier A. Hijner
1916; Broodsnijden en Nalezen, afb. in Het Leven Geïllustreerd, 29 augustus
1911, verkocht bij Sotheby's Amsterdam maart 1999)
1913: Kunstzaal Mettes te Den Haag

Schilderij toegeschreven aan Theodorus Hoppe:
Portret
(In particulier bezit)

1916: Onder de nalatenschap die in 1916 in Den Haag geveild werd, bevonden
zich de door Hijner geschilderde volgende Brabantse taferelen:
Noord-Brabantsch binnenhuis, paneel 35x45 cm, 90 gulden
Koningschieten in Noord-Brabant, doek 98x128 cm, 200 gulden
Koningschieten in Noord-Brabant, paneel 44x59 cm, 70 gulden
Koekenbakster, 45x55 cm, 155 gulden
(Waarschijnlijk zijn de volgende onderwerpen ook als Brabants te karakteriseren:)
Landschap met schapen en hoedster, doek 53x39 cm, 100 gulden
Vóór schooltijd, paneel 45x31 cm, 140 gulden
Op weg naar huis (vrouw met geitje), 36x27 cm, 70 gulden
Roomschenkster, doek 68x45 cm, 190 gulden
Schapenhoedster, doek 47x37 cm, 70 gulden.
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Andere Brabantse werken zijn nog Rommelpotterij (krijttekening), Terugkeer
naar den stal. Landschap te Best en De ouwe Heks (alle afgebeeld in Arend Hijner

Noten

door H. de Boer).

Bevolkingsregisters Oirschot en Best
Geraadpleegde bronnen:
Kadastrale leggers Oirschot en Best
Archief van de Nederlands Hervormde Gemeente in Oirschot

Werk van Hijner is nu nog te vinden op de volgende plaatsen:
Drents Museum te Assen
Gemeentemuseum in Den Haag
Frans Halsmuseum in Haarlem
Museum voor Zuid- en Noord-Beveland te Goes
Bejaardenhuis Cederhof te Kapelle
Verder bevindt er zich nog werk bij particulieren, meest nazaten van Hijner.
Regelmatig wordt op veilingen nog werk van Hijner aangeboden, zoals bij
Sotheby's Amsterdam in maart 1999 (Nalezen) en bij Glerum Amsterdam in april
1999 (Interieur met moeder en kind).
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