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LIJST VAN AFBEELDINGEN

Zelfportret, potloodteekening
Portret van des schilders vrouw, sepiateekening
De Quai de Paris te Rouen (1839), dock 87 X 104 cm
De Kerk te Hoogstraeten (1843), paneel 79 x 63 cm
Interieur St. Laurenskerk te Alkmaar (1870), paneel
76 x 62.5 cm
Kloostergang (jaartal onbekend, vermoedelijk 186o)
paneel 43.5 X 35.5 cm
Bocrendeel, aquarel 5 5 X 44 cm
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ijn tweelingbroeder en ik werden 18 Februari 181 7
in Den Haag geboren.
Als schoolknaap was de teekenles mij de liefste geworden
en die lust werd niet weinig aangewakkerd, toen, omstreeks mijn twaalfde jaar, de stadsgezichtschilder B. J.
van Hove onze buurman werd. Sinds dien tijd begon ik
sterk to verlangen naar het oogenblik, waarop ik de
schoolbank tegen een plaatsje in zijn atelier zou mogen
verwisselen. Dat verlangen werd reeds bevredigd in het
najaar van 3 Y .
Tot de medeleerlingen, die ik daar vond, behoorde Sam.
Verveer. Huib, de oudste zoon van onzen meester, ontving toen zijne opleiding bij den landschapschilder H.
van de Sande Bakhuijzen, maar na een paar jaar vormden
7

wij een drietal, dat doorgaans zamen uitging om studies
te maken en — pret te hebben.
Behalve in bet atelier aan huffs van onzen meester, werden wij eerlang ook, of en toe, aan het werk gezet bij het
schilderen voor het Tooneel, waarbij de heer v. H. in
18 3 o als Decorateur was aangesteld.
Onder den directeur der Opera Nourrit (broeder van
den beroemden zanger Adolphe N.) werden Robert le
Diable, Guillaume Tell, Gustave III, la Juive etc. gemonteerd en werkten wij daarbij als leerlingen mede ; ook
later, nadat wij het atelier van onzen meester Madden verlaten, adsisteerden wij soms nog bij het schilderen van
decoraties voor altijd nieuwe opera's.
Dat meewerken onder de leiding des meesters had voor
ons het voordeel, dat wij ongezocht kennis maakten met
de onderscheidene bouwstijlen en landstreken, die in
aanschouwing moesten worden gebracht, als ook met
den aard der kleederdrachten van verschillende tijdvakken en landen. En wellicht is het niet overtollig de onjuiste meening „dat decoratieschilderen maar een zeer
ruw werk is", nogmaals te weerleggen met er op te wijzen
hoe — behalve bovengenoemde kennis — evenzeer nauwkeurige teekening en nauwgezette schildering worden
vereischt om met schilderwerk te volstaan naast werkehike voorwerpen en als omgeving van levende personen.
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Te Parijs en in andere wereldsteden (om niet eens op het
Meininger Hoftheater te wijzen) is trouwens afdoende
getoond met hoeveel talent en tot welk een hoogte dat
kunstvak elders is opgevoerd. En ook van den beer v. H.
moet worden getuigd, dat hij met zooveel beperkter
hulpmiddelen zich ook in dit opzicht hoogst verdienstelijk heeft gemaakt.
Na deze uitweiding keer ik terug tot mijne leeriaren bij
van Hove om te vermelden, dat mijne eerste proeven
van schilderen : gezichten op het Binnenhof, het Stadhuis, den Vijverberg enz. alle blijken vertoonden wiens
leerling ik was en hoe ik poogde het mijn meester af te
men.
In ' 3 5 maakte ik met Verveer, die reeds het atelier van
v. H. had verlaten, een studiereisje over Utrecht en
Nijmegen naar Dusseldorf, Keulen en Coblentz. Mijn
schilderij „Gezich.t op de Moezelbrug te Coblentz" in
datzelfde jaar hier tentoongesteld, werd door Schelfhout
gekocht en, behalve de voldoening, die daarin voor mij
was gelegen, mocht ik van toen af een raadsman in hem
vinden, die mij sinds ook een vriend is geworden en gebleven. Omstreeks ' 3 6 verliet ik het atelier mijns meesters en verkreeg een eigen werkplaats in de ouderlijke
woning op de Dunne Bierkade.
De Romantische beweging onder aanvoering van den
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genialen Nuyen (overleden in 18 3 9 op 2 6-jarigen leeftijd) trok ook mij aan tot volgen. En al verviel men langs
dien weg in gekleurdheid en opgesmuktheid, vaak ontaardende in chic, er ontsproot daaruit later een meer verstandig zoeken naar verlevendiging van coloriet, verhooging van effect, vermeerdering van relief. Hierin werd
Waldorp een wegwijzer voor velen en van zijne schilderijen op de tentoonstelling te Brussel in ' 4 5 getuigde dan
ook Victor Joly, een bekend criticus : „dans les marines
de cet artiste vous ne trouverez ni le fracas de coloris, ni
les excentricites auxquels se livrent les apotres de telle
ou telle ecole, mais une verite calme et profonde, pleine
de force et de realite. Devant les tableaux de Waldorp
l'esprit etonne oublie et l'art et l'artiste". Mar moest het
heen! maar over het algemeen was het conventioneele
nog te zeer ingeworteld, was affectatie en chic nog te veel
in de mode om niet dan langzamerhand overwonnen te
worden en plaats te maken voor degelijker opvatting.
Om dien lateren vooruitgang in mijn eigen werk aan te
toonen, verwijs ik naar mijn „Orgelspelende monnik"
in ' 5o ; mijn „Avondmaalsviering in de Geertekerk te
Utrecht" in ' S 2 en mijn „Bakkenessekerk te Haarlem",
een tiental jaren later geschilderd, alle drie in het Museum
„Fodor" te vinden en dus onderling te vergelijken. De
voorkeur zal ongetwijfeld aan het laatste worden toegeI0

trend, dat om zijn kracht en eenheid tot de meesterstukjes
deter verzameling gerekend wordt.
Als leiddraad voor den tijd der vervaardiging van een
deel miiner schilderijen go ik terug naar '36, toen bij
mijne mededinging op de prijsvraag „Stadsgezicht aan
het water met afvarend beurtschip", door de Maatschappij Felix Meritis uitgeschreven, de gouden eerepenning aan mij werd toegewezen. Aan Verveer viel een
verg. zilveren ten deel.
In hetzelfde jaar had ik op de Expositie te Rotterdam
gedebuteerd met „de St. Janskerk te 's Hertogenbosch
van binnen", die terstond een kooper vond in den toenmaligen kunstverzamelaar, den Heer De Bije aldiar. De
bijval hiermee behaald, de hernieuwde bekrooning in
Felix 38) nu voor eene „kerk met inVallend zonlicht",
gevoegd bij mijn bijzondere neiging om de indrukken
weer te geven, die kerkgebouwen op mij maakten, leidde
er mij gaandeweg toe dit genre bij voorkeur te kiezen ;
in ' 37 in Belgie te goon bezoeken en herhaaldelijk daar
weer te keeren, aangetrokken door den overvloed van
studie, dien dat land mij aanbood alsmede door de
groote voorkomendheid, die ik daar mocht ondervinden.
Te Antwerpen in '4o het „Orgel in de St. Jan te 's Hertogenbosch" exposeerende, werd mij daarvoor toegekend
een exemplaar van de groote bronzen gedenkpenning
II

„decernee aux artistes qui ont le plus contribue a la
splendeur de la fete Bisseculaire de Rubens”. Brussel '4 2
med. en vermeil voor mijne kerk „Lux in tenebris".
Brussel '4 5 gouden med. voor mijne St. Bavo te Haarlem
en Nieuwe kerk te Amsterdam.
Na in '5 3 te Gent met mijne bovengenoemde ,Avondmaalsviering in de Groote kerk te Utrecht" veel succes
te hebben gehad, werd mij in '5 6, toen ik daar het „koor
der St. Jacobskerk te 's Gravenhage" had geexposeerd,
de Leopoldsorde geschonken (eigenaar dezer schilderij
is de Heer de Chabot).
Terugkeerende naar de tentoonstellingen alhier zij gemeld, dat mijne „Quaff de Paris in Rouaan" (afb. 3) in
' 39 eene stedelijke zilv. med. werd toegekend, idem in
' 41 mijn „kerkgezicht te Antwerpen", dat mijne „kerk
te Hoogstraeten" (afb. 4) in '45 werd gekoz .en om door
Waanders op steen gebracht te worden, ten einde als
Nietprijs bij de Verloting te dienen. In '47 werd mijne „Prot. kerk gestoffeerd met weeskinderen" opgenomen in de koninklijke galerij voor
moderne kunst (Pinakotheek) te Munchen en aldaar in
steendruk uitgegeven.
In '5o, na eenige kloosters in Noord-Brabant bezocht te
hebben, exposeerde ik te Amsterdam mijn reeds genoemden Orgelspelende Carmeliet „Cantabimus et psalI2

lemus", voor de firma Buffa en Zonen door H. Sluijter
Dz. gegraveerd van eene dergelijke voorstelling, op verzoek van den Heer Elzer geschilderd, verscheen later
onder den titel van „Hymne a Dieu" een afdruk in de
Galerie Phot. Musee Goupil.
Een derde schilderij van dien aard (op grooter schaal en
veel jaren later voltooid) vond hare plaats in het Cabinet
C.P. van Eeghen te Amsterdam.
Dit laatste met mijn kloosterkeuken (eigenaar Nunez te
Parijs) en mijn Kloostergang (alb. 6) (eig. Dr. van Rijckevorsel te Rotterdam) reken ik tot mijn beste stukken in
dat genre.
Meermalen koos ik de Synagogen te Amsterdam en hier
tot onderwerp voor schilderijen. Een klein doch meesterlijk specimen van dezen behoort den Heer Marius
Vlierboom te Rotterdam. (Thans te Brussel).
Van mijne kerken op grooter schaal meen ik, dat de
„Hoofdkerk te -Trier", in '7 1 voor mijn later overleden
vriend Dr. Hacke van Mijnden vervaardigd, de kroon
spant.
Het aantal mijner schilderijen is zeer klein in vergelijking
met dat mijner teekeningen, die ook door verscheidenheid van genre een grooter afwisseling aanbieden, vooral
na 1863, toen vvijlen mijn vriend jhr. C. C. A. Ridder
van Rappard er bij mij op aandrong om wat ik verder
'
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zou leveren voor hem te bestemmen en zulks met de
vrijheid mij niet uitsluitend te houden bij mijn hoofdgenre.
In den omtrek van het door hem betrokken landgoed in
het Sticht waren het dan ook de boerendeelen en binnenhuizen, die mij dadelijk aantrokken en inspireerden tot
een nieuwe eigen opvatting daarvan.
En meermalen vond ik sinds, als vroeger, in stadsgezicht
of gebouw, soms in eenig landschap, aanleiding om
mijne indrukken daarvan terug te geven, gelijk ook later
het zeestrand en dorp Scheveningen mij stof boden tot
velerlei studies en teekeningen. Het succes, aan dat alles
ten deel gevallen, mocht mij bewijzen, dat de ruimere
opvatting van genoemden kunstvriend sinds ook bii
anderen ingang had gevonden.
Bij de oprichting der „Societe Belge des Aquarellistes"
in x 85 6 werd ik onder hare Eereleden benoemd. Hoe
het oordeel luidde over mijne inzendingen aldaar, bliikt
o.m. uit het geschrevene in de Revue Britt: ' 5 8 en uit
het artikel in l'Independance '68.
En wat betreft het oordeel over mijne teekeningen op
exposities in Arti, waar b.v. in '7 2 eene bloemlezing uit
de portefeuilles van de leden der kunstkrans „Arte et
Amicitia" was bijeengebracht, verwijs ik naar „de Spectator" van dat jaar.
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Het hierboven aangegeven beloop in het schilderen valt
gelijkelijk waar te nemen in het teekenen. Vroeger ook
ten deze zeker systeem van behandeling als voorwaarde
gesteld, om later te voldoen aan de zucht naar meer
vrijheid van doen, eerst weer overdreven tot chic, maar
66k om allengs te komen tot betere opvatting, hoewel
bij sommigen tot de overdrijving leidende om aquarellen
te willen opvoeren tot de kracht van schilderijen.
Gelukkig wisten de meesten onzer Hollandsche artisten
aan die .lip te ontkomen en in hunne teekeningen dat
eigenaardig „dunne" te behouden, waardoor in de laatste jaren zelfs in Engeland, waar de bedoelde overdrij.
ving vaak wordt gehuldigd, — onze teekeningen om hun
eigenaardig cachet bij toeneming worden geroemd en
gekocht.
Met een enkel woord moet ik nog spreken van een Album kleine teekeningen in '8o door mij vervaardigd,
voorstellende gedeelten van miin atelier en enkele bij eengevoegde voorwerpen, die daarin voorhanden zijn, om
in herinnering te brengen hoe met de Romantische beweging na '3o ook de liefde ontwaakte voor alles wat
vroegere tijden (ook het tijdvak der Mid'deneeuwen)
voor den geest riep en hoe daaruit de zucht ontsproot
tot het verzamelen van voorwerpen, die van den smaak
dier tijden getuigden.
I
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Under onze kunstenaars stond, ook in dit opzicht, de
gevierde Nuyen aan de spits en rijk was de oogst, dien
hij wist bijeen te brengen in die dagen, toen bezitters van
oude meubelen, tapijtwerken, wapenen, porcelein en
dergelijke nog onbewust waren van de prijzen, die in
volgende jaren hiervoor zouden worden besteed. Daar
ik evenmin koel bleef op dit punt, kwam ik al spoedig
in het bezit eener belangrijke Triptiek en later in dat van
den afdruk eener gravure door Hieronymus Wierix in
I 586 vervaardigd naar de Graflegging (geschilderd in de
vijftiende eeuw) die het middenstuk dezer Triptiek uitmaakt.
Deze eerste acquisitie, gaandeweg door anderen gevolgd,
en mijn atelier van de laatste jaren, in overeenstemming
daarmee opgetrokken, boden mij ruime stof voor het
zoo even besproken Album kleine teekeningen en tevens
aanleiding tot het maken eener grootere aquarel, die
onder den titel „een hoekje in mijn atelier" op de 5de
tentoonstelling der Hollandsche Teekenmaatschappij
aanwezig was, om, naar ik hoop, door meerdere van dien
aard te worden gevolgd.
Als jongeling genoot ik mede het onderwijs aan onze
Teekenakademie en in de jaren, dat ik mij oefende in de
klasse „teekenen naar het naakt" (die toen in het lokaal
6

boven de Korenbeurs gehouden en zeer druk bezocht
werd) waren het artisten als Waldorp, Nuyen en Vintcent, die nog veelmaals op de banken neerzaten om van
de studie te blijven profiteeren. In latere jaren is ten deze
veel veranderd, zoo zelfs, dat sommige onzer hedendaagsche meesters beweren, dat eene teekenakade mie
weinig noodig is voor aankomende beoefenaars der
schilderkunst.
Wat mij betreft, ik ben steeds hoogen prijs blijven stellen
in den bloei en de verdere uitbreiding dezer instelling
en heb daarom op later leeftijd, gedurende eene reeks
van jaren als lid van het Bestuur onzer Teekenakademie
naar vermogen daartoe medegewerkt. En ik blijf beweren, dat teekenen naar de beste modellen der oudheid
het gedurig zien van deze en het teekenen naar het levend
model zeer verre is te verkiezen boven het nalaten daarvan. En ten bewijze voer ik o.a. aan, dat de beste kunstenaars onder onze tijdgenooten in het Buitenland, onverschillig in welk geval, en ook bij eene latere meest vrije
toepassing hunner reeds vroeger gemaakte studien en
verkregen kennis, de doorslaande bewijzen leveren, dat
de grondslag hunner ontwikkeling berust op die studie.
En zoo die overtuiging daar niet heerschte, waarom zouden dan kunst-academies en bijzondere ateliers daar zóó
talrijk zijn, zoo gezocht en zoo geroemd ?
17

Tijdens mijn optreden in de kunst liet de zelfstandige
positie harer beoefenaars nog al te wenschen over. Er
ontbrak toen die noodige band tot onderling overleg om
te kunnen optreden, waar het hunne gemeenschappeliike
rechten of belangen gold. Er ontbrak zelfbestuur en door
het initiatief, het actief optreden van enkelen, kon slechts
nu en dan in dat gemis worden voorzien. Als onmondigen toch stonden zij doorgaans onder zekere voogdijschap van mannen die hoewel door dc beste bedoelingen
gedreven, daarom nog niet op bet beste oordeel. noch
op uitsluitende bevoegdheid aanspraak mochten maken,
gelijk zij meenden te molten doen.
In die verhoudingen kwam verbetering, nadat in 18 3 9 de
te Amsterdam wonende kunstenaars zich hadden vereenigd om den grond te leggen voor de Maatschappij
Arti et Amicitiae.
Met sympathie gesteund door die van andere plaatsen,
werd op 4 en 5 Mei van het iaar 184o te Amsterdam
haar Inwijdingsfeest gehouden door cen tiring van „kunstenaars, beoefenaars en beminnaars der Beeldende Kunsten, die zich hadden verbonden om elk naar zijn vermogen zamen te werken tot den bloei der Beeldende Kunsten en tot het oprichten van een fonds voor weduwen en
weezen van Gewone en Buitenleden der Maatschappii.
Van den beginne of had ik ijverig meegeholpen aan het
,
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tot stand brengen dezer instelling; den 8sten October
tot correspondeerend lid benoemd, heb ik 25 jaren lang
naar vermogen die functie waargenomen.
Hoe het zamenwerken van de kunstenaars met „beoefenaars en beminnaars der schoone kunsten" nog niet
spoedig algemeen noodig geacht of gewenscht werd,
moge o.a. bieruit blijken, dat eerst in '55 de werkende
leden van het schilderkundig genootsch.ap Pulchri-Studio door Burgemeester en Wethouders van 's Gravenhage werden uitgenoodigd om twee hunner of te vaardigen als leden van de commissie van beheer over de
toen bier te houden tentoonstelling van schilderijen enz.
en dat eerst twee jaar later de exposanten werden gerechtigd tot het verkiezen van een viertal hunner om deel
uit te maken van de jury voor de bekrooningen.
Om tot een en ander te geraken had ik mij sinds lang heel
wat mocite moeten geven, ja zelfs de ongunst beloopen
van enkele onzer Beheerders, die alien bij de gewijzigde
zamenstelling van het Bestuur onzer Tentoonstelling
zich daaruit hadden teruggetrokken. Sinds is men op
dezen nieuwen beteren weg bliiven voortgaan en is het
mede gekomen tot de driejaarliiksch,e tentoonstelling,
verdeeld tusschen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.
Alvorens te eindigen, nog dit. In 1846, toen ,de graaf
van Leycester in Nederland" was verschenen, mocht ik
1
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kennis maken met de schrijfster aan wier pen Nederland
— om dit slechts te noemen — reeds „het Huis Lauernesse" dankte. Zij woonde te Alkmaar, hare geboorteplaats, maar vertoefde gedurende de zomermaanden van
gemeld jaar te 's Gravenhage.
Mijne „kerk te Beverwijk", in '5o aldaar ontworpen,
voltooide ik in '5 1, nadat mijn huwelijk met mej. A. L.
G. Toussaint op 3 April 1851 in de Groote Kerk te
Alkmaar (afb. 5) plechtstatig was voltrokken. Sinds
mochten wij — te zamen tot heden toe — ons beider loopbaan met ijver blijven voortzetten. De miine heb ik door
„een en ander" in de voorgaande bladzijden geschetst.
MEI

J. BOSBOOM

'81
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TOELICHTING

D

e voorgaande autobiographie heeft Bosboom tien
jaar vOcir zijn dood geschreven. Niet met de bedoeling ze
ergens te publiceeren doch ter voorlichting van mr C.
Vosmaer, die toen bezig was met de voorbereiding van
zijn bock „Onze hedendaagsche schilders" ('s Gravenhage, Henri J. Sternberg), een kostelijke uitgave in folioformaat, naar den smaak dier dagen gebonden in rood
linnenband met een drukke versiering in goud, geillustreerd met orgineele portretphotografieen, voortreffehjke litho's en reproductie's in lichtdruk en met een tekst,
die weliswaar een aantal gegevens bevat, welke nu na
zooveel jaren wel van belang zijn, doch die toch meer in
beschrijving dan in karakteriseering zijn kracht heeft gezocht. Bosboom heeft die tekortkoming van den schrijver blijkbaar gevoeld. Hij had niet veel vertrouwen in
het oordeel van Vosmaer, die — zooals Marius en Martin
het in hun biographic van den schilder zeggen : — evenals
dr. Beynen en Gerard Keller, er wel over kon schrijven
doch die op Bosboom's atelier toch eigenlijk weinig zag.
Vosmaer is zoo verstandig geweest, zich dan ook aan de
gegevens, welke Bosboom hem had verstrekt, vrijwel te
houden. Hier en daar heeft hij eenige regels van zichzelf
tusschengevoegd : een korte inleiding over „de schilderige werkplaats van den heer Bosboom" (men had in
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dien tijd nog de goede, sedertdien door de critiek veronachtzaamde gewoonte in beschouwingen de schilders
met dit epitheet te bejegenen) waar „het getemperde
licht dommelig verdwijnt in de wemelende tinten onder
de kap". Van de schilderijen spreekt hij dan als van
„schatten van toon en lichteffekten" en de Hoofdkerk te
Trier is „vol sombere grootheid en verhevenheid". Een
lange rij van onderscheidingen completeert het artikel.
Bosboom, een oprecht karakter dat echter niet vrij van
ijdelheid was, voelde zich met het hoofdstuk van Vosmaer in een werk, waarin hij met Jozef Israels, David
Bles, Alma Tadema, Mesdag, ten Kate, Bilders, Bakker
Korff, Rochussen, Roelofs, van Trigt en de Haas werd
behandeld, dan ook zeer vereerd.
Het „Een en ander" is voor het eerst in zijn geheel gepubliceerd in den catalogus van de tentoonstelling van
Bosboom's werken, die in November 1891 in de zalen
van Pulchri Studio is gehouden.
Veertien September 1891 was hij overleden. Zeer kort
voor zijn dood, in Maart 1891, heeft hij nog eenige aanvullingen geschreven op de oorspronkelijke
P. A. M. Boele van Hensbroek had een causerie over de
persoonlijkheid en het werk van den schilder gehouden
en toen hij deze lezing wilde bewerken tot een artikel in
Elsevier, vroeg hij hem eenige aanwijzingen betreffende
24

zijn laatste werk. Met bevende hand heeft Bosboom toen
nog eenige bijzonderheden opgeschreven. Ze zijn in
facsimile gereproduceerd in het nummer van 19 September 1891 van De Nederlandsche Spectator (nr. 3 8),
het weekblad van Nijhoff met welks directie en redactie
Bosboom zulke goede relaties onderhield. In hetzelfde
nummer wordt zijn overlijden bericht.
Ik laat ze hier in hun geheel volgen :
Onze Hedendaagsche schilders van Vosmaer i ste i2tal,
verschenen 188i. Het aantal van Bosbooms schilderijen
is in de sedert verlopen jaren, vooral in verhouding totdat zijner Teekeningen weinig vermeerderd. Van zijne
kleine schilderingen uit dit tijdvak roemen wij bovenal
zijn stukje getiteld „Oremus et Cantabimus" (collectie
Dr. Blom Coster) alhier. Deze fraaije verzameling is onlangs nog verrijkt geworden door twee uitstekende
Aquar. van B., de eene voorst. Gezigt aan het Scheven.
Strand, de andere de Schepenkamer te N. Loosdrecht.
In het Museum H. W. Mesdag schittert zijn grootste
Teekening „de Kerk te Alkmaar van binnen" aangekocht
op de Tentoonstelling der 's Gravenh. Teekenmaatschappij waar hij behalve deze, een soortgelijke en het Koor
van de Groote Kerk te 's Hage en een „Auctie van Schilderijen" ten toon stelde.
In den zomer van 188o vertoefde ha Echtpaar B T een
2
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paar weken te Hoorn, de stad waaraan beiden zich verknocht gevoelden door velerlei herinneringen uit jonger
leeftijd. Onze schilder keerde vandaar naar huis met een
schat van nieuwe motieven (stadsgezichten, Poorten en
Portieken, straten en stegen, grachten en singels etc meer).
Een paar jaar later (Bosboom vergiste zich hier waarschy-nlp:
van een tweede verbW in Drenthe is namely-k aan niemand iets
bekend) toogen zij naar Drenthe, verbleven in het fraaije
dorp Zuid-Laren waar B. velerlei Boeren-Deelen, landschappen etc. meer op het papier bracht die hid later tot
compleete Aquarellen opvoerdeleven als, bij voorbeeld,
zijne toen opgezette studies in de Kerk te Midwolde
(Prov. Groningen met naar fraaie marmeren Graftombe
door den Beeldhouwer Verhulst, Anno 166o voltooid)
even als een soortgelijke studie in de kerk te Haeren welk
tweetal juist (dit woord staat er twee maal) door hem werd
geacheveerd toen de eerste kunstbeschouwing van het
werk der Leden in P. Studio in January van dit jaar werd
gehouden . 1891.
De stijl en het schrift van deze notities laten duidelijk zien ,
hoe vermoeid des schilders geest en hand moeten zijn
geweest. Vele woorden zijn zonder eenige op te merken
noodzaak onderstreept en de gedachtengang van het stuk
1 ) In de mange van het manuscript staat nog: Teekening de voormalige kerk /
Mark en Dad / te Breda / Tentoonstelling van / de Haagsche Teekenmaatschappij / eigendom van / Tersteeg
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is wat rommelig. Hij heeft daarna ook niet meergewerkt
met uitzondering van het ophalen van eenige aquarellen.
In het Haagsch Jaarboekje voor 189 3 verscheen van de
hand van L. J. J. Hageraats een herdenkingsartikel over
den schilder. Daarin is ook sprake van „aanteekeningen,
door dezelfde hand bij de levensschets gevoegd". Volgens den schrijver van het artikel zouden deze aanteekeningen „vele belangrijke bijzonderheden" behelzen en de
schilder toonen „vooral als den Hagenaar, welken wij
zoo gaarne in hem eenen". Hageraats citeert web, niet
zoo veel uit die aanteekeningen. Het weinige, dat hij overneemt, moge hier volgen : Bij den eersten zin van „een
en ander" heeft Bosboom later aangeteekend : „Mijn
tweelingbroeder overleed in 188 2 ; zijne vrouw verloor
in hem eenen liefhebbenden man en zijne zeven, nog
jeugdige kinderen een zorgend vader ; de maatschappij
een werkzaam en verdienstelijk lid."
In April 1876 vierden Bosboom en Geertruida BosboomToussaint hun zilveren bruiloft en de aanteekeningen vermelden volgens Hageraats over die gebeurtenis: „Met
een gevoel van groote dankbaarheid zij bier herinnerd,
dat bij gelegenheid van ons 2 5 larig huwelijk een prachtig „huldeblijk" ons werd aangeboden namens een groot
aantal „kunst-vrienden" uit alle oorden des lands."
Belangrijker voor het beeld van Bosboom als kunstenaar
2

7

zijn de volgende regels, geschreven naar aanleiding van
het gedenkteeken voor 181 3 dat in het Willemspark
zou worden opgericht. Bosboom mengde zich in den
strijd over het plan Cuypers en zijn aanteekening luidt:
„Ons verzet tegen het doorvoeren van het plan Cuypers
was evenmin tegen zijn persoon of tegen zijn talent gericht als onze voorkeur aan het plan der anderen werd
geschonken om hunnentwille. Aileen dit beginsel was
overwegend : ,Geen middeleeuwsch monument! Plaats
dat op het Binnenhof, als het Graaf Willem, RoomschKoning, zou gelden, maar zet Been Gijsbert Karel van.
Hogendorp c.s. in Gothische nissen. Hun voegt een monument in den stijl, die tijdens hun optreden de meest
gebruikelijke was, (al geschiedde dat dan ook op onvolmaakte wijze) en die stip was het uitgangspunt van het
ontwerp Eben Haezer."
Men moge het uit aesthetische overwegingen met Bosboom's argumenteering wellicht niet geheel en al eens
zijn doch men zal toch moeten erkennen, dat het flinke
en frissche woorden waren in een boeiende argumentatie
in een der dufste tijdperken van ons openbaar-kunstzinnig bestaan. Ook in de laatste aanteekening, welke Hageraats publiceert, vindt men den schilder nog eens ten
voeten uit: behept met den wensch gelijk to krijgen, niet
zonder ijdelheid doch met een scherpen kijk op de fouten,
28

welke toen bij het beheer van onze oude monumenten
van geschiedenis en kunst, maar al te vaak aan het licht
kwa men. Het gaat hier om de Ridderzaal :
„Ware evenzoo mijn wensch (uitgesproken aan het feestmaal der Maatschappij van Fraaie Kunsten, enz. in 1847)
vervuld geworden om: de toengenaamde loter-zaal te
bestemmen tot een halle voor Neerlands roem, de statenvergaderzaal, de Hollandsche republiek en haar roemruchte prinsen en helden voor den geest brengende — ze
zou in later jaren niet beroofd zijn geworden van haar
aloude Hollandsche kap!
Maar eerst als het te laat zou zijn, werden de geesten van
's lands vertegenwoordigers wakker, om te weeklagen
over het gepleegd Wandalisme. "
A. GLAVIMANS
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BIOGRAFISCHE NOTITIES
omtrent de door Bosboom genoemde kunstenaars

BARTHOLOMEUS JOHANNES VAN HOVE

Geboren te 's Gravenhage 28 October 1790 en daar 8 November
I 88o overleden. Zoon van Hubertus van Hove, teekenaar en vergulder te 's Gravenhage in het laatste decennium van de achttiende
eeuw. B. J. was leerling van J. H. A. A. Breckenheimer en hij begon
zelf ook als decorschilder. Hij heeft decoraties gemaakt voor de
schouwburgen te Nijmegen en te 's Gravenhage. Als schilder heeft
hij zich voornamelijk bepaald tot stadsgezicht en figuur en ook
heeft hij eenige interieurs gemaakt. Keizer Alexander van Rusland
schonk hem een diamanten ring en bestelde een groot aantal schilderijen bij hem. Zijn wijze van schilderen ontwikkelde zich in den
loop der jaren van een stiff classicisme na een romantisch realisme
tot een meer impressionnistische. Bekend zijn vooral zijn Haagsche
stadsgezichten geworden, van welke het Gemeentemuseum te
's Gravenhage een aantal goede voorbeelden bezit. Van Hove was
eveneens een gevoelig teekenaar met waterverf en ook in die kunstuitingen verloochende hij zijn geestelijk en artistiek fundament, de
kunst van de eerste jaren van de negentiende eeuw, niet. Hij was
eerste teekenmeester aan de Haagsche Academie en als leeraar
heeft hij grooten invloed gehad op een later geslacht van schilders,
o.a. op zijn zoon Hubertus, op Bosboom, S. L. Verveer, J. H.
Weissenbruch en op W. J. J. Nuyen. Ook Johannes Huybertus
van Hove (1827-1881) is een zoon van hem; A. Waldorp was zijn
zwager, A. Schellhout zijn neef. Tot op zeer hoogen leeftijd heeft
hij gewerkt.
HUBERTUS VAN HOVE

Geboren te 's Gravenhage I3Mei 1814 als zoon van Bartholomeus
Johannes en overleden te Antwerpen 14 November 1865 . Leerling
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van de Haagsche Academie (1839-1843), van zijn vader en van
H. van de Sande Bakhuijsen. In Mei i 854 trok hij naar Antwerpen ,
waar hij tot aan zijn dood heeft gewoond. Medewerker van H. J. A .
baron Leys. Interieur- en genreschilder. Aanvankelijk kiest hij de
Delftsche meesters uit de zeventiende eeuw, zooals Pieter de Hooch,
tot voorbeeld. ook den z.g. „rembrandtieken toon" brengt hij
gaarne in zijn werk aan, zooals in sommige interieurs van een synagoge. Later wordt zijn werk onder Leys' invloed meer decoratief van opvatting.
WIJNANDUS JOHANNUS JOZEFUS NUYEN

Geboren te 's Gravenhage 4 Maart 1813, overleden te 's Graven
hage 2 Juni 1839. Reeds op zeer jeugdigen leeftijd kreeg hij les van
A. Schelfhout, die later zijn schoonvader zou worden. Reizen
naar Belgie, Frankrijk en Duitschland. Veel teekeningen en aqua.rellen, in welke zijn visie zich aansluit bij de richting van Bonington
en Isabey. Sommige van zijn werken „openbaren een vlucht der
fantazie, die boven de vaderlandsche gelijkmatigheid uit naar een
stijl van imponeerender allure streeft" (J. Knoef in: De Kunst der
Nederlanden I, pag. 41-51). Belangrijk talent, dat door sommigen
ten rechte als de eigenlijke grondlegger van de Haagsche School
wordt beschouwd. Een fijne, wat nerveuze natuur, wiens werk
boeit door een zekere en vlotte penseelvoering en door vlotheid
zonder oppervlakkig te worden. Zijn tijdgenooten koesterden
groote verwachtingen van hem. Ch. Rochussen, Ch. H. J. Leickert
en A. Waldorp waren zijn leerlingen.
HENDRIKUS VAN DE SANDE BAKHUYZEN
2 Januari 1795 te 's Gravenhage geboren en er 13 December 186o
overleden. Leerling van J. Heymans, van het Haagsche Teeken-
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genootschap en van S. A. Krausz. In 1824 werkte hij in Belgi,
omstreeks 183 4 in Duitschland Schilderde voornamelijk zomersche
landschappen met vee en winterlandschappen. Met B. C. Koekkoek
en A. Schelthout behoort hij tot de belangrijkste landschapschilders van de eerste helft der negentiende eeuw. Zijn werk verraadt
een gevoelige aandacht voor het detail en voor het weergeven van
de atmospherische gesteldheid. Zijn kleur is soms vol en rijp, vaak
sterker dan die van zijn tijdgenooten. Als leermeester heeft hij in.vloed gehad; zijn leerlingen waren o.a. H. van Hove en W. Roelofs .
A N DREAS SCHELFHOUT

Te 's Gravenhage 16 Februari 1787 geboren en aldaar, 19 April
187o overleden. Heeft eveneens les gehad van den decoratieschilder Breckenheimer. Tot zijn 24ste jaar heeft hij in de lijstenmakerszaak van zijn vader gewerkt. Wordt voor het eerst opgemerkt in 1815. Grooten roem genoten in zijn tijd Scheithout's
wintergezichten. Ze waren buitengewoon frisch en zuiver geschilderd; de toon van zijn werken is in het algemeen licht en ze verraden een eigen en spontane visie op het Hollandsche landschap.
Als regel heeft de schilder zijn werken in het atelier naar buiten
gemaakte studies geschilderd, waarbij hij de formules omtrent
compositie en ordonnantie, zooals die in zijn tijd golden, zeer in
acht nam. Zijn belangrijkste leerling is J. B. Jongkind geweest, die
altijd met erkentelijkheid over hem heeft gesproken. Ook in het
buitenland werd zijn werk zeer gewaardeerd; in vele groote verzamelingen daar is zijn werk vertegenwoordigd.
H ENDRIK SLUYTER D. jzn.

Geboren te Amsterdam 16 Juni 1839, overleden te Abcoude 26
Februari 1931. Les in het graveeren van zijn vader D. J. Sluyter
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(1811-1886) en van de Amsterdamsche Academie. Hij heeft
geetst, aquatinten gemaakt, zwartekunstprenten en er zijn een
aantal teekeningen van hem bekend.
SALOMON LEONARDUS („SAMUEL") VERVEER

Geboren te 's Gravenhage 3o November 1813, overleden te
's Gravenhage 5 Januari 1876. Werkzaam te 's Gravenhage, leerling van de Haagsche Academie, reizen naar de Rijnstreek (1835)
en naar Frankrijk (1837). Schilder van stads- en zeegezichten in
romantischen trant. Ook Jodenbuurten behooren tot zijn onderwerpen. Hij heeft mooie precieze aquarellen gemaakt. „Hij is soms
niet zonder bekoring" (Plasschaert).
LODEWIJK ANTHONY VINTCENT

Geboren te 's Gravenhage 23 Juni 1812 en aldaar overleden 6 Mei
1842. Leerling van B. J. van Hove en ook van C. Kruseman. In
1836 lid van de Koninklijke Academie, in 1837 reis naar Parijs.
Hij heeft veel geillustreerd, o.a. Shakespeare („Macbeth”) en hij
schilderde overgevoelige voorstellingen van historische momenten
(Beleg van Naarden, Moord op Prins Willem I enz.), Italiaansche
muzikanten enz. Een vrij onbelangrijke figuur.
ANTONIE WALDORP

Geboren op het Huis ten Bosch bij 's Gravenhage z Z Maart 1803
(zijn vader was opzichter van de Nationale Gallerij) overleden te
Amsterdam 12 October 1866. Was ook leerling van Breckenheymer en hielp ook mede bij het decorschilderen. Huwde in i826Anna van Hove, de zuster van B. J. van Hove en wijdde zich sindsdien geheel aan de schilderkunst. Met Nuyen heeft hij een reis ge
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maakt door Frankrijk, Duitschland en Belgie. Schilderde eerst
meestal kerkinterieurs, binnenhuizen en portretten, van omstreeks
184o of vrijwel alleen riviergezichten met schepen, riviermonden
enz. Waldorp heeft veel gelithografeerd. Zijn schilderijen nemen in
de kunst van zijn tijd een eigen plaats in door zijn forsche degehjke manier van schilderen en de beschouwende onderwerpen. Hij
behoorde met Nuyen, wiens werk overigens zeer van het zijne
verschilde, tot de weinigen in zijn tijd, die zijn compositie eenvoudig en overzichtelijk wist te houden.
HIERONYMUS WIERIX

Geboren omstreeks 1553, vermoedelijk te Antwerpen overleden
te Antwerpen 1 November 1619. Werkzaam te Antwerpen en
van 1578-158o te Delft. Hij was ook uitgever van prenten en er
zijn teekeningen van hem bekend, in hoofdzaak echter was hij
plaatsnijder. De triptiek , naar welker graflegOgWierix de gravure
heeft gemaakt, was volgens G. H. Marius en W. Martin: Johannes
Bosboom (Den Haag, 1917) destijds in het Rijksmuseum onder
nr. 339 gecatalogiseerd als Anoniem, Vlaamsche School, 15 e eeuw.
In den catalogus van 193 4 is dit nummer echter niet vermeld.
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AFBEELDINGEN
naar werken van Johannes Bosboom (i 8

1891)

Zelfportret, potloodteekening

Portret van des schilders vrouw, sepiateekening

De Quai de Paris to Rouen (1839), dock 87 x 104 cm

De kerk to Hoogstraeten (1843), paneel 79 x 63 cm

Interieur St. Laurenskerk to Alkmaar (187o), paneel 76 x 62.5 cm

Kloostergang (jaartal onbekend, vermoedelijk 186o), paneel
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3 5.5 cm

lioerendecl, aquarel 55

X 44 cm

