
M.C. Eschers vorming aan de kunstnijverheidsopleiding in Haarlem 
Wat was de invloed van de School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten in Haarlem 
voor de vorming van Escher? 
 

 
M.C. Escher ‘Bij Mesquita in de klas’ 1920 of 1921 houtsnede 310 x 232 mm Collectie Kunstmuseum Den Haag. 

 
Tussen de kunst van één man en zijn tijd bestaat een wisselwerking die, indien men haar 
toont, zowel aan de tijdverschijnselen als aan het werk van de betreffende kunstenaar extra 
reliëf verleent.  
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1.  Inleiding 
Waar dit verhaal begint, misschien al op het moment dat vader G.A. Escher (1843 – 1939) 
de timmerknecht Barend van Eldik inhuurde om zijn twee jongste zoons Nol en Mauk les te 
geven in houtbewerking. Of bij Eschers tekenleraar aan de HBS Wilhelmus Franciscus van 
de Haag (1881-1955); van hem leerde Escher de techniek van de linosnede. De HBS was 
overigens ook het eerste middelbare schooltype in Nederland waar tekenen op het lesrooster 
stond. Of bij de Arnhemse kunstenaar Gert Stegeman (1858 – 1940) waar Escher, samen 
met zijn vriend Bas Kist lessen volgde en die hen onderwees in de techniek van het etsen. 
Wellicht begint dit verhaal in 1919 wanneer professor R. N. (Richard) Roland Holst (1868 – 
1938) dan net hoogleraar aan de academie in Amsterdam, Escher aanraadt eens in hout te 
gaan werken. Een advies dat hij graag opvolgt. Op dat moment bleek nog uit niets dat 
Escher een bijzonder talent voor de beeldende kunsten bezat, zijn belangstelling voor 
muziek en literatuur was evenredig groot. In 1918/ 19 staat Escher ingeschreven aan de 
opleiding bouwkunde in Delft. Van studeren komt weinig, al in de eerste weken worden alle 
studenten naar huis gestuurd omdat de Spaanse griep ook Nederland bereikt had. 
Daarnaast wordt Escher van november tot eind januari geplaagd door een ernstige 
huidinfectie en beëindigt hij zijn eigenlijk nooit echt begonnen opleiding bouwkunde in Delft.  
In ieder geval begint dit verhaal op 6 september 1919 wanneer Maurits Escher lessen gaat 
volgen aan de School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten aan de 
Dreef in Haarlem en hij kennismaakt met zijn leraar en latere vriend Samuel Jessurun de 
Mesquita (1868 – 1944).  
 
Over leven en werk van graficus M.C. Escher (1898-1972) bestaan verschillende publicaties, 
zoals de biografie van Wim Hazeu, de oeuvre catalogus van J.L. Locher en catalogi van 
diverse tentoonstellingen zoals The Amazing world of M.C. Escher uit 2015 en Escher op 
reis uit 2018. Daarnaast zijn er boeken die ingaan op bijzondere aspecten van zijn werk, 
zoals de relatie met de wis- en meetkunde door Bruno Ernst1. In alle publicaties over 
Eschers werk is er tot nu toe echter weinig inhoudelijke aandacht geweest voor Eschers 
opleiding aan de School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten in 
Haarlem. Alleen in The Amazing world of M.C. Escher wordt hiertoe een eerste aanzet 
gegeven. In deze paper wordt nader onderzocht wat de inhoud was van Eschers opleiding in 
Haarlem en welke invloed dit had op zijn vorming als kunstenaar. Ingegaan wordt op het 
karakter van de opleiding, een kunstnijverheidsschool en op de inhoud van de opleiding, met 
name het tekenonderwijs en het ontwerpen op systeem. Daarnaast wordt ingegaan op aantal 
docenten die voor de opleiding in Haarlem en specifiek voor Escher van belang zijn geweest. 
Ook is er aandacht voor een aantal teken- en ornamentboeken die in het 
kunstnijverheidsonderwijs gebruikt werden. 
 
Waarom is dit van belang? 
Voor een goed inzicht in het oeuvre van de graficus M.C. Escher lijkt inzicht en begrip van 
zijn opleidingsjaren aan de School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en 
Kunstambachten in Haarlem interessant. Een relatie tussen het op de wiskunde gebaseerde 
ontwerpen op systeem en het eveneens op de wiskunde gebaseerde werk van Escher lijkt 
voor de hand te liggen. Hier is echter nog weinig onderzoek naar gedaan. In een interview 
weergegeven in het AO (actuele onderwerpen) reeks boekje nummer 1172 (21 juli 1967) 
getiteld M.C. Escher Op-art graficus? verwijst Escher op pagina één wel naar zijn opleiding 
in Haarlem, maar niet naar het ontwerpen op systeem. Dit is misschien wel het zwakste punt 
in mijn betoog dat een kunstenaar zoals Escher die regelmatig over zijn werk gesproken en 
gepubliceerd heeft en daarin tal van invloeden benoemd, het ontwerpen op systeem nergens 
noemt. Misschien wel zoals bij iedere graficus bevindt het werk van Escher zich op het 
raakvlak van kunst en ambacht. Eschers latere werk (na 1937) wordt vaak verklaard vanuit 
zijn kennismaking met de ook op de wiskunde gebaseerde islamitische kunst en de 
kristallografie, een verklaring die hij zelf ook geeft. Bij voorbeeld in Het oneindige M.C. 

 
1 Zie literatuurlijst voor verdere verwijzingen 
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Escher over eigen werk (1986) waarin een aantal publicaties en lezingen van Escher over 
zijn eigen werk bij elkaar zijn gebracht2. Ook verwijst hij hier naar de houtsnede ‘Acht 
Koppen’ (1922)3 die hij tijdens zijn opleiding maakt, zie ook paragraaf 3.4. De invloed van het 
ontwerpen op systeem zoals dit aan de kunstnijverheidsopleiding in Haarlem werd 
onderwezen wordt daarbij niet genoemd, maar lijkt er wel te zijn. In deze paper doe ik een 
eerste poging dit verband aan te tonen.  
 
De hoofdvraag in deze paper luidt: wat was de invloed van de School voor Bouwkunde, 
Versierende Kunsten en Kunstambachten in Haarlem voor de vorming van Escher? 
 
Dit wordt onderzocht aan de hand van de volgende deelvragen: 
 

1. De positie van de School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten 
in Haarlem binnen het Nederlandse kunstnijverheidsonderwijs. (Hoofdstuk 2) 
 

2. Van welke kunstenaars/ docenten had Escher hier les en wat was hun invloed op zijn 
vorming als kunstenaar en ambachtsman. 
De invloed van (en latere vriendschap met) Samuel Jessurun de Mesquita (1868 – 
1944) is op meerdere plaatsen beschreven. Maar voordat Escher in Haarlem 
studeerde waren er tal van andere prominente kunstenaars, architecten en 
kunstnijveraars aan deze opleiding verbonden. Zoals de architect en ontwerper 
Mathieu Lauweriks (1864 - 1932), de architect Jan de Meyer (1872 – 1950) en de 
schilder en graficus Chris Lebeau (1878-1945). Deze lijst zou gemakkelijk veel langer 
kunnen zijn, bijvoorbeeld docenten als K. Sluyterman, H.C. Verkruysen, Fr. Zwollo, 
K.P.C. de Bazel, H.J.M. Walenkamp, C.J. Blaauw, P. Vorkink en Hildo Krop zijn ieder 
op hun manier van invloed geweest op de opleiding in Haarlem. Vooralsnog beperk ik 
me tot de eerste vier, hun invloed op het onderwijs en in het bijzonder het ontwerpen 
op systeem lijkt het meest evident. Wat was hun rol en betekenis aan deze opleiding 
en direct of indirect voor Eschers vorming? (Hoofdstuk 3) 
 

3. De lesmethoden (teken- en ornamentboeken) die, naar alle waarschijnlijkheid, aan de 
School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten in Haarlem 
gebruikt werden en de invloed hiervan op Eschers vorming en latere werk. 
(Hoofdstuk 4)  
 

4. Hoe zien we de invloed van Eschers opleiding aan de School voor Bouwkunde, 
Versierende Kunsten en Kunstambachten in Haarlem terug in zijn vrije en toegepaste 
kunst. Voorbeelden hiervan zijn verwerkt in de tekst.  

 
Methode 
Als voorbereiding op het onderzoek heb ik me verdiept in het ontstaan van de moderne kunst 
en kunstnijverheid in Nederland vanaf ca. 1880 tot ca. 1920, met speciale aandacht voor het 
kunstnijverheidsonderwijs. Daarnaast heb ik me ingelezen in leven en werk van de docenten 
die toen toonaangevend waren voor de opleiding in Haarlem en waar ik een relatie met de 
ontwikkeling van Escher zie. Dit waren er aanzienlijk meer dan de vier docenten die ik in 
deze paper behandel, maar de invloed van andere docenten op Eschers ontwikkeling lijkt 
minder belangrijk. Deze keuze is zeker voor discussie vatbaar en voor een deel zullen ook 
andere docenten in deze paper ter sprake komen. Mijn keuze zal ik in het betreffende 
hoofdstuk nader toelichten. Ook heb ik me verdiept in de rijke bibliotheek aan 
ornamentboeken zoals die in de bibliotheek van het Textielmuseum in Tilburg en op tal van 
andere plaatsen bewaard worden. Ik besteed met name aandacht aan de ornamentboeken 
verschenen in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw en waarschijnlijk gebruikt aan 

 
2 Escher, Het oneindige, 30–32. 
3 Ibid., 36–37. 
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de opleiding in Haarlem. Ook deze keuze is voor discussie vatbaar en zal ik in het 
betreffende hoofdstuk nader toelichten. Ook heb ik gekeken hoe deze ornamentboeken in de 
literatuur besproken worden. Behalve doormiddel van teksten heb ik de onderlinge 
verbondenheid van de verschillende docenten/ kunstenaars verbonden aan de opleiding in 
Haarlem en de diverse ornamentboeken met het werk van Escher ook trachten te verklaren 
en toelichten aan de hand van schetsen, ontwerpen, kunstwerken, illustraties en soms ook 
leerlingenwerk. Aan de hand van deze literatuur4, en visuele analyse, in combinatie met wat 
Escher zelf over zijn werk gezegd en geschreven heeft, hoop ik tot het begin van een 
beantwoording van de verschillende vragen te kunnen komen. 
 
In de dissertatie De Leer van het Ornament, Versieren volgens voorschrift 1850 – 1930 
(1996) van Mienke Simon Thomas, gaat de schrijfster in op het door haar gebruikte 
methodische en theoretische kader. Hierbij verwijst zij naar Ernst Gombrichs The Sense of 
Order (1979). Lieske Tibbe merkt in haar recensie in Jong Holland (1997-3 p.53–56) op dat 
Gombrich zich meer richt op de formele en (waarnemings-) psychologische kenmerken van 
het ornament. Wellicht zijn de ideeën van Gombrich een goede ingang om de relatie tussen 
de kunstnijverheid, het ontwerpen op systeem en het oeuvre van Escher te bestuderen. In 
deze paper is dat nog onvoldoende gedaan, maar het is zeker interessant Eschers werk te 
bekijken in het licht van Gombrich theorie. Temeer daar Gombrich begin jaren zestig ook een 
van de eerste kunsthistorici was die de waarde en kwaliteiten van Eschers werk benoemde. 
Misschien dat Gombrich ons in 1961 niet alleen de vraag stelde naar ‘the scrambled codes’ 
in het werk van Escher, maar ons in 1979 ook een sleutel bood om deze te kunnen 
ontcijferen. Onder het grafische werk van Escher zoals we dat kennen ligt een ware 
schatkamer aan schetsen en studies. Gombrich haalt in The sense of order een van deze 
studies ‘Counter change of fish and frog’ aan. Hierbij geeft hij aan hoe lastig het is voor onze 
menselijke ‘one-track minds’ om de ene figuur, de vis, te tekenen en tegelijkertijd aan de 
andere, de kikker, te denken. Vaak is het zelfs al lastig om de twee afbeeldingen tegelijkertijd 
te zien. Echter de graficus Escher is natuurlijk getraind om aan het ene, het negatief, het 
stempel, te werken en aan het andere, het positief, de afdruk, te denken. Naast de 
waarnemingspsychologie gaat de studie van Gombrich uitgebreid in op de geschiedenis van 
het ornament. Daarbij komen vele invloeden aan de orde die we ook in het werk van Escher 
terugzien, zoals de invloed van de islamitische kunst, de Japanse kunst en van de muziek. 
Interessant dus om dit nader te onderzoeken.  
  

 
4 Zie bijgevoegde literatuurlijst. 
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M.C. Escher ‘Counter change of fish and frog’ zoals 
opgenomen in Caroline H. MacGillavry ‘Symmetry Aspects 
of M.C. Escher’s periodic Drawings’ uit 1965 (eigen foto uit 
het boek).  
 

M.C. Escher ‘Counter change of fish and frog’ zoals 
opgenomen in Doris Schattschneider ‘M.C. Escher, Visions 
of Symmetry’ uit 2004 (eigen foto uit het boek).  

Overigens verwijst Gombrich voor de herkomst van deze afbeelding naar Caroline H. MacGillavry ‘Symmetry Aspects of 
M.C. Escher’s periodic Drawings’ (1965) hierin is deze afbeelding inderdaad opgenomen5, maar verder niet beschreven of 
gedateerd, Gombrich noemt ca. 1942. Wel kwam ik de afbeelding nog tegen in ‘M.C. Escher, Visions of Symmetry’ (2004) 
van Doris Schattschneider6, zij geeft als datering 1962, wat ook op het schetsblad staat. Ook hier ontbreekt een verdere 
beschrijving, wel geeft zij aan dat de studie in het bezit is van James R. Von Ehr II, Texas, VS. In de biografie over Escher 
beschrijft Wim Hazeu hoe het komt dat de erfenis van Escher, eigenlijk tegen zijn zin, zo verspreid is geraakt.  
Misschien is hier een verwarring ontstaan met vlakvulling nummer 507 zoals opgenomen in Doris Schattschneider ‘M.C. 
Escher, Visions of Symmetry’ uit 2004. Met een vergelijkbaar motief van vissen en kikker, dat wel op 1942 gedateerd is. In 
1967 maakt Escher deze vissen en kikkers tot onderdeel van zijn Metamorphose III en de daarop gebaseerde 42 meter 
lange muurschildering.  

 
Terminologie   
Sommige van de in deze paper gehanteerde begrippen worden in de literatuur lang niet altijd 
eenduidig gehanteerd, daarom een korte toelichting op wat ik hier onder deze begrippen 
versta:  

- Ornament, afgeleid van het Latijnse ornare – versieren – is elke extra toevoeging aan 
een object aangebracht met als doel de visuele waarde te verhogen.  

- Versiering en decoratie worden gebruikt als min of meer synoniemen. 
- Ornamentboek, elke publicatie waarin ornamenten het hoofdthema vormen. 
- Vlakornament, een versiering zonder dieptewerking (illusie van diepte).  
- Ontwerpen op systeem, het ontwerpen op een wiskundige basis komt onder vele 

benamingen in de literatuur terug, bijvoorbeeld als; ontwerpen op stramien, 
ontwerpen op wiskundig basis, ontwerpen op geometrische basis, systematisch 
ontwerpen, ontwerpen via geometrische schema’s, de leer van het proportiesysteem 
en waarschijnlijk mis ik er dan nog een aantal. Op dit moment kan ik onvoldoende 

 
5 MacGillavry, Fantasy & symmetry, 5. 
6 Schattschneider, M.C. Escher, 209. 
7 Ibid., 153. 
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overzien of hiermee altijd precies hetzelfde bedoeld wordt, hoewel het daar wel op 
lijkt, maar er kunnen nuanceverschillen zijn. In deze paper hanteer ik de terminologie 
zoals Pierre J. H. Cuypers (1827 – 1921) die hanteert, namelijk ontwerpen op 
systeem. Dit lijkt me op dit moment de meest objectieve aanduiding en Pierre 
Cuypers is ook degene die in Nederland aan het begin staat van de toepassing van 
deze manier van ontwerpen in de architectuur en kunstnijverheid.  

- De kunstnijverheidsopleiding in Haarlem is vaak van naam veranderd. Om verwarring 
te voorkomen gebruik ik in deze paper consequent de naam die de school had in de 
periode dat Escher hier studeerde, namelijk ‘School voor Bouwkunde, Versierende 
Kunsten en Kunstambachten’.  

 
Het literatuuronderzoek wordt aangevuld met onderzoek in verschillende archieven: 

1. Het Noord-Hollands Archief in Haarlem, waar een groot deel van het archief van de 
School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten bewaard wordt. 

2. Het Escher-archief van het Kunstmuseum in Den Haag, met brieven en dagboeken 
van Escher, ook uit zijn opleidingsjaren. 

3. De openbare bibliotheek Amsterdam, die in het bezit is van een map met 
leerlingenwerk van de opleiding in Haarlem.  

4. De bibliotheek van het Textielmuseum in Tilburg die over een grote collectie 
ornamentenboeken beschikt. Aan dit museum is ook onderzoek gedaan naar de 
toepassing daarvan in textiel ontwerpen.  

 
Voor de afbeeldingen in deze paper heb ik gebruik mogen maken van de beeldarchieven van 
het Textielmuseum in Tilburg en het Drents Museum in Assen. Daarnaast heb ik gebruik 
gemaakt van het openbare beeldarchief van het Rijksmuseum te Amsterdam. Ook de Escher 
Foundation in Baarn, die alle beeldrechten op het werk van Escher beheert, is zo vriendelijk 
geweest een aantal afbeeldingen ter beschikking te stellen. Soms ben ik ook zo vrij geweest 
eigen foto’s, en afbeeldingen van het internet te gebruiken, waar mogelijk heb ik telkens een 
verantwoording opgenomen.  
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Intermezzo 01 Bij Mesquita in de klas                 

                   
M.C. Escher ‘Bij Mesquita in de klas’ houtsnede             Jan Veringa ‘Portret van een vrouw en profil’ ca. 1921 
1920 of 1921 310 x 232 mm Collectie Kunstmuseum Den Haag.              houtsnede op beige papier 490 x 297 mm 
 

Een prent uit Eschers opleidingsjaren getiteld ‘Bij Mesquita in de klas’, houtsnede 1920 of 1921, reflecteert 
in zekere zin mijn zoektocht. Tijdens mijn onderzoek kwam ik in het boek ‘Hoogdruk sinds 1900’ (hout en 
linoleumsneden van Nederlandse kunstenaars) een houtsnede tegen, toegeschreven aan Jan Veringa. De 
gelijkenis tussen de twee geportretteerde vrouwen is opvallend, Maar ik heb hier verder geen aandacht aan 
besteed, totdat ik deze prent korte tijd later opnieuw tegen kwam op de veilingsite van Bubb Kuyper: 
Auctioneers of Books, Fine Arts & Manuscripts. Daar wordt deze prent in mei 2016 aangeboden (en 
verkocht) als een prent van M.C. Escher. Daarbij wordt opgemerkt dat deze prent eerder onderdeel 
uitmaakte van een serie prenten van Jan Veringa. Volgens Artnet8 is de prent niet verkocht maar ‘bought 
in’. Kennelijk hebben ook anderen gerede twijfel of het hier om een prent van Escher gaat. Jan Veringa was 
in 1920 ook leerling aan de Kunstnijverheidsopleiding in Haarlem en had ook les van De Mesquita, een 
medeleerling van Escher dus. Wellicht hebben ze naast elkaar in de klas bij De Mesquita zitten werken aan 
dezelfde opdracht en met hetzelfde model (een medeleerling?). Mogelijk zaten Escher en Veringa tegenover 
elkaar in de klas. Dan is de mannelijke figuur op de prent van Escher wellicht Jan Veringa. Beiden gebruikten 
eenzelfde werkwijze, mogelijk de studieopdracht. De gelijkenis van de vrouwenfiguren in beide prenten is 
hoe dan ook opvallend. In de catalogus The Amazing World of M.C. Escher (2015) wordt beschreven hoe 
bijzonder deze vroege (1920/1) prent van Escher is. De stofuitdrukking, het gebruik van achter elkaar 
geplaatste lagen in plaats van een centraal perspectief en het diagonaal geplaatste tekenbord dat het 
statische karakter van de prent doorbreekt. Allen elementen die ontbreken in de prent van Jan Veringa. 
Merk ook op dat beide leerlingen, evenals Escher, linkshandig zijn.  
Het aanvankelijke doel van dit onderzoek was om zo dichtbij te komen dat we als het ware, net als Jan 
Veringa, naast Escher in de klas plaatsnemen om zo de invloed van zijn opleiding te kunnen duiden. Hoewel 
veel documenten uit deze periode bewaard zijn gebleven, zijn deze vaak van een hoog abstractieniveau. 
Zo ook de diverse onderzoeken die hiernaar gedaan zijn. Op het concrete niveau van de dagelijkse gang 
van zaken op school en in de klas ontbreekt veel informatie. Zo is het om te beginnen al lastig om te 
achterhalen welke lesboeken er gebruikt werden. Ook over de opbouw en inhoud van de lessen moeten we 
veel interpreteren en afleiden. Niet uit te sluiten is dat een gedetailleerde analyse van het wel aanwezige 
materiaal meer inzicht gaat verschaffen. Maar ook dan betwijfel ik of we ooit bij De Mesquita in de klas zullen 
aanschuiven.  
 
 

 
8 Artnet.com is an art market website. It is operated by Artnet Worldwide Corporation, which has headquarters in New York City, 
in the United States, and is owned by Artnet AG, a German publicly traded company based in Berlin. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Art_market
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin
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Verspreid door de tekst zijn verschillende ‘intermezzi’ opgenomen, zoals hiervoor, die als 
voorbeeld dienen of als nadere uitwerking van een detail. De ‘petite histoires’ van de 
intermezzi zijn wellicht een manier om kennis breder toegankelijk te maken. In een detail kan 
iets van het grotere geheel soms helder getoond worden, maar natuurlijk nooit met de 
volledigheid van een wetenschappelijke publicatie. Misschien zoals in Eschers ‘Rimpeling’ 
(1950) of ‘Modderplas’ (1952) waarin we kijken naar een weerspiegeling van de maan. 
Zonder rechtstreeks in het maanlicht te staren, dat wellicht tot blindheid of ‘maanziekte’ zou 
leiden. Hoewel ze de grote lijn van het betoog ondersteunen en nader toelichten, is deze 
paper ook te lezen zonder de intermezzi. 
 

  
M.C. Escher ‘Rimpeling’ (1950) linoleumsnede in zwart en 
grijsbruin, gedrukt van twee platen, 260 x 320 Collectie 
Kunstmuseum Den Haag. 

M.C. Escher ‘Modderplas’ (1952) houtsnede in zwart, groen en 
bruin, gedrukt van drie blokken, 240 x 319 Collectie 
Kunstmuseum Den Haag. 

 
Via het duiden van een groot scala aan invloeden probeer ik dichter bij de beantwoording 
van de onderzoeksvraag te komen. Dit is nodig omdat de invloeden zeker niet eenduidig en 
voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Vanuit deze brede oriëntatie probeer ik te komen 
tot de meest waarschijnlijke beïnvloeding. Deze kunstsociologische benadering beperk ik 
hier tot de invloed van de School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en 
Kunstambachten in Haarlem en de kunstnijverheid op het werk van Escher. Deze vormende 
invloed is te meer interessant daar Escher zich zeker geen geboren kunstenaar of 
natuurtalent voelde. Integendeel hij was een kunstenaar die een leven lang twijfelde aan zijn 
eigen talent en mogelijkheden. ‘(…) ik wou dat ik eens een beetje beter leerde tekenen! Wat 
kost het toch een inspanning en volharding om het goed te trachten te doen. (…)’ aldus 
Escher zelf in een brief aan zijn zoon Arthur van 12 november 1955.  
 
 
 
 

“It takes years to look at a picture.” 
– Thomas (Tom) B. Hess (1920-1978) 
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2. De handwerker moet kunstenaar, de kunstenaar handwerker worden. 
De positie van de School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten 
Haarlem, binnen het kunstnijverheidsonderwijs. 

2.1. Escher en zijn tijd 
Zeker is er tussen kunst en samenleving een innig organisch verband. Deze uitspraak van 
Jan Veth is vast geïnspireerd door zijn vertaling van Walter Crane’s The Claims of 
Decorative Art (1892), door Veth vertaald als Kunst en samenleving. Hoe innig dit verband 
tussen kunst en samenleving is en hoe dit er uitziet is echter minder eenvoudig. Een poging 
om Escher in zijn tijd te plaatsen roept dan ook meteen een groot aantal vragen op. Een 
kunstenaar die wat betreft bekendheid wellicht thuishoort in het rijtje Rembrandt, Van Gogh, 
Mondriaan … Escher(?) … lijkt in het kunsthistorische debat nauwelijks aandacht te krijgen. 
Het laatste hoofdstuk van Ernst Gombrichs essaybundel Meditations on a Hobby Horse gaat 
voor een belangrijk deel over het werk van M.C. Escher ‘whose prints are meditations on 
image reading’9. In zijn duiding grijpt Gombrich terug op het kubisme en trekt hij parallellen 
met de abstracte kunst maar ook met de klassieke kunst. Hij sluit zijn hoofdstuk af met: ‘By 
presenting us with these scrambled codes the artist shocks us into realising how much more 
there is in a picture than meets the eye’10. Toch heeft deze vroegtijdige aanzet11 er tot nu toe 
niet toe geleid dat Escher een plaats heeft gekregen binnen de canon van de geschiedenis 
van de moderne kunst. Evenmin is er verder onderzoek is gedaan naar de ‘scrambled codes’ 
in zijn werk. In de overzichten van moderne Nederlandse kunst lijkt Escher nauwelijks een rol 
te spelen. Willemijn Stokvis noemt Escher in De doorbraak van de moderne kunst in 
Nederland (1984) slechts in een bijzin12 als lid van ‘4grafici’ (later 5) de grafische component 
van de kunstenaarsgroep ‘Vrij Beelden’. Dit zijn de kunstenaars/ grafici: Harry van 
Kruiningen en Wout van Heusden – die een belangrijk aandeel hadden in de vernieuwing 
van de naoorlogse grafiek – en verder naast Escher, J. Prange en later ook Harry Disberg. In 
1951 nam Escher ook deel aan de expositie ‘Elf Grafici’ in het Stedelijk Museum, een 
expositie die daarna o.a. ook in Amerika te zien was. Tezamen met twee artikelen in Time 
(april) en Life (mei) 1951 over zijn werk, vormde deze expositie het begin van Eschers 
bekendheid buiten Nederland, te beginnen in Amerika en Canada.  

Zoals in de inleiding al aangestipt lijkt een goed begrip van Eschers werk te beginnen met 
inzicht in zijn opleiding aan de school voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en 
Kunstambachten in Haarlem en in het verlengde daarvan de kunstnijverheid en het 
kunstnijverheidsonderwijs in Nederland in deze periode (1919 – 1921). Jan Jaap Hey spreekt 
in zijn boek Vernieuwing en bezinning veelvuldig over de nauwe relatie tussen de 
kunstnijverheid en de autonome kunst in Nederland. De meeste kunstenaars waren op beide 
terreinen werkzaam, ‘al was het alleen maar uit economische motieven’. Er is dan ook een 
voortdurende wisselwerking tussen beide disciplines en in iets mindere mate geldt dit ook 
voor het kunst(nijverheid)onderwijs. ‘Met het geven van enige uren tekenles erbij konden de 
meesten wel rondkomen’13. Dit geldt ook voor Escher, die zijn leven lang ook toegepaste 
kunst heeft gemaakt. In het begin om financiële redenen, maar ook aan het eind van zijn 
leven vond hij het eervol om bijvoorbeeld een 42 meter lange wandschildering voor het 
hoofdpostkantoor in Den Haag14 of een tegelpatroon voor ‘Het Baarnsch Lyceum’ te 
ontwerpen. Terloops meldt Aleida Loosjes-Terpstra in haar boek Moderne kunst in 

 
9 Gombrich, Meditations on a Hobby Horse and Other Essays on the Theory of Art, 154. 
10 Ibid., 159. 
11 De oorspronkelijke publicatie is van 1961 
12 Stokvis en Brouwer, De Doorbraak van de moderne kunst in Nederland, de jaren 1945-1951, 134. 
13 Heij, Vernieuwing en bezinning, 62. 
14 Nu te zien op Schiphol 
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Nederland 1900-1914 dat de toegepaste (zij spreekt van ‘dienende’ of ‘decoratieve’) kunst in 
de periode 1900 – 1914 in Nederland een bloeiperiode doormaakte15. In een citaat noemt zij 
in het bijzonder de school voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten in 
Haarlem. Deze school was in 1879, samen met de Quellinusschool in Amsterdam een van 
de eerste kunstnijverheidsopleidingen in Nederland. 

Intermezzo 02 Maat, systeem en verhouding. 
 

 
Frans Cuypers: Portret van Pierre Cuypers. Cuypers is hier afgebeeld als geleerde architect volgens de beschrijving van Vitruvius, 
met tekendoos, gelijkzijdige driehoek en een middeleeuws kapiteel. Typerend is ook de rijk gevulde boekenkast op de achtergrond. 
Het portret van zijn eerste vrouw Rosa van de Vin met hun overleden dochtertje Rosa is waarschijnlijk postuum in 1855 toegevoegd. 
Collectie Online Gemeente Roermond, als Familieportret van Pierre Cuypers met zijn eerste echtgenote Rosa van de Vin en hun 
dochtertje Catharina Felicia Rosalia, 1854, 119,0 × 110,0. RKD-images, Kunstwerknummer 269716, als Portret van Pierre Joseph 
Hubert Cuypers (1827-1921), Rosalia van de Vin (1825-1855) en een dochtertje, 1853, 118,0 × 109,0 cm. 

 
Veel ontwikkelingen in de kunstnijverheid en het kunstnijverheidsonderwijs in Nederland die ook in de 
periode dat Escher in Haarlem studeerde nog actueel waren, beginnen bij de architect Pierre J.H. Cuypers 
(1827 – 1921). Rond de bouw van het Rijksmuseum had Cuypers al twee opleidingen opgericht: de Rijks 
Normaalschool voor Teekenleraren en de Rijksschool voor Kunstnijverheid, beide gehuisvest in het 
Rijksmuseum. Daarnaast richtte hij in 1879 de Quellinusschool op, in het begin gehuisvest in zijn eigen 
woning. Aan alle drie opleidingen werd vooral praktisch lesgegeven, zij het dat aan de Quellinusschool ook 
iets meer theorievakken werden onderwezen. Het ontwerptekenen, of het nu om een eenvoudig ornament 
of een compleet gebouw ging, vond er plaats op basis van wiskundige principes, die Cuypers essentieel 
achtte voor orde, harmonie en schoonheid in het uiteindelijke ontwerp. Cuypers wordt dan ook wel een 
‘vitruvianist’ genoemd die erop vertrouwde dat een afleesbaar en helder systeem tot een doelmatig en fraai 
geproportioneerd bouwwerk leidt16. In 1880 publiceerde Cuypers samen met anderen een Album van 
Ornamenten bedoeld als ornamentvoorbeelden voor het tekenonderwijs17. Het ontwerpen op systeem 
wordt daarin geplaatst tegenover het styleren; niet de natuurlijke verschijningsvorm, maar ritme, systeem 
en raster worden centraal gesteld. Door Cuypers leerling Jan Hessel de Groot zal dit systeem van 
ontwerpen op basis van driehoeken in 1896 worden uitgewerkt en vastgelegd in een publicatie. Later volgen 
meer publicaties over hetzelfde onderwerp, de zogenaamde ornamentboeken. Zij borduren bijna altijd voort 

 
15 Loosjes-Terpstra, Moderne kunst in Nederland 1900-1914, 127. 
16 Bernadette van Hellenberg Hubar, ‘Cirkels Kunst En Regelmaat. De Architecten Cuypers En Het Vitruvianisme’, 18. 
17 Simon Thomas, De leer van het ornament, 29. 

https://museumcollecties.roermond.nl/adlib/Details/cuypershuis/2235
https://rkd.nl/nl/explore/images/269716
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op het werk van Pierre Cuypers, zie ook hieronder in hoofdstuk 3. Cuypers ideeën over architectuur en 
kunstnijverheid werden beïnvloed door de Franse architect Eugène E. Viollet-le-Duc (1814 – 1879). Viollet-
le-Duc had behalve over de architectuur ook uitgesproken ideeën over het tekenonderwijs. In hoofdstuk 3 
kom ik hier nog op terug aan de hand van zijn boek ‘Geschiedenis van een tekenaar’, dat Eschers leraar De 
Mesquita waarschijnlijk gebruikt heeft aan de opleiding in Haarlem. 
 

 
Op deze afbeelding toont Escher zich op een wijze vergelijkbaar met het portret van Pierre Cuypers, namelijk als kunstenaar en 

geleerde. Let ook op de wiskundige symbolen en de schedel waarmee hij zich omringt. 

2.2. Eschers kunstnijverheidsopleiding  
Voor een goed begrip van Eschers opleiding in Haarlem is het van belang kort in te gaan op 
het kunstnijverheidsonderwijs in Nederland, om vervolgens in te zoomen op de school in 
Haarlem en Eschers opleiding daar. De opleiding in Haarlem was in 1879 gestart als 
tekenschool, later kunstnijverheidsschool, onder een telkens wisselende naam. In deze 
paper gebruik ik, om verwarring te voorkomen, consequent de naam die de school had in de 
periode dat Escher hier studeerde. De geschiedenis van de school is al meteen na de 
opheffing in 1926 beschreven door de archivaris en penningmeester van het bestuur van de 
school, A.J. Enschedé onder de titel De geschiedenis van het Museum van Kunstnijverheid 
en de School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten te Haarlem, der 
Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 1877-1927. In 1989 verschijnen 
twee publicaties waarin uitgebreid aandacht is voor de opleiding in Haarlem: Paviljoen 
Welgelegen 1789 – 198918 en Nederland 1913, een reconstructie van het culturele leven19. 
Beiden baseren zich op de publicatie van A.J. Enschedé en het, ook door mij 
geraadpleegde, archief van de school zoals dit bewaard wordt in het gemeentearchief van 
Haarlem. Beide publicaties bevatten een goede formele – maar niet zozeer inhoudelijke - 
beschrijving van alle opeenvolgende reorganisaties.  
 
Door industriële productie, verval van ambacht en gebrek aan goede opleidingen liep 
Nederland halverwege de negentiende eeuw achter bij andere Europese landen. Daar was 

 
18 Beelaerts van Blokland, Paviljoen Welgelegen 1789-1989, 151–72. 
19 Vries en Hoogendonk, Nederland 1913, 57–66. hoofdstuk “Museum en school voor kunstnijverheid te Haarlem” (57 – 66) 
door H. van Rheeden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Architect
https://nl.wikipedia.org/wiki/1814
https://nl.wikipedia.org/wiki/1879
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de aandacht voor de kunstnijverheid en het bijbehorende onderwijs vaak al een paar 
decennia eerder opgang was gekomen. Door de oprichting van kunstnijverheidsopleidingen 
zoals de Quellinusschool in Amsterdam, de Gemeentelijke Avondschool voor 
Nijverheidsonderwijs in Utrecht en de School voor Bouwkunst, Versierende kunsten en 
Kunstambachten in Haarlem werd getracht deze achterstand op te heffen. De school in 
Haarlem was een initiatief van de Nederlandse maatschappij ter bevordering van Nijverheid. 
Deze stichting probeerde in de 19e eeuw de nijverheid te stimuleren, door het stichten van 
vakscholen, het uitloven van premies en prijzen, het houden van lezingen en het publiceren 
van een tijdschrift. Ook organiseerde zij tentoonstellingen en verzorgde zij de Nederlandse 
inzendingen voor de wereldtentoonstellingen. In 1871 stichtte zij het koloniaal museum en in 
1877 het kunstnijverheidsmuseum. De oriëntatie was de South-Kensington school en 
museum (1857) (nu Victoria and Albert Museum) die stoelde op de ideeën van Gottfried 
Semper (1803 – 1879). Naar Sempers ideeën werd in 1863 ook het Musée des Arts 
Décoratifs in het Louvre te Parijs opgezet. Ype Koopmans vergelijkt in zijn boek Muurvast en 
gebeiteld het museum in Haarlem met het Franse Musée de Sculpture Comparée20 in Parijs, 
dat op initiatief van Viollet-le-Duc was opgericht. Beide musea bevatten replica’s van de 
belangrijkste historische stijlen en hadden veel aandacht voor niet-westerse kunst. De school 
in Haarlem kwam voort uit het kunstnijverheidsmuseum, eerst als Teekenschool voor 
Kunstnijverheid, later School voor Kunstnijverheid en vanaf 1918 School voor Bouwkunst, 
Versierende kunsten en Kunstambachten. Vreemd genoeg is kunstnijverheid dan uit de 
naam verdwenen. De eerste directeur van de school was tevens conservator en later ook 
directeur van het museum, Eduard August von Saher (1849 - 1918) die in Zürich bij Semper 
gestudeerd had. In een artikel in het Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid uit 1891 pleit 
Von Saher voor een herstel van de relatie tussen kunst en nijverheid. In zijn betoog betrekt 
hij ook nadrukkelijk de gebrekkige sociale omstandigheden en de noodzaak daar 
verandering in te brengen. Hier ziet Von Saher zowel in materiële als immateriële zin een rol 
voor de kunstnijverheid weggelegd. (Zie intermezzo 03)  
 
  

 
20 Later Musée d’Ethnographie du Trocadéro’s, nu Musée de l’Homme in Parijs. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1849
https://nl.wikipedia.org/wiki/1918
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Intermezzo 03 Op Japanse wijze. 
 

 
Afbeelding uit het boek ‘Geschiedenis van een tekenaar’ van Viollet-le-Duc. (Eigen foto uit het boek) In een gesprek tussen meneer 
Marjorin en zijn ‘neefje’ Jan wijst Viollet-le-Duc hier op de Japanse tekenmethode: ‘Zie hoe die kunstenaars de beweging, het 
gebarenspel begrepen hebben, hoe al die personen geheel bij hun werk zijn en niet poseren. Hoe waar en geestig zijn die 
houdingen! Wat leeft dat alles! (Fig. 80 en 81). (…) Denk je dat onze illustraties zo’ n waarde, zo’n aantrekkelijkheid hebben en dat 
zij zojuist onze dagelijkse zeden, ons uiterlijk weergeven? Nee, nietwaar? Dat komt omdat er bij ons altijd te veel tradities zijn, dat wij 
gekunsteld zijn, vooral wanneer wij ongedwongen willen wezen. De ware en doordachte liefde der Japanners voor de natuur, komt in 

al hun kunstwerken uit21.  

 
In het Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid uit 1891 schrijft Eduard von Saher directeur van de 
Kunstnijverheidsschool in Haarlem een artikel getiteld ‘Beschouwingen over onze ambacht nijverheid’. In 
de inleiding van zijn artikel wijst hij nadrukkelijk op de relatie tussen ‘de sociale belangen der werkende 
klasse’ en de ambacht nijverheid. De belangen van industriële ontwikkeling, sociale vooruitgang en het 
belang van de ‘handwerksnijverheid’ dienen wat Von Saher betreft hand in hand te gaan. Ook pleit hij voor 
een vorm van ‘studiefinanciering’ en subsidiëring van het ambachts- en nijverheidsonderwijs omdat tot 
dan toe alleen jongens (sic) uit middenstandsgezinnen toegang hebben tot deze vorm van onderwijs. 
Onduidelijk is of Von Saher in dit artikel met ‘ambacht nijverheid’ ‘handwerknijverheid’ en ‘kunstnijverheid’ 
altijd hetzelfde bedoelt, maar daar lijkt het wel op. Aan het eind van zijn artikel maakt hij wel onderscheid 
tussen ambachts- en kunstnijverheidsscholen, want getalenteerde leerlingen van de ambachtsschool 
zouden kunnen doorstromen naar de kunstnijverheidsschool.  
Vervolgens zoomt hij in op de oorzaken van de ‘treurige’ staat van de ‘handwerksnijverheid’. Als oorzaak 
ziet hij het loslaten van het nauwe verband tussen kunst en ambacht. Hierbij toont hij zich een echte 
functionalist, voor wie de versiering en de constructie van een voorwerp een geheel vormen. ‘Iedere 
ambachtsman kan een kunstenaar worden in zijn vak’ volgens Von Saher. Hiervoor moet de 
ambachtsman wel de goede beginselen toepassen en aangeleerd krijgen. Wat die goede beginselen zijn 
wordt niet zo duidelijk. Verderop in het artikel schrijft hij dat alleen tekenonderwijs niet voldoende is, dit 
dient aangevuld te worden met kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing. Evenals Karel Sluyterman 
(intermezzo 12) pleit Von Saher voor meer aandacht voor het artistieke en industriële leven waar de 
eigenlijke roem en de kracht van een volk liggen, veel meer dan bij de geschiedenis van de ‘roemrijke’ 
wapenfeiten. Voor het tekenonderwijs zelf is de natuur de grondslag. Planten, bloemen en dieren dienen 
op ‘naïeve wijze’, zonder lijnen(?) en schaduwen te worden weergegeven, alles zo nauwkeurig, maar ook 
zo eenvoudig mogelijk. Von Saher verwijst naar de ‘Japanse tekenmethode’ die hier als voorbeeld kan 

 
21 Viollet-le-Duc, Geschiedenis van een teekenaar, 206. 
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dienen. Ook Viollet-le-Duc verwijst in zijn boek Geschiedenis van een tekenaar naar de Japanse 
tekenmethode, waarbij Viollet-le-Duc wijst op de grote liefde voor de natuur als basis voor het tekenen 
maar ook op het penseeltekenen dat dwingt tot heldere keuzes. Misschien interpreteer ik nu te veel, maar 
het lijkt erop dat Von Saher hier vooruit verwijst naar een teken- en ontwerpmethode zoals die tien jaar 
later aan de school in Haarlem door De Bazel, Lauweriks en De Meyer geleidelijk aan wordt ingevoerd en 
door Lebeau en De Mesquita verder wordt ontwikkeld. De Japanse kunst was, met de Britse Arts and 
Crafts movement en de herwaardering van de gotiek ook een belangrijke inspiratie voor de Nieuwe 
Kunst22. Ook gaat Von Saher in op de rol van het onderwijs, waarbij de technische en intellectuele 
ontwikkeling van de leerling hand in hand dienen te gaan. Als ‘bijkomend’ voordeel van deze scholing 
noemt hij dat hiermee de maatschappelijke verschillen kleiner zullen worden. Uitgebreid gaat Von Saher in 
op de gebreken van het toenmalige ‘leerlingenstelsel’ waarbij Von Saher pleit voor het ‘contractstelsel’ 
waarbij verplichtingen tussen leerling en meester vooraf goed worden vastgelegd. Hoewel de opleiding in 
Haarlem tot het einde in 1926 toe een hoofdzakelijk ambachtelijke opleiding is gebleven, erkent Von Saher 
in zijn artikel uit 1891 de blijvende heerschappij van de machine. De ambachtsman die zowel met zijn 
handen als met zijn hoofd kan werken zal volgens Von Saher van de kracht van de machine en de 
wetenschap gebruik maken. Op de opleiding in Haarlem is dit uitgangspunt echter nooit op deze manier 
doorgevoerd, en is er nooit ontworpen voor een industriële productie met gebruik van machines. In zekere 
zin toont het artikel ook Von Sahers worsteling hiermee. Verderop in het artikel zegt hij dat; ‘de 
handenarbeid steeds boven het machinale werk de voorkeur geniet’. Het lijkt erop dat dit in het onderwijs 
in Haarlem ook altijd de praktijk is geweest.  
 
2.3. De bloeiperiode van de kunstnijverheidsopleiding in Haarlem 
Het succes van de school was voornamelijk te danken aan de vooraanstaande architecten 
en kunstnijveraars die er lesgaven, zoals: K. Sluyterman, M. Duco Crop, J.L.M. Lauweriks, 
C. Lebeau, S. Jessurum de Mesquita, H.C. Verkruysen, Fr. Zwollo, K.P.C. de Bazel, H.J.M. 
Walenkamp, C.J. Blaauw, P. Vorkink, Hildo Krop en Johan Polet. Zoals Adi Martis aangeeft, 
was de kunstnijverheidsschool eind negentiende eeuw een tekenschool voor het 
kunstambacht. De term kunstnijverheid komt tegelijk op met de opleidingen en wordt 
omschreven als: ‘De nijverheid of industrie die zich het vervaardigen van fraaie voorwerpen 
ten doel stelt’23. 
 
De periode 1898 – 1904 wordt wel de bloeiperiode van de kunstnijverheidsopleiding in 
Haarlem genoemd. Vanaf dat moment worden de afdelingen voor bouwkunde en tekenen 
steeds belangrijker, hetgeen uiteindelijk wordt afgerond met de reorganisatie van 1918. Door 
deze nadruk op bouwkunde en bouwkundig tekenen is het ook niet zo gek dat vader George 
Escher, die een opleiding tot architect voor zijn zoon in gedachte had, voor de school in 
Haarlem koos. Overigens waren in 1905 veel docenten zoals De Bazel en Lauweriks die  
een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan deze bloeiperiode alweer vertrokken. Daarna 
was Lauweriks leerling en mede theosoof Jan de Meyer van 1905 tot 1910 aan de opleiding 
in Haarlem verbonden. Nog een aantal jaren na de bloeiperiode nam het leerlingenaantal 
van de school toe. Bij het onderzoek in het archief van de school heb ik geen documenten 
aangetroffen die een goed inzichtgeven in de inhoud van de lessen, didactische 
programma’s of lesmateriaal of voorbeelden van werkstukken. Het lijkt erop dat die er niet of 
nauwelijks zijn. Dat maakt het ook lastig om hier een link te leggen met Eschers leerjaren en 
zijn ontwikkeling als kunstenaar. Als enige hebben Chris Lebeau en Samuel Jessurun de 
Mesquita een veel langere periode les in Haarlem, namelijk tot 1914 respectievelijk 1926. 
Van hun leerlingen zijn trouwens wel werkstukken bekend en opgenomen in publicaties van 
de school en een afzonderlijke map met leerlingenwerk.  
 

 
22 Simon Thomas en Heij, Hoe nieuw was de Nieuwe Kunst? 11. 
23 Martis, ‘Het ontstaan van het kunstnijverheidsonderwijs in Nederland en de geschiedenis van de Quellinusschool te 
Amsterdam (1879–1924)’, 105. 
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Oorspronkelijke ontwerpen School voor Kunstnijverheid Haarlem. Naar de natuur gestileerde bloemen met pen getekend door 

leerling F. Hulsbosch onder leiding van Chris Lebeau. (Archief OBA T.A. mag. 10 L 3 – eigen foto) 
 
Het leerlingenwerk zoals hierboven en -onder afgebeeld is afkomstig uit een map met 
leerlingenwerk getiteld ‘Oorspronkelijke ontwerpen uitgevoerd in de school voor 
kunstnijverheid te Haarlem’ (T.A. mag. 10 L 3) met twaalf losse bladen en twee bladen met 
inhoudsopgave. Deze map is afkomstig uit het Museum van Kunstnijverheid in Haarlem en 
wordt nu bewaard in het archief van de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Waarschijnlijk 
betreft het een map zoals gebruikt voor presentaties van de school op (inter-) nationale 
tentoonstellingen zoals de Wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs en de eerste 
internationale tentoonstelling van Moderne en Decoratieve kunst in Turijn in 1902 (zie 
intermezzo 12). In de lerarenvergaderingen wordt er soms over gesproken dat het 
vervaardigen van dergelijke presentaties wel erg veel tijd kost, die sommige docenten graag 
anders zouden besteden. Directeur Von Saher hecht echter zeer aan deze (inter-) nationale 
presentaties. Ook laten deze presentaties alleen de zeer fraaie en goed verzorgde 
eindresultaten zien, en niet de lange weg daarnaartoe. Het hieronder gekozen voorbeeld 
vertoont wel overeenkomsten met een ontwerp uit het ornamentboek van J.H. Boot ‘Het 
styleren en toepassen van natuurvormen in vlakornament’ (plaat50 Herten). Ook laat dit 
leerlingenwerk de samenwerking en samenhang tussen de verschillende lessen en docenten 
goed zien, voor een interieurontwerp zoals gemaakt bij docent H.J.M. Walenkamp wordt de 
versiering verder uitgewerkt bij docent J.L.M. Lauweriks.  
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Oorspronkelijke ontwerpen School voor Kunstnijverheid Haarlem. 
Bouwkundige versiering door A.E. Petri onder leiding van H.J.M. 
Walenkamp. (Archief OBA T.A. mag. 10 L 3 – eigen foto) 

Oorspronkelijke ontwerpen School voor 
Kunstnijverheid Haarlem. Detail Bouwkundige 
versiering door A.E. Petri onder leiding van 
H.J.M. Walenkamp. (Archief OBA T.A. mag. 
10 L 3 – eigen foto) 
 

  
Oorspronkelijke ontwerpen School voor Kunstnijverheid Haarlem. Paneel 
voor een schoorsteenversiering voor A.E. Petri onder leiding van J.L.M. 
Lauweriks. (Archief OBA T.A. mag. 10 L 3 – eigen foto) 

J.H. Boot ‘Het styleren en toepassen van 
natuurvormen in vlakornament’ plaat50 
Herten.  

 
De Mesquita hield via de ateliers ’t Binnenhuis en De Woning en het tijdschrift Wendingen 
wel contact met de docenten uit deze bloeiperiode. Ook werkten De Mesquita en Lebeau als 
docent veel samen. Lebeau was als leerling aan de Vahâna cursus (zie hoofdstuk 3) door De 
Bazel en Lauweriks vertrouwd gemaakt met het ontwerpen op systeem. Het lijkt erop dat via 
opeenvolgende docenten als De Bazel, Lauweriks, De Meyer, Lebeau en De Mesquita het 
ontwerpen op systeem in Haarlem en dus ook aan Escher onderwezen werd. Wat deze 
docenten ook gemeen hadden was de (her)waardering van de techniek van de houtsnede en 
de batiktechniek. Het ontwerpen op systeem is ook terug te zien in de damastontwerpen die 
zowel Lebeau (voor de tweede wereldoorlog) als Escher (na de tweede wereldoorlog) voor 
de firma Van Dissel maakten en die tot in de jaren zeventig in productie bleven (zie ook 
intermezzo 09). 
 
 
 
 
 



25 
 

Intermezzo 04 Bevrijd van alle vrij-schilderkunstige invloeden. 
 

 
Wendingen 1919 7/8 ‘Houtsnijdersnummer’ pagina 6 met daarop afgebeeld drie houtsneden van K.P.C. de Bazel gesneden in kops 

palmhout, eigenlijk dus houtgravures (eigen foto). 

 
In 1895 beginnen Lauweriks en De Bazel hun eigen atelier voor ‘architectuur, kunstnijverheid en decoratieve 
kunst’ een voorloper van ’t Binnenhuis en De Woning. Ze blijven ontwerpen op systeem zoals ze dat bij 
Cuypers geleerd hebben. Het ontwerpen op systeem diende in de eerste plaats een esthetisch doel, maar 
kan ook symbolisch worden geduid. Het eerst experimenteerden Lauweriks en De Bazel hiermee in een 
serie (vlak gehouden) houtsneden. In de thematiek van deze houtsneden komen de theosofische ideeën tot 
uiting, namelijk het streven naar ‘het hoogste zelf’ door opheffing van het lagere dierlijke in de mens. Deze 
tegenstelling wordt soms tot uitdrukking gebracht in de tegenstelling tussen het zwart en het wit in de 
houtsneden24. In het tijdschrift Wendingen 1919 7/8 ‘Houtsnijdersnummer’, bespreekt R. Roland Holst een 
aantal houtsneden die De Bazel en Lauweriks ongeveer vijfentwintig jaar daarvoor maakten. Hier temeer 
interessant daar Roland Holst kort daarvoor ook de jonge Escher geadviseerd had de techniek van de 
houtsnede eens te proberen. Roland Holst schetst in zijn artikel het beeld dat met de komst van moderne 
technieken als de lithografie en de fotografie de houtsnede als reproductietechniek volkomen achterhaald 
is maar daarmee haar volle zelfstandigheid als kunstvorm herwonnen heeft. Kennelijk heeft Escher goed 
naar hem geluisterd. In een inleiding voor medestudenten en docenten getiteld ‘Dodendans’ (Escher archief 
map C) uit 1921 gaat Escher ook in op de samenhang van de verschillende kunsten. De grafische techniek 
schrijft hij daarin een ‘grote kwalitatieve beelding intensiteit’ toe, juist vanwege de beperking tot het zwart-
wit contrast. Escher beschrijft de grafische kunst als een ‘edel moeizame techniek’ die rustige kracht in vorm 
en inhoud zal bevorderen. Roland Holst geeft aan dat tot eind negentiende eeuw veel vakbekwame 
houtsnijders werkzaam waren die echter de kunst van de houtsnede techniek niet begrepen. De kracht van 
deze techniek ligt juist in de beperktheid van haar mogelijkheden en daarmee moet vanaf de ontwerpfase 
rekening worden gehouden, ‘geest en hand’ waren hier echter volkomen gescheiden geraakt. Hij schetst 
dat een jonge generatie juist op zoek was naar klare vormen en lijnen bevrijd van het modelé en de gradaties 
van licht en schaduw. Bij dit zoeken past de techniek van de houtsnede die dwingt tot ‘bouwende elementen’ 
en een heldere compositie in zuiver zwart en wit. En passant bestempelde Roland Holst de 
houtsnedetechniek als mannelijk en de linoleumsnede als huisvlijt. Overigens illustreerde hijzelf de omslag 
van het ‘Houtsnijdersnummer’ met twee litho’s. Is het dan toeval dat Escher zich daarna (naast het tekenen) 
bijna uitsluitend bezighoudt met deze techniek en nog slechts zeer sporadisch een linosnede maakt? 

 
24 Blotkamp en Hammacher, Kunstenaren der idee, 29. 
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Eschers eerste houtsnede in deze ‘mannelijke techniek’ is een regelrechte liefdesverklaring aan zijn beminde 
Roosje Ingen Housz, helaas tevergeefs en later zal ze met zijn vriend Jan de Willebois trouwen. Adriaan 
Wessel Reinink gaat in zijn monografie K.P.C. de Bazel Architect (1965) uitgebreid in op de door De Bazel 
gehanteerde techniek bij het maken van houtsneden; gereedschap, hout, papier, inkt, alles werkt samen 
en door in het eindresultaat De Bazel maakt ook zijn eigen afdrukken25. Eenzelfde zeer zorgvuldige 
werkwijze zie ik terug in het werk van Escher, die het maken van afdrukken ook nooit aan anderen heeft 
toevertrouwd.   
Volgens Roland Holst waren eind negentiende eeuw De Bazel en Lauweriks de eersten die de techniek van 
de houtsnede herontdekten en geest en hand weer samenvoegden. In algemene bewoordingen laat Roland 
Holst zich bijzonder positief uit over deze houtsneden. Ook geeft hij aan dat De Bazel en Lauweriks (samen 
met J.H. de Groot) tegelijkertijd – toen heel Holland alleen oog had voor de impressionistische schilderkunst 
– de eersten waren die de waarde van het geometrisch systeem onderzochten, begrepen en toepasten. 
Roland Holst benadrukt daarbij dat het wezen van het ornament alleen via de architectuur begrepen kan 
worden. Was Escher moment van inzicht ook niet toen hij in Zuid-Spanje betoverd raakte door de 
architectuur van het Alhambra en de Mezquita? Misschien zag en begreep hij pas toen de mogelijkheden 
van een techniek waarmee hij al in zijn opleiding had kennis gemaakt.   
 
In de notulen van de lerarenvergadering van 30 juni 1903 is een verslag bewaard gebleven 
van een inleiding waarin Lauweriks zijn opvattingen over het kunstnijverheidsonderwijs 
uiteenzet, overigens zonder te verwijzen naar de Vahâna-cursus. De notitie naar aanleiding 
waarvan Lauweriks deze toelichting geeft is niet bewaard. De docenten discussie tussen 
1902 en 1909 ging vooral over de tegenstelling tussen gestileerd en decoratief tekenen zoals 
Lauweriks, Walenkamp en De Mesquita dit voorstonden en het ‘schilderachtig’ tekenen met 
tinten en mooie schaduwen zoals docent T. Grabijn dit voorstond. Een discussie die 
uiteindelijk in het voordeel van de eersten beslecht werd, de opleiding in Haarlem was 
tenslotte niet bedoeld als een opstapje naar de academie.  
 
Met nieuwe docenten als Cornelus Blaauw en Henri Verkruysen (vanaf 1918 ook directeur) 
ontstaat na de reorganisatie van 1918 meer aandacht voor bouwkunde en beeldhouwkunst. 
Ook de beeldhouwers Hildo Krop en Johan Polet zijn dan enige tijd aan de opleiding 
verbonden. In 1917 reorganiseerde Verkruysen de opleiding in Haarlem tot een opleiding die 
zich steeds meer op de bouwkunde richt, in het bijzonder de Amsterdamse School. 
Tegelijkertijd reorganiseerde Lauweriks (inmiddels directeur van) de Quellinusschool in 
Amsterdam tot een opleiding voor interieurvormgeving. Beide opleidingen vatten een 
gebouw op als een Gesamtkunstwerk. Je zou bijna denken dat beide reorganisaties 
afgesproken werk waren. De achtergrond van de reorganisaties in de periode 1913 – 1918 
werd ook ingegeven door de vraag of men zich meer wil gaan richten op de industriële 
vormgeving dan wel wilde blijven bij de ambachtelijke decoratieve traditie van de ‘Arts and 
Crafts’. Wellicht neemt Lauweriks hier in zijn betoog tijdens de lerarenvergadering van 1903 
al een voorschot op door aan te geven dat ook de kunstnijverheid en versieringskunst moet 
zoeken naar ‘de standvastige, onveranderlijke beginselen, die van alle tijden zijn’26. Voor 
Nederland en Haarlem is Walter Crane hierbij een belangrijke figuur. Jan Veth vertaalde al 
vroeg zijn werk in het Nederlands en in 1903 exposeerde Walter Crane in het museum voor 
kunstnijverheid in Haarlem. Volgens Mienke Simon Thomas in Dutch Design a history, is de 
kunstnijverheid in Nederland lang opgevat als Arts and Crafts, het ‘versieren’ van handwerk, 
dit veranderde slechts heel geleidelijk. Wat in de discussie tussen ambachtelijke traditie 
versus industriële vormgeving nog weleens veronachtzaamd wordt is het sociale aspect. De 
keuze voor een ambachtelijke werkwijze was ook ingegeven door de abominabele werk- en 
leefomstandigheden van het industrieproletariaat, zie ook intermezzo03. Ondanks alle 
discussies en reorganisaties blijft het onderwijs in Haarlem gericht op het kunstambacht. Pas 
na 1918 lijkt dit binnen de afdeling Bouwkunde te veranderen. In tegenspraak met Mienke 
Simon Thomas zegt Louis Gans overigens dat in Nederland wel vanaf het begin het belang 
van industriële vormgeving werd ingezien. Als voorbeeld noemt hij Arti et Industriae 

 
25 Reinink, A.W., K.P.C. de Bazel, architect, 46–56. 
26 Aldus Lauweriks in de notulen van de lerarenvergadering van 1903, zoals bewaard in het Haarlems Archief. 
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(Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering van Kunstnijverheid Arti et Industriae) in Den 
Haag27.  
Tussen de opleidingen in Haarlem en Amsterdam bestaan vele overeenkomsten; in wijze 
van ontstaan, docenten, methoden, inhoudelijke en onderwijskundige ideeën. Bij de 
reorganisatie 1917-18 van beide opleidingen ging de Amsterdamse opleiding onder leiding 
van Lauweriks zich meer richten op de binnenhuisarchitectuur en de Haarlemse opleiding 
ging zich onder leiding van Verkruysen meer richten op bouwkundig tekenen. Ook kregen 
beide opleidingen toen een grafische afdeling.  
 
2.4. De rol van vrouwen in de kunstnijverheid 
Aan de opleiding in Haarlem komen in deze periode steeds meer speciale cursussen zoals, 
kunstnaaldwerk, handweven, versieren van geweven stoffen door middel van 
houtenstempels (De Mesquita) emailleren, graferen, kant maken, kantklossen, batikken, 
etsen, lithograferen. De oriëntatie op het ambacht lijkt duidelijk. Op foto’s is zichtbaar dat 
veel vrouwen de cursussen volgen en er waren ook speciale vrouwenklassen. Een enkele 
cursus werd ook door vrouwen gegeven. M.W.V. (Willy) Dijsselhof-Keuchenius (echtgenoot 
van de kunstenaar G.W. Dijsselhof, die in 1899 ook enige tijd lesgeeft in Haarlem) geeft een 
cursus kunstnaaldwerk en Sophie J.W. Eisenloeffel (echtgenoot van de kunstenaar Jan 
Eisenloeffel, die veel met Mathieu Lauweriks samenwerkte) geeft een cursus handweven. 
Marjan Groot heeft in haar dissertatie ‘Vrouwen in de vormgeving in Nederland 1880 – 1940’ 
(2004) onderzoek gedaan naar de rol van vrouwen binnen de kunstnijverheid. Hun aandeel 
lijkt veelal beperkt tot de ‘zachte’ vakken zoals grafiek en vooral textielbewerking. In Hoe 
nieuw was de Nieuwe Kunst? constateert Marjan Groot dat door de gender-rollen van 
vrouwen hun kansen ‘gekleurd’ waren, waarbij de vrouwelijke kunstenaars zich vaak 
ontwikkelden in rolbevestigende ‘textiele’ kunstvakken28. Niet te min moet hun aandeel hierin 
aanzienlijk zijn geweest. Lieske Tibbe geeft in haar recensie van de dissertatie van Marjan 
Groot aan dat deze invloed in latere literatuur, zij noemt het proefschrift van Louis Gans, 
weer veelal gewist lijkt29. In haar recensie merkt zij ook op dat het ontwerpen op systeem 
(‘ontwerpen via geometrische schema’s’) vaak als rationeel en mannelijk geduid wordt. 
Waarbij eraan voorbij wordt gegaan dat deze ontwerp systemen veelal gebaseerd waren op 
geheel niet rationele esoterische denkbeelden en mystiek religieuze overtuigingen30. Waarbij 
ik de kanttekening zou willen maken dat het ontwerpen op systeem gebaseerd lijkt op de 
wiskunde. Echter de motieven om deze wijze van ontwerpen toe te passen vaak gebaseerd 
waren op veelal irrationele opvattingen en overtuigingen31. Mienke Simon Thomas 
constateert dat een aantal vrouwelijke textiel kunstenaars al sinds ca. 1880 goed bekend 
waren met de theorieën van Gottfried Semper (1803 – 1879). Zij merkt daarbij op dat het 
tweedimensionale, geometrische vlakornament door deze kunstenaars een belangrijke 
impuls kreeg32. In haar artikel in het tijdschrift Jong Holland (zie noot 32) toont Mienke Simon 
Thomas aan dat de ideeën van Gottfried Semper (1803 – 1879) in Nederland niet alleen via 
H.P. Berlage (1856 – 1934) verspreid werden, maar ook via het kunstnijverheidsonderwijs en 
-musea en met name via de textielkunst en het kunstnaaldwerk. Het eerste deel van 
Sempers Der Stil (1861) gaat ook over de textiele kunsten. Ook werden Sempers ideeën 
verder verbreid via verschillende tentoonstellingen33 en publicaties34. Maar ook door E.A. von 
Saher, directeur van de school en museum voor kunstnijverheid in Haarlem die in Zurich bij 
Semper gestudeerd heeft. Verbreiding vond ook plaats via verschillende textiel- en 
naaldkunstenaars zoals J.H. (Johanna Henriette) Besier (1865 – 1944) echtgenote van A.J. 

 
27 Gans, Nieuwe Kunst rond 1900, 11. 
28 Simon Thomas en Heij, Hoe nieuw was de Nieuwe Kunst?, 55–78. 
29 Tibbe, ‘M. Groot, Vrouwen in de vormgeving in Nederland 1880-1940’, 134. 
30 Ibid., 135. 
31 Zie ook intermezzo’s twee en zeven. 
32  Simon Thomas en Heij, Hoe nieuw was de Nieuwe Kunst?  15. Zie ook het artikel van Mienke Simon Thomas in het 
tijdschrift Jong Holland, 2 (1986) 40-54. 
33 Bijvoorbeeld de tentoonstelling Kunst toegepast op Nijverheid (1877). 
34 Bijvoorbeeld J.W.A. Naber Rechlindis: Handleiding bij het kunstnaaldwerk Haarlem (1887) zie ook noot 36 
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Derkinderen. Door A. Leverington echtgenoot van Chris Lebeau en door J.M. de Groot die 
samen met haar broer het invloedrijke boek Driehoeken bij het ontwerpen van 
vlakornamenten (1896) schreef. In de textiel ontwerpen van deze en andere kunstenaars 
werd ook gebruik gemaakt van de wiskunde en het vlakornament. Daarnaast houden een 
aantal van deze vrouwelijke textiel kunstenaars, sommigen met een Indische achtergrond 
zich bezig met de kunst van het batikken. Cornelia van der Hart (1851 – 1940) geboren op 
Sumatra, schreef als eerste een reeks artikelen over de kunst van het batikken en werkte 
voor de Indische kunstnijverheidswinkel/ galerie ‘Boeatan in Den Haag. Ook Willy Dijsselhof-
Keuchenius en Johanna van Eybergen (1865 – 1950) zijn geboren op Java respectievelijk 
Ambon. Natuurlijk is Agathe Wegerif-Gravestein (1867 – 1944) de bekendste 
batikkunstenaar, overigens vaker genoemd als uitvoerster van ontwerpen van anderen dan 
om haar eigen werk35.  
 
Als kind keek ik graag naar mijn handwerkende (groot-)moeder. Naast alle maak- en 
verstelwerk was borduren een geliefde bezigheid. Soms naar een voorbeeld, soms naar 
zelfgemaakte patronen waarmee ze een nostalgische prent van een nooit bestaand 
verleden, gemaakt door Rie Cramer of Anton Pieck, naar een prachtig borduurwerk 
vertaalden. Ligt daar al niet in alle toegepaste eenvoud de meest praktische basis van het 
ontwerpen op systeem? Ook het vaak aangehaalde ornamentboek Driehoeken bij het 
ontwerpen van Ornament van J.H. de Groot (overigens het eerste van een serie van vijf) 
heeft hij geschreven en geïllustreerd samen met zijn zus de naaldkunstenares Jacoba M. de 
Groot. Vanuit haar achtergrond als naaldkunstenares was zij waarschijnlijk zeer vertrouwd 
met het ontwerpen op systeem. De dochter van William Morris, Marie (May) Morris (1862 – 
1938), ontwikkelde zich na haar kunstopleiding aan de National Art Training School (nu 
Royal College of Art) tot zelfstandig ontwerpster bij de firma Morris & Co. Zij schrijft in 1893 
het boek Decorative Needle Work wellicht heeft zij een Nederlandse evenknie. De 
ornamentboekenschrijver Jan Ros (zie paragraaf 4.2.2) verwijst bijvoorbeeld naar de boeken 
van mejuffrouw Johanna W.A. Naber36 (1859 – 1941). Ook verwijst Ros naar het werk van 
Thérèse de Dillmonts (1846 – 1890) Encyclopedie des Ouvrages de dames (1866) een 
standaardwerk over naaldkunst dat vertaald is in maar liefst zeventien talen. De rol van 
vrouwen lijkt zich niet te beperken tot het uitvoerend kunstenaarschap, maar strekt zich ook 
uit naar onderwijs en theorievorming. Onderzoek naar de rol van vrouwelijke kunstenaars 
binnen de kunstnijverheid is hier denk ik interessant. Wat ik hiervan gezien heb kiezen zij 
veelal voor een heel praktische benadering van het ontwerpen op systeem, zoals het 
volgens mij ook bedoeld is en zoals ook Escher er gebruik van maakt. Deze praktische 
toepassing is wat op de achtergrond geraakt doordat een aantal mannelijke kunstenaars 
(o.a. Lauweriks en De Bazel, maar ook anderen) veel nadruk leggen op een 
(pseudowetenschappelijke) filosofisch/ religieuze onderbouwing van dit, in de basis, 
praktische ontwerp systeem. Naar deze filosofisch religieuze onderbouwing is dan weer wel 
veel kunsthistorisch onderzoek gedaan waardoor, in mijn ogen, de praktische kant hiervan 
wat onderbelicht blijft.  
  

 
35 Simon Thomas en Heij, Hoe nieuw was de Nieuwe Kunst? 55–78. 
36 Johanna W.A. Naber (1859 - 1941) heeft twee werken over kunstnaaldwerk gepubliceerd; Rechlindis: Handleiding bij het 
kunstnaaldwerk Haarlem, 1887 en De borduurkunst Haarlem, 1901. Haar pseudoniem Rechlindis verwijst naar de abdis 
Relindis uit de achtste eeuw. Bekend geworden door haar vervaardiging van liturgische gewaden en afschriften van boeken. 
Het boek zelf was een coproductie van drie vrouwen waarbij Johanna de tekst schreef, haar zus Ida de tekeningen maakte en 
hun moeder de eindredactie deed. Daarnaast publiceerde Johanna Naber een lange lijst met historische publicaties, waarbij 
vrouwen vaak haar onderwerp waren. Maar wellicht bovenal was zij een strijdbare feministe, actief op vele niveaus binnen de 
vrouwenbeweging. 
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Intermezzo 05 Wonen in een rood gedicht, ambacht of industrie. 
 

 
Eens zal de dag – opgaand – vinden Arbeid en Schoonheid vereend. Tekst van Henriette Roland Holst-Van Schaik bij een 
muurschildering van haar echtgenoot Richard Roland Holst in ‘De Burcht’ (1900) het kantoor van de Algemene Nederlandsche 
Diamantbewerkersbond (ANDB) nu Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging ontworpen door H.P. Berlage. Driemaal heeft 
Roland Holst een serie wandschilderingen gemaakt voor De Burcht. In 1907 een serie in de grote vergaderzaal, in 1912 een kleine 
serie in de bestuurskamer. En tenslotte een serie ter vervanging van de in slechte staat verkerende serie uit 1907, voltooid in 

193737.  
 

In de discussie tussen het ontwerpen voor ambacht of industrie lijkt het vaak uitsluitend te gaan om een 
artistieke keuze of een discussie tussen traditie en vernieuwing. Maar ook het socialisme speelde daarbij 
een rol, zo waren veel Nederlandse architecten kunstenaars en kunstnijveraars waren overtuigde 
socialisten. In het werk en de ideeën van William Morris (1834 – 1896) vonden zij een belangrijke 
inspiratiebron. Mijn eerste, nog onbewuste, kennismaking met William Morris was trouwens via de 
popmuziek. In de woelige jaren zestig droeg George Harrison en met hem vele andere artiesten, prachtige 
jasjes met een William Morris print, zoals toen gemaakt voor het label ‘Granny Takes a Trip’. Ik was er 
jaloers op, maar ook in ‘the revival’ was ‘the arts and crafts’ nog steeds onbetaalbaar voor een ‘working 
class lad’. En is het eigenlijk wel toeval dat de ‘hippies’ die in de jaren zestig de Art Nouveau herontdekten 
ook het werk van Escher ontdekten. Gelukkig was Morris niet alleen de ontwerper van kleurige prints en 
frivole behangetjes die in zijn ontwerpen teruggreep op de middeleeuwen. Hij was ook een overtuigd 
socialist, die arbeiders schoonheid wilde brengen en die een prachtig gebonden uitgave van Das Kapital 
ontwierp en de utopische roman News from Nowhere (1890) schreef in 1897 door Frank van der Goes 
vertaald als Nieuws uit Nergensoord. Zijn ‘socialistische geloof’ vloeide voort uit een romantische zucht 
naar een mooiere en schonere wereld, waarin de arbeider niet vervreemd zou zijn van zijn producten. 
Kunstnijverheid en socialisme gingen bij Morris hand in hand, om arbeid en schoonheid weer te kunnen 
verenigen keek hij naar de middeleeuwse kathedralenbouwers. Dat zijn ontwerpen slechts voor de happy 
few bereikbaar waren, verloor hij daarbij kennelijk uit het oog. Voor zijn geliefde Jane Burden liet hij in 
1859 door architect Philip Webb (1831 – 1915), het beroemde Red House bouwen, a palace of art, 
waarin hij al zijn idealen over architectuur en kunstnijverheid kon verenigen. In Nederland was Morris een 
grote inspiratie voor Richard Roland Holst die hem in Londen bezocht. Roland Holst wordt samen met Jan 
Veth, wel beschouwd als de schakel tussen de ideeën van de Engelse ‘Arts and Crafts’ en de 
Nederlandse Nieuwe Kunst of Art Nouveau38. De villa ‘De Heidreef’ die Berlage in 1903 voor Henriette en 

 
37 Tibbe, R.N. Roland Holst, 182. 
38 Rheeden, Om de vorm, 44. 
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Richard Roland Holst in Laren liet bouwen was beïnvloed door Morris en zijn Red House. Hun neef de 
dichter Adriaan ‘Jany’ Roland Holst (1888 – 1976) noemt huis en tuin een ‘levende kamer’ en ‘een 
arsenaal van de geest’ waar werd geleefd, gewerkt en gestudeerd. Waar Henriette haar ‘Bachjes’ speelde 
en Richard voor haar bloemen plukte, ‘jaren die omstraald schijnen van geluk’ een ‘Earthly Paradise’, 
waarmee hij dan weer refereert aan een gedicht van William Morris39. De politieke schriften van Morris 
beïnvloedden ook Henri Polak, een van de oprichters van de SDAP en voorzitter van de 
Diamantbewerkersbond. Zelf liet deze vakbondsleider in 1905 door Berlage een villa in Laren bouwen. In 
1925 schreef hij ook een boek over de Larense villa bouw, door architecten als De Bazel, Berlage, 
Hanrath en vele anderen. Door toedoen van Henri Polak was Laren de eerste gemeente die een 
schoonheidscommissie instelde, die het scheppen van nieuwe lelijkheid moest voorkomen. De ‘nieuwe 
lelijkheid’ heeft de commissie helaas niet kunnen tegenhouden, wel wees zij in 1933 een ontwerp van 
Gerrit Rietveld af40. Frank van der Goes, een andere voorman uit de SDAP, vertaalde Morris utopische 
roman News from Nowhere die gaat over een op de middeleeuwen geïnspireerde communistische 
samenleving. Ook de dichters Henriette Roland Holst-Van Schaik en Herman Gorter vertaalden 
gezamenlijk verhalen van Morris. Het was, aldus Henriette Roland Holst-Van Schaik, 'of de schellen mij 
van de ogen vielen'. Het kapitalisme, zo leerde Morris haar, 'had niet slechts de arbeiders veroordeeld tot 
vreugdeloos gezwoeg, het had ook 'de wereld lelijk gemaakt, de schoonheid der natuur vermoord, 
evenals die der oude steden. Het had de kunstenaar, de bouwmeester en de dichter veroordeeld tot 
eenzaamheid, tot hopeloos individualisme'. In navolging van Morris bekeerde zij - en vele kunstenaars met 
haar - zich om die reden tot het socialisme 'waarin alle arbeid geëerd zou worden, allen hun gaven zouden 
kunnen ontplooien en als broeders samenleven'. 
 

  
George Harrison en Patty Boyd. George draagt hier een jasje ‘Hippie’ bewerking van Eschers houtgravure Vlinders (1950) 
met William Morris print van het label Granny Takes a Trip. afmetingen origineel 281 x 260. Hier overigens omgekeerd  
      afgedrukt. 
 

 
39 Over een kamer van Adriaan Roland Holst opgenomen in In den verleden tijd 1975 
40 Heyting, De wereld in een dorp, 94–96. 
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M.C. Escher ‘Vlinders’ 1950 houtgravure 281 x 260.       De houtgravure ‘Vlinders’ is de weergave van een deel van de 
Collectie Kunstmuseum Den Haag.       studie zoals hier boven (detail) en onder afgebeeld. Zoals wel  
       vaker is de studie hier interessanter dan het uiteindelijke  
        kunstwerk. 

 
M.C. Escher ‘Vierkleuren vlinder’ 1950 beeld 280 x 280 mm papier 305 x 303 mm waterverf op papier. Bron: Doris Schattschneider 

‘M.C. Escher, Visions of Symmetry’ uit 200441.In de figuratieve tekening van de vlinders zien we ook een abstract patroon van 
gekleurde cirkels. Wanneer we onze ogen instellen op de vier kleuren (rood, geel, blauw en groen) zien we een patroon van cirkels 
ontstaan. Daaronder ligt dan weer het meetkundige raster van het ontwerp. Het verschil tussen figuratief en abstract is bij Escher 
vaak veel kleiner dan op het eerste gezicht lijkt. Hij heeft verschillende abstracte vlakverdelingen gemaakt, maar nooit als zelfstandig 
kunstwerk uitgevoerd.

 
41 Schattschneider, M.C. Escher, 304–5. 



2.5. Het belang van ornamenttekenen 
Ornament tekenen was in Nederland in 1913 (maar ook later) nog de kern van het 
nijverheidsonderwijs. Het leerplan van de opleiding in Haarlem uit 1913 lijkt het laatst 
bewaard gebleven leerplan. Nogmaals niet uit te sluiten is dat wanneer we met de stofkam 
door het Haarlemsarchief gaan dat hier toch recentere informatie blijkt te zijn. In het leerplan 
uit 1913 komt het ornamenttekenen als volgt terug: 
- Eerste klas: rechtlijnig tekenen en lijn- en ornament tekenen naar wandplaten (dit werd 

door Viollet-le-Duc afgewezen) en modellen, het tekenen van samengestelde motieven 
naar voorbeelden uit verschillende tijdperken, en het tekenen van eenvoudige 
bladvormen. 

- Tweede klas: hier wordt bij het ontwerpen van ornament al rekening gehouden met de 
vak keuze, grafische technieken, kunstnaaldwerk, batikwerk of houtsnijwerk. 

- Derde klas: tekenen naar de natuur, planten, bladeren, bloemen en het styleeren 
daarvan, maar ook vlinders, kevers of insecten. Hoe gedetailleerd vinden we ze soms 
niet terug in Eschers houtsneden of litho’s.  

 
Uit dit leerplan kan niet worden opgemaakt of gestileerd werd op basis van systeem, zoals 
door Lauweriks en anderen werd gepropageerd en in Amsterdam wel toegepast. 
Leerlingenwerk geeft wel blijk van een natuur analytische werkwijze. Gezien de vele 
overeenkomsten tussen de opleidingen in Amsterdam en Haarlem lijkt het wel aannemelijk 
dat ook in Haarlem het ontwerpen op systeem onderwezen werd. Het is echter alleen aan te 
tonen aan de hand van gebruikte lesboeken en methoden. Uit het leerplan van 1913 blijkt 
nog dat het modeltekenen alleen aan de avondschool onderwezen wordt. Escher vertelt 
echter dat hij wel lessen modelteken heeft en ook privé naar model werkt. Hiervan zijn een 
aantal voorbeelden bewaard gebleven. Eschers belangstelling voor tessellatie of betegeling 
begon tijdens zijn opleiding van 1919 tot 1922 in Haarlem. Hier werd hij onderwezen in 
verschillende stempeltechnieken ten behoeve van batik- en behangpatronen. Ook zijn 
leermeester Samuel Jessurun de Mesquita gebruikt deze techniek regelmatig in zowel zijn 
toegepaste als zijn vrije werk.42 Ook met betrekking tot tessellatie of betegeling verwijst 
Escher naar de Japanse prentkunst.43  
  

 
42 Piller, Elliott, en Peterse, The Amazing World of M.C. Escher. 
43 Ibid. 



33 
 

Intermezzo 06 Een vernieuwende traditionalist of een traditionele vernieuwer. 
 

 
Het hoofdkantoor van de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (1902, gerestaureerd in 2009) in Semarang, ontworpen 
door C. Citroen, Jacob Frederik Klinkhamer en B.J. Ouëndag. De bijnaam draagt "het huis met 1000 deuren" (Lawang Sewu). 
Informatie: Evelien Pieterse, Sporen van Smaragd, Per trein door Nederlands-Indië (1867-1949). 
 
Daal o Kunst tot uw dochter de Nijverheid neer 
Om bij ’t Goede haar ’t Schoone te leren! 
Breng ’t persoonlijk Genie boven ’t Werktuig in eer, 
Leer den Geest boven ’t IJzer waarderen. 
Zoo zij de Arbeid geen last meer, al zuchtend aanvaard, 
Maar een lust die tot Volksheil moet leiden! 
Zoo zij ’t Doen en het Denken harmonisch gepaard, 
Zoo zij Welvaart en Deugd nooit gescheiden. 
J.J.L. ten Kate 
Feestzang bij het Eeuwfeest der Nederl. Maatschappij ter bevordering van Nijverheid. 
 
Jacob (Jaap) Frederik Klinkhamer (1854 – 1928) architect en hoogleraar bouwkunde, richt zijn betoog zoals 
opgenomen in het Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid van maart 1891 op de kunstnijverheid, waar na 
decennia van verwaarlozing nu nieuwe aandacht voor ontstaat. In hetzelfde nummer is ook bovenstaand 
vers van Ten Kate opgenomen. Maar hoe ‘de boom die zo lang kwijnde, plotseling in volle bloei’ te krijgen? 
De sleutel hiervoor ziet Klinkhamer bij ‘de priesters der kunst’, de beoefenaren van de kunstambachten. Hij 
hekelt de jacht naar het telkens nieuwe in tentoonstellingen, industrie en mode en hij waardeert 
familiebedrijven en het gildewezen die zeer bevorderlijk zijn voor het kunstambacht. De enige verwijzing die 
Klinkhamer in zijn vierentwintig pagina’s lange artikel maakt is naar Manual of Design van Richard Redgrave 
(1804 – 1888) lid van de Engelse Arts and Crafts beweging.    
Bij het begrip ‘stijl’ onderscheidt Klinkhamer de persoonlijke stijl van de autonome kunstenaar en de stijl van 
een volk of tijdperk, en hij noemt Christendom, Islam, middeleeuwen, Grieks, Romeins, Assyrisch, 
Egyptisch, Indisch … kortom alle stijlen die ook in de latere ornamentboeken van bijvoorbeeld J. Godefroy 
terugkeren. Dan geeft hij aan dat ook alle vormen uit de natuur stijlvol zijn en dat hieruit veel te leren valt. 
Door eenvoudige nabootsing van de natuur wordt echter geen ornament verkregen, dat is het terrein van 
de kunstschilder. De ornamentist spreidt de plant zo mogelijk in een platvlak en zoekt naar de meest 
karakteristieke eigenschappen, waarbij hij alle toevalligheden weglaat. Door zo te stileren vindt hij het 
ornament. Hoewel Klinkhamer wel het platte vlak benadrukt lijkt aan deze werkwijze nog geen op de 
wiskunde gebaseerd systeem ten grondslag te liggen. Wel is het heel goed mogelijk is dat Klinkhamer de 
ideeën van Pierre Cuypers kende, zijn vader was namelijk hoofdopzichter bij het Rijksmuseum.  
 
Hij noemt een aantal grondregels die bij het stileren in het oog moeten worden gehouden zoals; 
1. Aan de functie van het voorwerp mag door de versiering geen afbreuk worden gedaan. Het idee van 

‘vorm volgt functie’ is zo oud als Vitruvius en kwam in de negentiende eeuw onder invloed van Viollet-
le-Duc, Gottfried Semper en William Morris opnieuw in de belangstelling. 
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2. Zijn tweede grondregel is wat lastiger te duiden; de vorm is in overeenstemming met de wijze van 
samenstelling en de aard van het gebruikte materiaal. Verderop geeft hij als voorbeeld een houten 
winkelpui, beschilderd alsof het marmer is. Daarbij wordt afbreuk gedaan aan het zware homogene 
karakter van steen en ook aan de sierlijke taaiheid van hout. De vormgeving moet niet alleen de functie 
volgen, maar ook het te gebruiken materiaal, niet door dit te ontkennen maar juist door het te 
bevestigen.  

3. De vormgeving houdt rekening met de geest en het karakter van de tijd waarin we leven. Dus geen 
zielloos imiteren van vroegere of exotische stijlen, maar alles aangepast aan tijd, plaats en 
omstandigheden. 

 
Vervolgens geeft hij wat voorbeelden aan de hand van de ‘moeder der kunsten’ de architectuur, en ook de 
kunstnijverheid, waarin hij zich als een echte functionalist laat kennen. Hij hekelt de lelijkheid van zijn tijd en 
prijst het kind dat de gebruiksvoorwerpen breekt. Waarbij hij nogmaals benadrukt dat het doel de vorm 
bepaalt en waarschuwt voor over ornamentatie. In zijn toelichting noemt hij ook de alles overheersende 
macht der machine die zijn tijd (1891) kenmerkt. Hij is overigens niet bang dat de fotograaf de kunstschilder 
of de fonograaf de musicus zal vervangen. Wil de kunst haar macht niet verliezen dan moet zij zich niet 
opsluiten in atelier of werkplaats maar de fabriek binnentreden en zien wat zij vermag. In de fabriek hangt 
alles van het model af en dat blijft toch het werk van de kunstenaar. Het belang van goede modellen wordt 
echter door de fabrikanten verwaarloosd. Een regelrecht pleidooi voor industriële vormgeving lijkt me44. De 
gebondenheid aan machinale uitvoering kan volgens Klinkhamer ook een voordeel zijn. Hier noemt hij de 
weverijen als voorbeeld. Bij het weven van stoffen moeten we natuurnabootsing vooral vermijden en kunnen 
we veel leren van oosterse weefsels, waarbij hij ook het batikken, hoewel geen weeftechniek, noemt. Hier 
pleit hij opnieuw voor vlakheid, waarbij alle diepte of schaduwwerking vermeden moet worden, eigenlijk voor 
wat later het vlakornament genoemd wordt. Wel pleit hij voor een symmetrische compositie die hij 
onvermijdelijk acht bij machinale productie. Denk aan Eschers worsteling met zijn damast ontwerp, waarin 
hij de door hem gewenste vormverandering niet kon realiseren45.  
Tenslotte pleit Klinkhamer voor een kunst die vooral vrij moet blijven van regels ook van de regels die hij in 
zijn lezing/ artikel schetst. Kunst toegepast op nijverheid opent wel nieuwe wegen, maar zij die ‘menen dat 
in verwerping van de oude weg verkrijging van een nieuwe stijl is gelegen, verkeren op een doolweg’. 
Klinkhamer, Een vernieuwende traditionalist of een traditionele vernieuwer, wie het weet mag het zeggen., 
duidelijk is wel dat veel kunstenaars zich de keuze tussen vernieuwing binnen de traditie, of vernieuwing 
door een breuk met de traditie, zeer bewust waren. 
De keuze tussen ambacht en industrie, traditie of vernieuwing, lijkt in de hedendaagse vormgeving opnieuw 
actueel te worden. Ook in de hedendaagse vormgeving zien we een herwaardering voor het ambacht. Een 
herwaardering die veelal wordt ingegeven door milieu en duurzaamheid overwegingen. Problemen die 
wellicht om een veel bewustere wijze van ontwerpen en fabricage vragen. Wellicht ook hier met als resultaat 
een productie die alleen voor de ‘happy few’ beschikbaar is.  
 
De Bazel en Lauweriks hebben kritiek op Berlages eerdere impressionistische bouwkunst; 
die zou leiden tot effectbejag. Al bij zijn ontwerp van de Koopmansbeurs in Amsterdam 
neemt Berlage deze kritiek ter harte. De beurs wordt wel gezien als de eerste officiële 
‘overwinning’ van de nieuwe kunst. De impressionistische architectuur van Berlage heeft 
betrekking op het ondergeschikte belang van het detail46 dit in contrast met de 
expressionistische architectuur47. Ook de architect en grafisch ontwerper Hermanus 
Johannes Maria Walenkamp (1871 - 1933) zocht naar een synthese tussen de decoratieve 
Nieuwe Kunst en de functionalistische eisen van de Amsterdamse School48. Walenkamp was 
leerling aan de Quellinusschool in Amsterdam, theosoof, samen met De Bazel en Lauweriks 
docent aan de Vahâna cursus en docent bouwkundig tekenen aan de school voor 
Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten in Haarlem. 

 
44 Zie ook intermezzo 11. 
45 Zie ook intermezzo 09. 
46 Simon Thomas, De leer van het ornament, 197. 
47 Dit was een architecturale beweging die zich parallel met de expressionistische visuele en theaterkunsten in Europa 
ontwikkelde gedurende de eerste decennia van de 20e eeuw. Voorbeelden zijn het Schip van architect Michel de Klerk in 
Amsterdam, de Bijenkorf van Piet Kramer in Den Haag, maar ook het Goetheanum van Rudolf Steiner in Dornach nabij Bazel 
48 Rheeden, Om de vorm, 50. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Expressionisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goetheanum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dornach
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bazel_(Zwitserland)
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3. Tekenen naar de natuur, ontwerpen naar de wiskunde. 
Vijf docenten van de School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten in 
Haarlem die van invloed zijn geweest op de inhoud van het onderwijs en daarmee wellicht op 
het kunstenaarschap van Escher. 

Over zowel het kunstnijverheidsonderwijs in Nederland als dat in Haarlem bestaan 
verschillende publicaties. Aangezien het onderwerp van deze paper de invloed van de 
opleiding in Haarlem op Eschers vorming en latere werk als kunstenaar is, kies ik ervoor dit 
te bespreken aan de hand van een viertal invloedrijke docenten. Ten eerste Mathieu 
Lauweriks die van 1900 tot 1904 lesgaf in Haarlem. Hij had het ontwerpen op systeem 
geleerd tijdens de jaren dat hij werkzaam was op het architectenbureau van Pierre Cuypers, 
en dat samen met zijn collega Karel de Bazel tot een belangrijke grondslag van hun 
architectuur en kunstnijverheid gemaakt. Overigens was Karel de Bazel zelf van 1897 tot 
1902 ook als docent werkzaam aan de opleiding in Haarlem, maar hij lijkt als docent minder 
invloedrijk dan Lauweriks. Beiden waren zij ook oprichters en docenten van de Vahâna 
cursus. Vervolgens bespreek ik docent Jan de Meyer, een leerling van De Bazel en 
Lauweriks aan de Vahâna cursus en docent in Haarlem van 1905 tot 1910. Hij is wellicht 
naast Lebeau en De Mesquita (beiden echter geen theosoof) een verbindende schakel in het 
onderwijzen van het ontwerpen op systeem in Haarlem. Daarna wordt Chris Lebeau 
besproken die van 1904 tot 1914 als docent werkzaam was in Haarlem. Hoewel zelf geen 
theosoof heeft hij het ontwerpen op systeem wel aan de Vahâna cursus bij Lauweriks 
geleerd, maar ook daarvoor al als leerling aan de Quellinusschool. Hij heeft deze manier van 
ontwerpen verrijkt met het tekenen naar de natuur, om vervolgens deze natuurobservaties 
via het ontwerpen op systeem te vertalen naar een ornament. Deze werkwijze vormde de 
basis van zowel zijn lessen als van zijn eigen ontwerpen. Tot slot wordt Samuel Jessurun de 
Mesquita behandeld, die van 1902 tot 1926 als docent in Haarlem werkzaam was. Op de 
school in Haarlem, maar ook daarbuiten werkte hij nauw samen met Chris Lebeau. Naast het 
tekenen naar de natuur en het ontwerpen op systeem had hij met Chris Lebeau de voorliefde 
voor de houtsnede gemeen. Via docenten als Lebeau en De Mesquita doet ook de Nieuwe 
Kunst of Art Nouveau zijn intrede in Haarlem. Een opmerkelijke Nederlandse variant van de 
Nieuwe Kunst en het Kunstnijverheidsonderwijs was de introductie van de batiktechniek49. 
Deze techniek werd ook door Lebeau en De Mesquita beoefend en onderwezen. Toen 
Escher in Haarlem studeerde was De Mesquita de grafische docent van Escher. Minder 
duidelijk is vooralsnog of hij Escher ook het tekenen naar de natuur en het ontwerpen op 
systeem geeft geleerd, maar dat is wel waarschijnlijk.   

3.1. J. L. M. (Mathieu) Lauweriks (1864 – 1932) 
Mathieu Lauweriks was de kleinzoon van een beeldhouwer en de zoon van Jean Lauweriks 
schilder, beeldhouwer en sinds 1854 eerste medewerker van Pierre Cuypers. Hij groeide op 
in het eerste huis en atelier van Cuypers, villa Leyerhove aan het Vondelpark in Amsterdam. 
Zijn ouders woonden daarin bij de familie Cuypers en Mathieu moet de ideeën van Cuypers 
bijna letterlijk met de paplepel binnen hebben gekregen. Hier leerde hij het ontwerpen op 
systeem zoals Cuypers dat voorstond (zie ook par. 2.2). Lauweriks belangstelling voor het 
anarchisme (tijdschrift Licht en Waarheid) en de theosofie (de Vahâna loge en cursus) 
leidden tot een breuk met Cuypers. Overigens bleef hij ook daarna opdrachten uitvoeren 
voor de firma Cuypers & Co. (o.a. voor Kasteel en Raadhuis Haarzuilens en de St. Bavo 
kathedraal in Haarlem). Lauweriks is een typische vertegenwoordiger van één van de vele 
stromingen aan het eind van de negentiende eeuw, die maatschappelijk idealistisch of 
mystiek-religieus getint, tot doel hadden de maatschappij fundamenteel te veranderen. Voor 
Lauweriks lag de oplossing in de theosofie waarmee hij zijn eigen tijd in perspectief kon 
beschouwen50. In de Vahâna cursus in tekenen, kunstgeschiedenis en schoonheidsleer, 

 
49 Ibid., 45. 
50 Trappeniers, ‘Mathieu Lauweriks als leraar in het kunstnijverheidsonderwijs’, 173. 
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gegeven tussen 1897 en 1902, werd vooral het ontwerpen op systeem met behulp van 
geometrische figuren onderwezen. Van deze cursus zelf is niet zoveel bewaard gebleven. In 
paragraaf 3.3 is wel een voorbeeld van oud-leerling Chris Lebeau opgenomen. In het werk 
van Lauweriks zelf zien we het gebruik van Egyptische en Assyrische en ook oosterse 
(Indische) motieven die voor hem nauw verbonden zijn met de theosofie.  
 

  
Mathieu Lauweriks ‘Staande naakte vrouw bij 
plantenstengels’ (Streven naar het hogere) 1894 h 245 mm 
× w 130 mm Collectie Rijksmuseum Object number RP-P-
1923-137 
 

Mathieu Lauweriks ‘Vier figuren’ (Illustratie voor Multatuli’) 
1896/ 1935 h 208 mm × w 175 mm Collectie Rijksmuseum 
RP-P-1935-1161 
 

De houtsnede ‘Staande naakte vrouw bij plantenstengels’ (Streven naar het hogere) was een illustratie bij het verhaal 
‘Denker en Dier’ waarin de evolutie die aan het ontstaan van de mens voorafging beschreven wordt. We zien een androgyne 
gestalte met een hoofdband met stralende steen als symbool van het hogere weten. Achter het hoofd rijst als een stralende 
zon het embleem van de theosofische vereniging op. Dit embleem bestaat uit ouroboros, de slang die zich in zijn staart bijt, 
symbool van wijsheid, reïncarnatie en de eeuwige kringloop. De swastika waarmee de noodzakelijkheid van de evolutie van 
stof naar geest wordt aangeduid. Het midden van het embleem bestaat uit een dubbele driehoek of het ‘zegel van 
Salomon’51 (zie ook illustratie bij intermezzo 07).  
 
De houtsnede ‘Vier figuren’ (Illustratie voor Multatuli’) afgebeeld in ‘Licht en Waarheid 5 (1895) bij een gedicht waarin Eduard 
Douwes Dekker wordt herdacht. Multatuli was voor velen een voorbeeld van de strijd tegen het gezag en werd ten onrechte 
soms ook gezien als een theosoof. Naast een illustratie bij het gedicht heeft de houtsnede ook een zelfstandige betekenis, 
waarin in drie stadia van de mens worden gesymboliseerd. Rechts de mens in zijn laagste stadium, die moet vluchten in het 
aangezicht van de waarheid. Links de nog aan handen en voeten gebonden zoekende mens. In het derde stadium staat de 
mens naast de waarheid/ god en draagt een band met een stralende steen als symbool van hoger weten en achter hem nog 
een keer het ‘zegel van Salomon’ met een vergelijkbare betekenis52.  

 
Nic Tummers geeft in zijn boek over Mathieu Lauweriks aan dat wat bij Cuypers nog een 
stelsel van hulplijnen is, door Lauweriks ontwikkeld wordt tot het ontwerpen op systeem53. 
Waarbij ik me afvraag of hij Cuypers hier niet te kort doet. Ook geeft Tummers in zijn boek uit 
1968 aan dat de invloed van Lauweriks op de ontwikkeling van de moderne kunst aan het 
begin van de twintigste eeuw nog onvoldoende onderzocht is54.  
 

 
51 Blotkamp en Hammacher, Kunstenaren der idee, 150. 
52 Ibid., 159–60. 
53 Tummers, J.L. Mathieu Lauweriks, 4–5. 
54 Ibid., 11. 

https://www.rijksmuseum.nl/en/search?p=1&ps=12&involvedMaker=Mathieu+Lauweriks&st=Objects
https://www.rijksmuseum.nl/en/search?p=1&ps=12&involvedMaker=Mathieu+Lauweriks&st=Objects
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Intermezzo 07 Ik heb de witte waterlelie lief, invloed van de theosofie. 
  
Rijzend uit donker-koelen vijvergrond, 
heeft zij het licht gevonden en ontsloot 
toen blij het gouden hart. 
Frederik van Eeden, uit ‘De waterlelie’ opgenomen in de bundel Enkele verzen (1898) 
 
Het gedicht, geschreven in het eerste jaar dat Walden bestond bestaat uit drie strofen van ongelijke lengte, ook de regels verschillen 
in lengte en het gedicht heeft geen eindrijm. Van Eeden gebruikte daarna de waterlelie (later ook de lotusbloem) als embleem, op al 
zijn boeken liet hij een afbeelding ervan drukken. 
 

 
Mathieu Lauweriks Omslag tijdschrift Theosophia van mei 1896, Houtsnede op Japans papier h 348 mm × b 270 mm. 
Ornamentrand met bloemknoppen en onderaan een lotusbloem. Boven de lotus een cirkel omgeven door een ouroboros, een slang 
die in zijn eigen staart bijt. In het midden van de cirkel spirituele symbolen en aan de onderkant de tekst 'er is geen godsdienst die 
boven Waarheid gaat'. 
 

Naast de wiskundige benadering van Pythagoras tot Vitruvius werd het ontwerpen op systeem en het 
gebruik van driehoeken symbolisch ook wel geduid als de goddelijke drie-eenheid. Een aantal van Cuypers 
leerlingen die geïnspireerd waren geraakt door de leer van de theosofie zien in de driehoek de verbeelding 
van de universele drie-eenheid van het Ene. Voor een ‘ongelovige’ lijkt dit een klein verschil, maar hier wordt 
een felle strijd over gevoerd, een strijd die weinig toe of af lijkt te doen aan het systeem van ontwerpen zelf. 
Marty Bax beschrijft dit alles uitgebreid in haar dissertatie Het Web der Schepping. De bekendste leerlingen 
van Cuypers die later lid worden van de theosofische vereniging en daar de Vahâna55 loge (1896) en 
Vahâna cursus (1897) oprichten zijn Karel de Bazel en Mathieu Lauweriks. Helaas is geen inhoudelijk 
materiaal van deze cursus bewaard gebleven en ook geen voorbeelden van werk gemaakt tijdens deze 
cursus, hoewel toch z’n tweehonderd kunstenaars in de loop van de jaren de cursus gevolgd hebben. 
Tijdens het ontwikkelen van de Vahâna cursus geven een aantal (theosofische) kunstenaars ook les aan de 
Haarlemse School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten. De relatie tussen deze 
manier van ontwerpen en het katholicisme of de theosofie acht ik zwak (en mezelf onbevoegd) om daar iets 
over te kunnen zeggen anders dan dat dit beschreven wordt. Het ontwerpen op systeem betreft vooral een 
praktische werkwijze voor het ontwerpen en het vertalen van dit ontwerp naar een kunst-(nijverheids-
)product. Dit dienen we te onderscheiden van de ideeën over beeldende, goddelijke of heilige wiskunde 

 
55 Vahâna, Sanskriet voor ‘voertuig van goddelijk licht’ vaak gesymboliseerd door een gevleugelde zonneschijf. 
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zoals die door een aantal kunstenaars en anderen begin twintigste eeuw verwoord zijn. In het boek 
‘Kunstenaren der Idee’56 is voldoende beschreven dat het hier om pseudowetenschap gaat die weinig van 
doen heeft met de wiskunde als wetenschap. Dit laat onverlet dat kunstenaars al sinds de oudheid 
geïnspireerd zijn door de overtuiging of idee van een absolute schoonheid die wortelt in de wiskunde57. Dit 
lijkt een voortdurende bron van esthetische inspiratie, zo ook aan het begin van de twintigste eeuw. Het blijft 
tenslotte moeilijk te verdragen dat de sterren in een koud en onverschillig uitspansel blinken. Ook voor 
Escher is de wiskunde een bron van inspiratie, maar dan zonder de pseudowetenschappelijke of 
symbolische duiding waar hij altijd wars van was.  
In zijn dissertatie Muurvast en Gebeiteld brengt Ype Koopmans de invloed van Mathieu Schoenmaekers ter 
sprake58, een uitgetreden priester, theosoof en vrijmetselaar, die tot een eigen leer de zogenaamde 
christosofie was gekomen, waarin hij theosofische, christelijke en kunstzinnige uitgangspunten met elkaar 
verbindt. Schoenmaekers heeft zijn ideeën over een beeldende wiskunde, mathematische oerwaarden, en 
innerlijke constructies der werkelijkheid nooit in een methode vastgelegd. Wel heeft hij hierover 
gepubliceerd, bijvoorbeeld in Beginselen der beeldende wiskunde uit 1916. Ook heeft hij zijn ideeën hierover 
verbeeld in een choreografie voor de danseres Gertrud L. Leistikow (1885-1948) waar helaas geen 
opnames van bewaard zijn, wel is zij geportretteerd door o.a. Jan Sluyters en Mommie Swartz59. Dat 
verschillende kunstenaars, overigens vaak slechts een korte tijd, ontvankelijk waren voor Schoenmaekers 
‘beeldende wiskunde’ is wellicht ook verklaarbaar uit het feit dat die kunstenaars al vertrouwd waren met 
de theosofische idee dat de natuur volgens mathematische wetten geschapen is. We zien dat bijvoorbeeld 
ook terug in de wiskundige motieven van de sierkunst uit die tijd60. Koopmans schrijft dat de invloed van 
Schoenmaekers lastig is vast te stellen want hij geeft niet meer dan een wijsgerige onderbouwing van de 
ontwerpprincipes. Men hoeft niet ‘in Schoenmaekers’ te zijn om de mathematische ontwerpprincipes te 
hanteren. Dit geldt denk ik ook voor de katholieke, theosofische, Griekse (Pythagoras, Plato) Romeinse 
(Vitruvius) of oud Egyptische ideeën die soms ter onderbouwing worden opgevoerd. Ook Escher paste de 
wiskunde vaak toe in zijn werk maar was altijd wars van enige ideologische onderbouwing daarvan. In zijn 
artikel ‘In de voetsporen van Pythagoras’ in Jong Holland 1989-5 met verwijzingen naar Kunstenaren der 
Idee (1978) en The Spiritual in Art (1987) gaat Koopmans iets nader in op de theosofie en de Vahâna loge 
van Lauweriks en De Bazel, maar ook Frans Zwollo, Walenkamp, en Klaas van Leeuwen, begin 1900 allen 
docent in Haarlem (wat trouwens door Koopmans in zijn boek niet zo wordt opgemerkt of benoemd). Hier 
voert Koopmans de mathematische ontwerpprincipes terug tot Pythagoras en Plato. De kosmos als maat 
der dingen, parallel daaraan was de kunstenaar een vormgever die orde moest brengen in de chaos. Een 
vergelijkbare onderbouwing komen we ook wel tegen bij het gebruik van natuurmotieven in het 
vlakornament. De kunst die de orde en regelmaat die in de natuur gevonden kan worden weerspiegeld. 
Volgens mij is dit ook hoe Escher zichzelf als kunstenaar wel zag, als iemand die orde schept in (of uit?) 
chaos. De Bazel en Lauweriks waren via de theosofie ook in contact gekomen met oosterse religies, kunst 
en cultuur. De theosofische kunstenaars namen de geometrie als uitgangspunt omdat het wereldstelstel 
(de kosmos?) functioneerde volgens de wetten van maat en getal (Pythagoras, Plato). Via Cuypers en 
Viollet-le-Duc moet deze ontwerpmethode hen bekend zijn geweest. Wat ook nu weer opvalt is dat het een 
kleine kring prominenten betreft die zich soms tegen elkaar afzetten, maar veel vaker in wisselende 
samenstellingen samenwerken. Cuypers Sr. en Jr., Lauweriks, De Bazel, Zwollo, Berlage, De Meyer, 
werken voortdurend samen met als belangrijke inspiratie het ontwerpen op systeem en de ideeën van 
Viollet-le-Duc en Cuypers Sr. Hierbij is het zeker interessant, juist in relatie tot het werk van Escher ook te 
kijken naar Henri Nabers Meetkunde en mystiek (1915) en De rol van meetkunde in de beeldend kunst 
(1919). Uitgegeven door de theosofische vereniging en besproken in de Vahâna loge en wellicht door 
docent Jan Meyer, een leerling van De Bazel en Lauweriks, ook gebruikt aan de opleiding in Haarlem. 
In de catalogus bij de expositie The Spiritual in Art schrijft Carel Blotkamp dat veel kunsthistorici er moeite 
mee hebben dat een kunstenaar als Mondriaan (maar hetzelfde zouden we misschien kunnen zeggen voor 
De Bazel, Lauweriks en anderen) beïnvloed zou zijn door zoiets ‘vaags’ als de theosofie61. Hij maakt dan de 
vergelijking met Frederik van Eedens metafoor van de witte waterlelie, die wortelt in het troebele water en 

 
56 Blotkamp en Hammacher, Kunstenaren der idee, 59–66. 
57 Ibid., 66. 
58 Koopmans, Muurvast en gebeiteld Fixed and chiselled, 159. 
59 Het portret van Samuel Leser “Mommie” Schwarz (1876 – 1942) getiteld ‘Danseuse de Delph’ (1924) zag ik – me nog niet 
bewust van deze relatie - deze zomer in het Stedelijk Museum in Alkmaar, Mommie Schwarz beeld haar af als een oosterse 
(Indonesische?) danseres.  
60 Heyting, De wereld in een dorp, 200. 
61 Maurice. Tuchman e.a., The Spiritual in Art, 89. 
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de modder maar aan het wateroppervlak een prachtige bloem laat zien. Probleem was misschien dat de 
Jugendstil, Art Nouveau en de Arts and Crafts met hun wortels in de negentiende eeuw, zich afzette tegen 
een massa productie mogelijk gemaakt door de industriële resolutie. Wel voorzagen in nieuw vormgegeven 
planten en bloemen en zelfs een nieuwe geesteswereld. Maar dat de nieuwe tijd vroeg om een nieuwe 
‘industriële’ esthetiek die stoelde op de ratio. 
 
Duidelijk is dat de theosofie voor Lauweriks persoonlijk belangrijk is, hoe belangrijk het is 
voor het ontwerpen op systeem is een stuk lastiger te duiden. Het ontwerpen op systeem is 
wat Lauweriks en anderen in het atelier van Cuypers hebben geleerd en via de Vahâna 
cursus doorgeven. Misschien wordt het belang van de theosofie hier ook wel te groot 
gemaakt. Dat Lauweriks een belangrijk deel van zijn leven katholiek was en in 1922 priester 
wordt van de Vrije Katholieke Kerk krijgt veel minder aandacht. Maar ook dan is hij nog 
directeur van de Quellinusschool, docent aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs 
(IvKNO) en redacteur van Wendingen. Wellicht is de schijnwerper op de theosofie de 
afgelopen decennia zo sterk geweest dat andere zaken daardoor onbedoeld wat in de 
schaduw zijn komen te staan. Reinink geeft aan dat de belangrijkste verdienste van 
Lauweriks is gelegen op het terrein van het kunstnijverheidsonderwijs en het ontwerpen op 
systeem62. Toch heeft hij nooit een omvattend systeem voor zijn ontwerpen gepubliceerd, 
wel heeft hij vaak de noodzaak van het ontwerpen op systeem benoemd. De geometrische 
vormen zijn de eenvoudigste die we kennen, van daaruit kan alles zich ontwikkelen. De 
kunstenaar moet zich volgens Lauweriks deze levende meetkunde eigen maken.  
 
Van 1900 tot 1904 was Lauweriks docent aan de kunstnijverheidsschool in Haarlem.  
Ook Trappeniers constateert dat van de inhoud van de lessen in Haarlem geen concrete 
gegevens bekend zijn63. Lauweriks’ ideeën in Haarlem wijzen vooruit naar zijn inbreng later 
(vanaf 1916) aan de Quellinusschool in Amsterdam. Van Lauweriks werkzaamheden aan de 
Quellinusschool in Amsterdam is meer bewaard gebleven en daar mogen we zeker ook 
conclusies aan verbinden over Lauweriks lessen in Haarlem. Zijn opvattingen over het 
ontwerpen op systeem zijn over een periode van ruim twintig jaar niet wezenlijk veranderd, 
wel verrijkt met zijn ervaringen in Duitsland. In de notulen van een lerarenvergadering uit 
1903 is de weergave opgenomen van een inleiding waarin Lauweriks zijn opvattingen over 
het kunstnijverheidsonderwijs uiteenzet. Lauweriks wil via het kunstnijverheidsonderwijs 
bijdragen aan de verbetering van de Nederlandse kunstnijverheidsproducten. Ontwerpers 
dienen onafhankelijk te worden van het verleden en het kopiëren van stijlvormen uit de 
geschiedenis. Leerlingen dienen wel kennis te hebben van de kunst uit het verleden om zich 
een oordeel te kunnen vormen. En op die manier te leren ontwerpen in overeenstemming 
met de eisen van hun tijd en zo tot een nieuwe gemeenschapskunst te komen. Naast 
ontwerpen dienen de leerlingen zich ook in de techniek van het maken te ontwikkelen. Aan 
de opleiding in Haarlem waren in die periode ook ateliers verbonden. De praktische 
cursussen die hier het gevolg van zijn wijzen vooruit naar wat Lauweriks later aan de 
Quellinusschool in Amsterdam zou verwezenlijken. Over de exacte inhoud van de cursussen 
blijven we wat in het duister tasten, maar het lijkt aannemelijk dat het ontwerpen op systeem 
hier een wezenlijk onderdeel vanuit maakte64. Lauweriks belangrijkste bijdrage betreft dan 
ook het kunstnijverheidsonderwijs en het ontwerpen op systeem, waarmee hij geprobeerd 
heeft de kunst een nieuwe grondslag te geven om haar weer zuiver en harmonisch te laten 
zijn.  
 
In de controverse tussen ambacht en nijverheid heeft Lauweriks te weinig oog voor het 
laatste. Niet dat hij nijverheid en het gebruik van machines afwijst, maar zijn opvattingen over 
de ‘priester-kunstenaar’ staan dit toch in de weg. Het idee van de priester-kunstenaar 
refereert aan een uitspraak van de rozenkruiser Joséphin (Sâr) Péladan (1858 – 1918): 

 
62 Reinink, A.W., K.P.C. de Bazel, architect, 65. 
63 Trappeniers, ‘Mathieu Lauweriks als leraar in het kunstnijverheidsonderwijs’, 177. 
64 Ibid., 176–77. 
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‘kunstenaar, gij zijt priester: … kunstenaar, gij zijt koning: … kunstenaar, gij zijt magiër …’. 
De kunstenaar zou, als ingewijde, aldus de symboliek die in de uiterlijke verschijningsvormen 
van de natuur verscholen ligt ontsluieren65. De Amsterdamse school waarin Lauweriks de 
toekomst zag, wordt later overstemd door de Nieuwe Zakelijkheid66 (industrieel vervaardigd, 
eenvoudig en betaalbaar). Wendingen verliest het van de vormgevers van De Stijl die 
Wendingen bespotten als moderne barok. Lauweriks (maar met hem kennelijk vele anderen) 
negeerde deze ontwikkeling en heeft het volste vertrouwen in zijn eigen ‘barok’. Eenzelfde 
ontwikkeling zien we bij zijn vriend en jarenlange compagnon De Bazel. De ambachtelijke 
instelling van De Bazel staat een algehele vernieuwing in de weg67. Toch waren zowel de 
kunstenaars van Wendingen als van De Stijl beïnvloed door de theosofie en een universele 
visie op de wereld en de kunst. Echter lijken de kunstenaars van De Stijl wel in staat om met 
behoud van hun idealen de eeuw van de techniek van de nieuwe tijd te aanvaarden en 
daarmee tot een algehele veranderde waardering te komen. Zoals vaker is de vraag of 
wezenlijke veranderingen mogelijk zijn binnen de traditie of dat er een breuk nodig is om de 
benodigde veranderingen te realiseren. Uiteindelijk blijkt deze kloof tussen Wendingen en De 
Stijl toch overbrugbaar. In 1964 merkt de architect Gerrit Rietveld (1888 – 1964) over het 
gebouw ‘De Bazel’ (1919-1926) het kantoor van de Nederlandse Handel-Maatschappij aan 
de Vijzelstraat in Amsterdam68 op dat dit ‘nog steeds niet verouderd is’69. 
 
Intermezzo 08 De ondergang van het dorp, traditie versus vernieuwing. 
 

 
Modelboerderij Hofstede Oud-Bussem, op het Landgoed Oud-Bussem ontwerp architect K.P.C. de Bazel 1902-1906 (foto 1 januari 

1932 auteur onbekend) 
 

Dit intermezzo is gebaseerd op het artikel ‘Mondriaan in een donkere spiegel’ van Aleid Loosjes-Terpstra 
over de (sleutel-)roman van P. H. (Piet) Moerkerken De ondergang van het dorp (1913) in het tijdschrift 
Jong Holland 1989-5. De verwijzingen naar kunst en kunstenaars in deze roman sloot aan bij de toenmalige 
realiteit. Ook de groep ‘Kunstenaren der Idee’ komt kort ter sprake. Van Moerkerken heeft in 1895 een jaar 

 
65 Blotkamp en Hammacher, Kunstenaren der idee, 84. 
66 Trappeniers, ‘Mathieu Lauweriks als leraar in het kunstnijverheidsonderwijs’, 190–91. 
67 Reinink, A.W., K.P.C. de Bazel, architect, 188. 
68 Zie ook intermezzo 15 
69 Reinink, A.W., K.P.C. de Bazel, architect, 199. 
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in het Gooi gewoond en gewerkt als leerling op het atelier ‘De Zonnebloem’ van Antoon Derkinderen, daarna 
gaf hij zijn ambities om beeldend kunstenaar te worden op. Piet Mondriaan is in deze roman de jonge 
schilder van ‘mystieke triptieken’ Nico Beukel, die aan het slot van de roman definitief naar Parijs vertrekt. 
Eerder als ‘vlucht’ voor een zwangere vriendin dan als artistieke keuze. Het is duidelijk dat de romanschrijver 
zelf weinig gecharmeerd is van allerlei nieuwlichterij. Anders dan voor Aleid Loosjes-Terpstra valt de schilder 
Nico Beukel voor Lien Heyting niet samen met Piet Mondriaan. Het bewijs dat hij al voor 1914 in het Gooi 
woonde acht zij daarvoor te dun70. Het dorp Naarden en het Gooi waren begin negentienhonderd een waar 
paradijs voor de theosofie en kunstenaarskolonies. In haar artikel weet Aleid Loosjes-Terpstra een groot 
aantal hoofdpersonen in de roman te duiden. Het gezelschapsspel met plezier met haar meespelend heb ik 
wellicht een aanvulling gevonden, namelijk de kunstnijveraar Frits Oldewey. Hierin herkent zij Herman Hana 
of R.W.P. de Vries jr. Mogelijk heeft Jan Veth hem zijn uiterlijk verleend. Zelf zag ik wel overeenkomsten met 
Chris Lebeau, maar of zijn woonwagen ooit in het Gooi heeft gestaan weet ik niet. Maar kijkend naar zijn 
zelfportretten uit die periode heeft hij in ieder geval meer uiterlijke gelijkenissen met Frits Oldewey dan met 
Jan Veth. Ook Lien Heyting herkend in Frits Oldewey de sierkunstenaar Chris Lebeau. Lebeau woonde 
echter evenals Van Moerkerken in Haarlem. Zo blijft de roman een boeiend spel van waarheid en fantasie. 
Van de toegepaste kunst waarbij alles werd opgevuld met ‘geometrische ornamentiek’, met ‘cirkeltjes en 
zinloos lijnen gewar’ moest Van Moerkerken trouwens ook al weinig hebben. Een gelijkenis die Aleid 
Loosjes-Terpstra niet noemt is de Modelboerderij Carthuse in de roman, die veel gelijkenis vertoont met de 
melkerij ‘Oud-Bussum’ (1903) een ontwerp van De Bazel. Een detail, maar het raakt aan de kern van de 
roman, namelijk de tegenstelling tussen enerzijds vernieuwers zoals Nico Beukel/ Piet Mondriaan, maar ook 
andere bewoners van de kunstenaarskolonies, gesteund door de ideeën van de theosofie, het denken van 
Christosoof M.H.J. Schoenmaekers en de voornamelijk op geldbeluste opportunist Dirk Boersink/ Jan 
Hamdorff. Waar de schrijver Moerkerken zelf staat lijkt opnieuw overduidelijk. Anderzijds is er de traditionele 
ambachtelijke gerichtheid, vertegenwoordigd door de bewoners van het landgoed Ravenhorst (het 
landgoed van de Bollarts), in werkelijkheid Landgoed Crailoo (in 1909 bewoond door P. Langerhuizen). 
Bollarts sr. en jr. zijn niet tegen vernieuwing maar deze moet voortkomen uit de traditie, zonder daarmee te 
breken. De modelboerderij Carthuse (melkerij Oud-Bussum een ontwerp van De Bazel) is daarvan een mooi 
voorbeeld. Het complex is een van de vroegste werken van De Bazel, waarbij hij zich in de traditionalistische 
vormgeving liet inspireren door de agrarische functie en de al bestaande boerderij. De hofstede wordt 
gezien als één van de hoogtepunten uit zijn oeuvre. Het complex heeft ook situationele waarde vanwege de 
historisch-functionele en stilistische samenhang van de gebouwen en de ligging op het landgoed Oud-
Bussem. 
De wereld die Van Moerkerken in 1913 zag ontstaan zou uiteindelijk meer met de werkelijkheid 
overeenstemmen dan de wereld van de ‘idealisten’. Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog was de wereld te 
grimmig geworden voor liefde broeders en zusters. Het anarchisme had het afgelegd tegen communisme 
en socialisme en wereldhervorming was niet langer een klein Tolstojaans experiment, maar werd een 
grootschalige aangelegenheid71.  

3.2. J. B. A. (Jan) de Meyer (1872 – 1950) 
Na het vertrek van De Bazel in 1902 en Lauweriks in 1904 is hun leerling en mede theosoof 
en vrijmetselaar Johan Bernard Adriaan (Jan) de Meyer (1872 – 1950) van 1905 tot 1910 
docent in Haarlem. Hij volgde boetseerlessen bij Mendes da Costa en was in 1898-1900, en 
was tijdens de bouw van De Beurs assistent-tekenaar van Berlage. Verder volgde hij de 
Vahâna-cursus bij K.P.C. de Bazel en J.L.M. Lauweriks. De Meyer werkte in zijn jonge jaren 
enige tijd onder P.J.H. Cuypers. Hij gaf les in ‘vlakornament’. (‘wiskunde en wiskunst’) Naast 
de theosofie baseerde hij zich op een boek van wiskundeleraar Henri A. Naber (1867 – 
1944) ‘Meetkunde en mystiek’ uit 1915, met daarin drie voordrachten over Egyptische 
piramiden, de roosvensters van gotische kathedralen en de kabbalistiek. Uitgegeven door de 
theosofische vereniging en besproken in de Vahâna cursus en wellicht dus ook in Haarlem. 
Aan de Vahânaloge geeft hij in die periode ook lezingen over wiskunde en kunst. Een 
interessante link met het werk van Escher, te meer daar het soms lijkt alsof zijn werk tot nu 
toe vaker door wiskundigen dan door kunsthistorici is onderzocht en besproken. De Meyer is 
niet meer aan de opleiding verbonden wanneer Escher daar studeert. Over Jan de Meyer 

 
70 Heyting, De wereld in een dorp, 144. 
71 Ibid., 238. 
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heb ik slechts beperkte informatie kunnen achterhalen. Maar hij is wellicht naast Lebeau en 
De Mesquita (beiden geen theosoof) een verbindende schakel in het onderwijzen van het 
ontwerpen op systeem in Haarlem. In het tijdschrift Wendingen 1919.12 (dus de periode dat 
Escher met zijn opleiding in Haarlem start) staat een artikel waarin De Meyer zijn opvattingen 
over het (bouw)kunstonderwijs weergeeft. Zeer verheven van taal en inhoud, maar weinig 
concreet. Evenals De Bazel kreeg hij bekendheid met zijn ontwerpen voor landhuizen, zoals 
dat van de 'Larense Kunsthandel' in Laren, zie ook intermezzo 08. Vanaf 1922 ontwierp De 
Meyer straatmeubilair op uitnodiging van Publieke Werken van Amsterdam. In combinatie 
met de publicaties van Henri Naber kan het zinvol zijn de relatie tussen beiden en het oeuvre 
van Escher nader te onderzoeken. 
 

 
Chris Lebeau ‘Ontwerptekening voor batik met zwanen, pauwen en kastanje takken’ (ca. 1908 datering klopt niet bij de batik) 
Calqueerpapier en Oost-Indische inkt, breedte: 104.0 cm, hoogte: 97.0 cm Collectie Textiel Museum Foto: Textiel Museum 
Objectnummer 06613 Omschrijving: Op wit papier is in zwart een tekening aangebracht van pauwen, zwanen en 
ornamenten in art-nouveaustijl. Het vlak is verdeeld in horizontale banen: water, aarde en lucht. In de lucht drie boomkruinen 
van een kastanjeboom, met in de bovenhoeken een pauw met afhangende staart tot aan het water. Op het water zijn zes 
zwanen en in de aarde twee keer een driehoek met gestileerde wortels van de bomen zichtbaar.  
 

 
Chris Lebeau ‘Batik (decoratiestof, Interieurtextiel, Wandbedekking) met zwanen en pauwen’ (ca. 1905 datering klopt niet bij 
het ontwerp) breedte: 181.0 cm, hoogte: 102.0 cm Collectie Textiel Museum Foto: Textiel Museum Objectnummer 10739 
Omschrijving: Vier keer in de breedte gespiegeld motief van pauw tussen decoratief bladerpatroon. Lijf van pauw bovenaan, 
staart helemaal naar beneden afhangend, uitmondend in patroon van pauwenogen. Halverwege staat een soort waterpartij 
met drie zwanen. Rondom een groene band. Patroon in blauw, groen en bruin op ecru. Twee pauwen in midden tegenover 
elkaar, een naar elke korte zijde gekeerd. Onderaan gesigneerd 'Chris Lebeau' (in batik). 
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3.3. J. J. C. (Chris) Lebeau (1878 – 1945) 
Chris Lebeau werd in 1878 in Amsterdam geboren in een gezin van verarmde ‘kleine luiden’. 
Zijn vader was machinist, maar mede door zijn sociaal-anarchistische opvattingen (maar ook 
dronkenschap en een opvliegend karakter) vaak werkeloos, jeugdervaringen die Chris 
Lebeau voor zijn leven zouden tekenen. Dankzij een bescheiden steun van verschillende 
mentoren die al vroeg zijn talent onderkenden, kon hij tussen 1892 en 1895 toch naar de 
Quellinusschool. Hier leerde hij het ontwerpen van vlakornamenten binnen een geometrisch 
kader en bekwaamde hij zich in natuurmotieven72 Van 1895 tot 1899 volgde hij lessen aan 
de Rijksschool voor de Kunstnijverheid gevestigd in het Rijksmuseum in Amsterdam. Hier 
behaalde hij al snel enkele tekenaktes waarmee hij ging lesgeven. Daarmee waren de 
grootste financiële zorgen van de baan. Aan de Rijksschool bekwaamde hij zich verder in 
natuurstudies en het verwerken daarvan tot een ornament, binnen een geometrische 
grondvorm73. In 1898 en 1899 heeft Lebeau ook lessen gevolgd aan de Vahâna cursus die 
dan net is opgericht. In de praktijklessen werd ontwerpen op een meetkundige grondslag 
onderwezen. Dit geschiedde op papier dat met vierkanten was voorgedrukt. Hierop werd een 
systeem van driehoeken of cirkels getekend, dat de basis vormde van het te maken ontwerp. 
De motieven waren ondergeschikt aan het systeem, waarbij de natuurvormen soms volledig 
geabstraheerd werden74. Van Chris Lebeau zijn een aantal ontwerpen bekend gemaakt op 
papier van de Vahâna cursus.  
 

 
Chris Lebeau, ontwerp voor het omslag van Diploma-Statuten-Regelementen van de Algemene Nederlandse Naaistersbond, 
getekend op voorgedrukt papier van de Vahâna cursus. Potlood 17.8 x 26.8 cm. Collectie Drents Museum E1983-0317 foto JAV 
Studio’s. Het opschrift aan de rechterkant luidt: ‘Theosophische vereeniging Vahâna school afd. Teekenen Opger. Amsterdam 
1897’.  
 
In paragraaf 4.2.1 zijn een tweetal studies van Escher opgenomen waarin hij op een 
vergelijkbare manier ontwerpt. Op ruitjespapier, met behulp van geometrische figuren. 
Escher gaat daarbij echter niet uit van een natuurvorm die hij steeds verder abstraheert, 
maar hij laat de natuurvorm uit het abstracte raster ontstaan. 
 

 
72 Bois, Chris Lebeau, 38. 
73 Ibid. 
74 Ibid., 39–40. 
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Mechteld de Bois geeft aan dat de Vahâna cursus van niet te onderschatten belang is 
geweest voor de ontwikkeling van de architectuur en de toegepaste kunst. Volgens haar 
heeft Lebeau zijn hele leven op deze methode teruggegrepen75. In een noot vermeldt ze dat 
deze systematische ontwerpmethode op geometrische grondslag, toen nog niet op de 
Rijkskunstnijverheidsschool was geïntroduceerd, wat in strijd lijkt met haar eerdere 
observaties. De grondleggers van de Vahâna cursus, De Bazel en Lauweriks hebben deze 
methode geleerd tijdens hun werkzaamheden op het architectenbureau van Pierre Cuypers. 
In 1904 kreeg Chris Lebeau een aanstelling als leraar aan de kunstnijverheidsschool in 
Haarlem. Hij volgde hier K. van Leeuwen op en nam vanaf 1905 ook de lessen van J.L.M. 
Lauweriks over. Onder zijn invloed werd het natuur-, ornament- en decoratief tekenen steeds 
belangrijker. Vanaf 1908 ging hij zich meer op de grafische technieken zoals houtsneden, 
etsen en litho’s richten, in 1914 neemt Chris Lebeau ontslag als leraar om zich meer op zijn 
eigen kunst- en ontwerppraktijk te richten.  
 

 
Chris Lebeau ‘Ontwerptekening voor boekband 'De kleine Johannes', geschreven door Frederik van Eeden, met gestileerd 
plantmotief’ papier, potlood en inkt Collectie Drents Museum E1983-0315 foto: JAV Studio’s. Dit ontwerp laat duidelijk het 
geometrische raster onder het ontwerp voor de boekomslag zien. De vader van schrijver Frederik van Eeden was trouwens de 
eerste directeur van het Koloniaal Museum en later ook van het Kunstnijverheidsmuseum in Haarlem, aan de Dreef in Haarlem, 
vlakbij waar school en museum gehuisvest waren staat een beeldje met van ‘de kleine Johannes en zijn geliefde Robinetta’.  
 
Lebeau was een veelzijdig kunstenaar, er zijn dan ook weinig technieken of materialen die hij 
niet korte of lange tijd gebruikt heeft. Rode draad hierin was dat hij zijn ontwerpen altijd op 
systeem maakte, vaak met gestileerde bloem- of diermotieven, soms ook zuiver 
geometrisch. Zijn batiks worden tot een van de hoogtepunten in zijn oeuvre gerekend. In 
deze techniek zijn kunstenaars als Dijsselhof, Lion Cachet en Thorn Prikker hem 
voorgegaan. In Haarlem had hij zijn eigen batikatelier en aan het batikcentrum en het 
koloniaalmuseum werd onderzoek gedaan en vonden batikexposities plaats. Via Arts en 
Crafts in Den Haag, en ’t Binnenhuis en De Woning in Amsterdam vonden zijn batiks hun 
weg naar de consumenten, tot in de jaren 20 bleven gebatikte stoffen in de mode.  
  

 
75 Ibid., 40-41. 
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Intermezzo 09 Artistiek Damast, ontwerpen van Chris Lebeau en Escher. 
 

 
Chris Lebeau, Damasten ontwerp Arabesk ((dessin nr. 202) Collectie Textiel Museum 08563a=d Foto: Joep Vogels/Textiel Museum 
 

Tussen 1905 en 1932 heeft Chris Lebeau vijf series damast ontworpen voor de Eindhovense linnenfabrikant 
E.J.F. van Dissel. Deze series bestonden uit tafellinnen en keukendoeken, maar ook wand- en stoeldamast, 
vaak verzorgde Lebeau ook de verkoop catalogus bij deze ontwerpen. In haar monografie over Chris 
Lebeau wijdt Mechteld de Bois een heel hoofdstuk aan deze damast ontwerpen76. Een deel van deze 
ontwerpen en stoffen worden bewaard bij het Textielmuseum in Tilburg. Voor Lebeau waren dit zijn eerste 
industriële ontwerpen, eerst nog met de hand en later met de machine geweven. De eerste ontwerpen 
bestonden uit motieven ontleend aan de flora en fauna. Lebeau ontwierp deze ornamenten (versiering) op 
een stelsel van rechthoeken, op deze manier kon hij het motief schalen naar de afmeting van het betreffende 
tafelgoed (kleed, loper, servet, vingerdoekje …). Een werkwijze die al langer op kunstnijverheidsscholen 
werd geleerd. De architecten K.P.C. de Bazel en J.L.M. Lauweriks ontwikkelden deze methode en hadden 
veel invloed op enkele damastontwerpers zoals Chris Lebeau77. Zoals L. Gans in zijn boek ‘Nieuwe kunst 
rond 1900, de Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau’ opmerkt zijn in het werk van Lebeau de beste 
elementen uit de stijl van De Bazel gecombineerd met een nieuwe ornamentiek die soms geheel abstract 
is78. In Lebeau’s samenwerking met de industrie is alleen de jonggestorven Michel Duco Crop (1863 – 
1901) hem voorgegaan. In 1932 werd de laatste serie tafeldamast van Lebeau geïntroduceerd, deze keer 
waren de motieven geometrisch van vormgeving. In deze ontwerpen is de achtergrond geheel opgeheven, 
fond en versiering, vorm en restvorm, zijn gelijkwaardig, waarschijnlijk was dit alleen mogelijk bij een abstract 
geometrisch patroon en niet bij de eerdere natuurvormen. De versieringen werden vaak aangeduid als 
‘vlakornament’, de versiering mocht het vlakke karakter, van in dit geval het tafellaken, niet ontkennen. Door 
critici en publiek werden de ontwerpen van Lebeau goed ontvangen. Opvallend is dat daarbij regelmatig de 
ornamenten van Lebeau genoemd worden. ‘Lebeau’s ontwerpen voor linnen, zij zijn triomfen als 
vlakversierder (…) Zij zijn de Lebeau’s van twee dimensies op zijn best79. 
Voor Van Dissel voerde Lebeau ook enkele particuliere opdrachten voor tafeldamast uit, onder meer voor 
het sultanshuis van Djokja (Jogjakarta) en voor vorst Mangkoe Nagoro VII (Mangkoenegara VII). Deze 
ontwerpen waren rijker versierd met meerdere motieven zoals de lotus, de melati- (Arabische jasmijn) 

 
76 Ibid., 84–104. 
77 Boot, Artistiek damast, 41. 
78 Gans, Nieuwe Kunst rond 1900, 91. 
79 Boot, Artistiek damast, 102. 
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slinger en de garoedavogel. De precieze data van deze ontwerpen kon ik niet achterhalen, maar ze kunnen 
interessant zijn in verband met de oosterse invloed in het werk van Lebeau. Van mei tot oktober 1914 heeft 
Chris Lebeau in dienst bij het theatergezelschap van Eduard Verkade een tournee gemaakt door 
Nederlands-Indië. Waarbij hij ook aanwezig was bij het huwelijksfeest van de vorst van Djokja, hetgeen later 
een inspiratiebron vormde voor de decoratie van de trouwkamer in het Amsterdamse stadhuis, en wellicht 
ook voor de damast ontwerpen. Een ander bijzonder ontwerp voor tafeldamast was het ontwerp ‘Margotje’ 
(1930) vernoemd naar de dochter van Van Dissel. In dit ontwerp combineert Lebeau op speelse wijze een 
abstract ontwerp met het kinderspeelgoed van Margotje.  
Toen aan het eind van de jaren vijftig de linnenindustrie weer opgang kwam was Van Dissel op zoek naar 
een nieuwe damastontwerper en kennelijk zag hij overeenkomsten in de laatste geometrische ontwerpen 
van Lebeau en het werk van Escher. Het ontwerp ‘Vissen en zeepaardjes’ (ca. 1955) dat Escher voor Van 
Dissel ontwierp beweegt zich tegen een ‘lege’ achtergrond. Een geleidelijke vormverandering zoals Escher 
dat graag zag, was met de toenmalige weeftechniek nog niet mogelijk, want daarmee was het alleen 
mogelijk een dessin te spiegelen of te herhalen. Dit lijkt ook de reden dat Escher slechts één serie voor de 
firma Van Dissel heeft ontworpen. Zowel de ontwerpen van Lebeau als van Escher bleven tot het einde van 
de firma Van Dissel in 1971 in de collectie. Het is vast geen toeval dat Van Dissel als theosoof80 veel waarde 
hechte aan de ontwerpen van zijn damast collectie. Binnen de theosofische beweging werd aan de 
uitwerking van schoonheid en kunst op de menselijke geest namelijk een belangrijke rol toegekend. 
Overigens waren er meer kunstnijveraars die damastontwerpen maakten, zoals bijvoorbeeld Otto van 
Tussenbroek. In de tijd dat Escher in Haarlem studeerde was hij directeur van het kunstnijverheidsmuseum. 
Hij ontwierp rond 1935 een patroon van geometrisch abstracte motieven (cirkels, rechthoeken en 
vierkanten) gecombineerd met vloeiende bloemvormen. Maar ook kunstenaars als Chris Lanooy (1881 – 
1948), Theo Nieuwenhuis (1866 – 1951) en Jaap Gidding (1887 – 1955) ontwierpen patronen voor damast.  
 

 
M.C. Escher Damasten ontwerp Zeepaardjes en vissen (1950-1955) Collectie Textiel Museum 17534 Foto: Joep Vogels/Textiel 

Museum 

 

 
80 Tijdschrift Jong Holland, 1 maart 1986 p. 56-57.  
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Chris Lebeau Zesdelig gebatikt kamerscherm in een eikenhouten omlijsting naar een ontwerp van W. Kromhout. (1903) Zijde en 
eikenhout. In panelen gebatikte doeken met symbolische voorstelling van de 'nieuwe kunst', van links naar rechts zonnebloem, 
schilderkunst, architectuur, beeldhouwkunst, kunstnijverheid en lotus. Collectie Drents Museum E1994-0259 foto: JAV Studio’s. 

In zijn batiks is Lebeau sterk beïnvloed door Lauweriks en De Bazel. De vroegste ontwerpen 
zijn geheel volgens de principes van de Vahâna cursus, later ontwikkelde hij een eigen 
stijlvariant met meer aandacht voor de natuurvormen81. We zien dit bijvoorbeeld terug in een 
in 1900 gemaakt batikontwerp voor de omslag van de roman De Stille Kracht van Louis 
Couperus. De decoratie is ontworpen op systeem en de motieven doen denken aan 
plantvormen.  
 

  
Ontwerptekening voor de boekband van de roman 'Stille kracht', geschreven 
door Louis Couperus, met oranje en wit decor van gestileerde bladmotieven 
(1900) papier, potlood en waterverf. Collectie Drents Museum E1983-0314 
foto JAV Studio’s. Kennelijk is er later een tweede ontwerp gemaakt, 
aangezien de definitieve uitvoering nogal afwijkt van dit ontwerp, zie hiernaast.  

Uiteindelijke uitvoering boekband 'Stille 
kracht' (1900) uitgevoerd door Agathe 
Wegerif-Gravestein, Collectie Drents 
Museum E2007-2701 foto JAV Studio’s 

 
Chris Lebeau en Samuel Jessurun de Mesquita waren niet alleen collega docenten aan de 
kunstnijverheidsschool in Haarlem, maar waren ook beiden verbonden aan de ateliers voor 

 
81 Bois, Chris Lebeau, 79. 
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woninginrichting ’t Binnenhuis en De Woning. Beiden beoefenden de batik- en de houtsnede 
techniek, evenals in het onderwijs lijkt het aannemelijk dat zij ook hierin samenwerkten. Louis 
Gans geeft aan dat het werk van De Mesquita beïnvloed is door de logische relatie tussen 
siermotief, object en bestemming die de ontwerpen van Chris Lebeau kenmerken82. Via de 
Mesquita maakte ook Escher kennis met de batiktechniek met behulp van houtenstempels, 
gebaseerd op de zogenaamde tjap-techniek.  
 

 
Samuel Jessurun de Mesquita ‘Extase’ (1922) h 320 mm × w 140 mm litho op papier Collectie Rijksmuseum Object number RP-
P-1946-115. Hier is een naakte vrouwenfiguur frontaal afgebeeld. Ze strekt haar armen als in aanbidding omhoog. In de vorm 
tussen haar armen kan men de kelk van een bloem herkennen. Ze richt haar blik naar boven. Haar lichaam is omgeven met 
lijnen. Links en rechts van haar ter hoogte van haar borst, zijn de hoofden van twee figuren te zien. Wat onderwerp betreft valt 
deze litho enigszins uit de toon bij De Mesquita’s andere werk83.  

3.4. S. (Samuel) Jessurun de Mesquita (1868 – 1944) 
Geboren als jongste zoon van de leraar klassieke talen Josua Jessurun de Mesquita en 
Judith da Costa. Al op de lagere school bleek hij een uitgesproken tekentalent te bezitten. 
Toch werd hij op veertienjarige leeftijd nog afgewezen voor de academie en begon hij als 
leerlingen op het architectenbureau Springer in Amsterdam. Daar werd hij belast met het 
uitwerken van tekeningen van ornamenten. Hiermee legt hij de basis voor zijn latere 
ontwikkeling. Hij volgt lessen aan de Rijksnormaalschool voor Tekenleraren en aan de 
Rijksschool voor Kunstnijverheid, beide te Amsterdam. In 1899 behaalde hij zijn middelbare 
akte tekenen en in 1902 wordt hij benoemd aan de kunstnijverheidsschool in Haarlem. In 
1933 (hij is dan al 65 jaar) aanvaart hij een baan als lector aan de Academie voor Beeldende 
Kunsten in Amsterdam.  
 

 
82 Gans, Nieuwe Kunst rond 1900, 87. 
83 Blotkamp en Hammacher, Kunstenaren der idee, 149. 
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Samuel Jessurun de Mesquita 
‘Ornament van schubben’ (?) h 227 
mm × w 164 mm potlood en inkt op 
papier Collectie Rijksmuseum Object 
number RP-T-1963-156 
 

Samuel Jessurun de Mesquita 
‘Ornamentale boekdrukstempel voor 
een boekband’ (?) h 251 mm × w 196 
mm potlood en inkt op papier Collectie 
Rijksmuseum Object number RP-T-
1963-160 

Samuel Jessurun de Mesquita 
‘Ornamentale boekdrukstempel voor 
een boekband’ (?) h 251 mm × w 196 
mm potlood en inkt op papier Collectie 
Rijksmuseum Object number RP-T-
1963-161 

Bovenstaande ornament ontwerpen zijn wat atypisch voor het werk van De Mesquita, maar laten wel goed zien hoever hij 
als ornamentontwerper bereid was te gaan in het abstraheren van zijn motieven, slechts met moeite kunnen we er nog het 
flora of fauna motief in terug herkennen. 

 
De Mesquita was vanaf 1902 tot 1926 als docent aan de kunstnijverheidsschool in Haarlem 
verbonden. Eerst als leraar tekenen van ornament en projectieleer, om te eindigen als 
hoofdleraar natuurtekenen en grafische kunsten. In diezelfde periode ontwikkelde de school 
zich van een teken- en kunstnijverheidsopleiding naar een school voor bouwkunde. Hoewel 
grote delen van het archief van de school bewaard zijn gebleven, bevat het weinig specifieke 
informatie over De Mesquita’s docentschap84. Dit lijkt eveneens te gelden voor het gros, zo 
niet alle, docenten en ook voor informatie over de aan de opleiding gebruikte methoden en 
handboeken. De school was nadrukkelijk niet bedoeld als een artistieke opleiding. Het 
accent lag expliciet op het vakmanschap en op praktische werkzaamheden85. Dat de school 
rond de eeuwwisseling een bloeiperiode doormaakte blijkt onder meer uit de eerder in 2.2 en 
3.2 genoemde internationale tentoonstellingen te weten de Wereldtentoonstelling van 1900 
in Parijs en de eerste internationale tentoonstelling van Moderne en Decoratieve kunst in 
Turijn in 1902. Voor die tentoonstelling ontwierp oud docent Karel Sluyterman het 
Nederlandse paviljoens en nam Lebeau een deel van de uitvoering voor zijn rekening. Op 
deze exposities was ook werk van leerlingen van de kunstnijverheidsschool uit Haarlem 
vertegenwoordigd en werden er prijzen gewonnen door een aantal leerlingen. Op de 
expositie in Turijn was ook werk van De Mesquita te zien. Behalve aan de directeur Eduard 
A. von Saher, die vele internationale contacten onderhield, was het succes van de school 
zeker ook te danken aan toonaangevende docenten zoals De Bazel, Lauweriks, Walenkamp, 
Lebeau en Zwollo. Als docent, maar ook als kunstnijveraar (beiden waren verbonden aan ’t 
Binnenhuis en De Woning) werkte De Mesquita veel samen met Chris Lebeau. Ze hielden 
zich ongeveer tegelijkertijd bezig met de batiktechniek, het bedrukken van stoffen en het 
maken van houtsneden. Ook onderhield De Mesquita goede contacten met collega’s als 
Vorkink, Blaauw en Verkruysen. Allen waren nauw betrokken bij de Amsterdamse School en 
het tijdschrift Wendingen waarvoor De Mesquita verschillende omslagen ontwierp en waar 
zijn werk besproken werd86.   
 

 
84 Es, Samuel Jessurun de Mesquita (1868-1944), 102. 
85 Ibid., 103. 
86 Ibid., 106. 
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De natuur is de leermeesteres van de kunst 
In het begin gaf De Mesquita les aan de eerste twee leerjaren (van de toen nog vierjarige 
opleiding). In zijn lessen werden de grondslagen gelegd voor de verdere ontwikkeling van 
het rechtlijnig en bouwkundig tekenen en het ontwerpen van ornament. Later (vanaf 1904) 
gaf hij ook les in het tekenen van plantaardig en geometrisch ornament. Het ontwerpen en 
tekenen van ornament stond centraal in de kunstnijverheidsopleidingen. De gangbare 
opvatting was dat er zoiets bestond als een leer van het ornament waarbij het toepassen van 
de juiste regels en principes vanzelf tot goede ontwerpen zou leiden.  
De lessen van De Mesquita aan de onderbouw legden de basis voor Lebeau’s lessen aan de 
hogere klassen. Omstreeks 1911 introduceerden ze samen een variant op het werken naar 
de natuur. Het buitentekenen, de schetstochten in de Haarlemse duinen en later ook in 
oudste dierentuin van Nederland Artis – Natura Artis Magistra, de natuur is de leermeesteres 
van de kunst - was iets waaraan de school al sinds eind negentiende eeuw een deel van 
haar faam dankte. Nieuw was dat het niet langer voorbereidende schetsen in potlood of 
houtskool betrof maar dat direct met pen en inkt op papier naar de natuur getekend werd. 
Mogelijk als oefening om snel tot een doeltreffende lijnvoering te komen. Ook Lauweriks gaf 
het belang al aan van niet te veel schetsen en detailleren maar heldere keuzes maken.  
 

 
Chris Lebeau ‘Blad met studie naar ornament van plant en bladeren’ Collectie Drents Museum E1989-0680 foto JAV Studio’s. 

Het lijkt een voorbeeld van het schetsen in inkt op papier dat Lebeau en De Mesquita ook met hun leerlingen oefenden. 
 
De Mesquita tekende zelf regelmatig in Artis, soms direct met pen en inkt op papier. Bedenk, 
hoeveel en met hoeveel plezier, ook Escher later in Italië zijn voorbereidende schetsen 
buiten zou maken. Vaak tijdens weken durende trektochten over het Italiaanse platteland, 
door de bergen of langs de kust. Soms in gezelschap van een mede kunstenaar die hij in 
Rome had leren kennen, soms slechts samen met een man met een ezeltje voor de bagage. 
Wellicht is de basis hiervoor al gelegd tijdens de Haarlemse schetswandelingen en de 
bezoeken aan Artis. Inspiratiebronnen waren niet alleen de natuur, maar ook objecten uit 
andere tijden en culturen. Hiertoe werden regelmatig de musea in Amsterdam en Leiden 
bezocht, maar het meest natuurlijk het direct naast de schoolgelegen Museum voor 
Kunstnijverheid. Hier waren wisselend tentoonstellingen te zien variërend van eigentijdse 
kunst tot volkerenkunde, waarbij een bijzondere aandacht voor Japanse kunst opvalt87. In het 
lesprogramma van De Mesquita werd onderscheid gemaakt tussen het plantaardig ornament 
en het geometrisch ornament, van beiden zijn slechts enkele ontwerpen bewaard gebleven. 
Eind 1907 begin 1908 gaf De Mesquita een speciale cursus waarin hij de techniek van het 
bedrukken van stof met houtenstempels onderwees. De cursus werd door vijf 
‘damesleerlingen’ bezocht en leidde tot ‘zeer goede resultaten’, aldus het jaarverslag.  

 
87 Ibid., 109. 
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3.5. Relaties tussen het kunstnijverheidsonderwijs en het werk van Escher 
Van Escher zijn enkele bedrukte (en gebatikte?) stoffen bekend die hij tijdens zijn opleiding 
gemaakt heeft. De Mesquita de batiktechniek, vooral de daar toegepaste stempel of tjap 
techniek kan Escher beïnvloed hebben. Dit lijkt een detail maar kan van belang zijn voor een 
goed begrip van Eschers latere werk. Hier is wellicht zijn belangstelling voor zijn latere 
regelmatige vlakvullingen ontstaan88.  
 

 
M.C. Escher ‘Schelpen’ (1920 of 1921) houtsnede 330 x 620 Collectie Kunstmuseum Den Haag 

 
Ik noem het hier, en er is zeker veel meer over te zeggen. Escher maakt hiermee tijdens zijn 
opleiding wel kennis mee, maar doet er ogenschijnlijk weinig mee. Pas na zijn vertrek uit 
Italië, wanneer hij op zoek is naar nieuwe inspiratie grijpt bij hierop terug. Zijn kennismaking 
met de islamitische kunst is hier zeker een eyeopener. Maar het ontwerpen op geometrische 
grondslag, waar ook de islamitische kunst die Escher bewonderde op gebaseerd is, is 
helemaal niet nieuw voor hem. Al in 1926, dus tien jaar voor zijn tweede Spaanse reis, maakt 
hij in Rome zijn eerste twee ‘Regular division of the plane’. Eveneens in 1926 maakt Escher 
een tegelontwerp voor zijn eigen woning in Rome. Ook maakt hij gedurende zijn hele verblijf 
in Italië schetsen van abstracte mozaïeken en vlakverdelingen die hij ziet in de Romaanse 
kerken in Italië, met zowel Christelijke als Moorse invloeden. Wanneer Escher in een 
interview op film gevraagd wordt naar zijn fascinatie voor het Italiaanse landschap 
verbeterde hij de interviewer. En zegt dat zijn bewondering specifiek het Zuid-Italiaanse 
landschap betrof en daar weer in het bijzonder de Moorse invloeden, veel meer dan de 
renaissance of de barok.  Pas na 1936 zal hij deze inspiratie gaan gebruiken in zijn beeldend 
werk.  
 

 
88 Piller, Elliott, en Peterse, The Amazing World of M.C. Escher, 25. 
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M.C. Escher: ‘Regular division of the plane 01’ (Rome 1926) papier, potlood 
en waterverf. Collectie Kunstmuseum Den Haag 

Schetsen van M.C. Escher vermoedelijk 
gemaakt tussen 1924-1933 

 
In de catalogus The Amazing World of M.C. Escher (2015) wordt gewezen op het belang van 
Eschers opleiding aan de kunstnijverheidsschool in Haarlem voor zijn verdere ontwikkeling. 
Het werken met houtenstempels voor boekomslagen, batiks en behang was heel 
gebruikelijk. Dat Escher zich deze techniek eigen heeft gemaakt, blijkt bijvoorbeeld uit de 
houtsnede ‘Schelpen’ (1920/1). Deze houten stempels werden gebruikt om een grootvlak 
(behang of stof) met een zelfontworpen patroon te vullen. Aan het eind van zijn opleiding 
maakt Escher zijn eerste vrije prent in deze techniek, namelijk de houtsnede ‘Acht koppen’ 
(1922). In 1947 geeft Escher zelf de volgende toelichting op het gebruik van deze vlakvulling. 
‘Volgens bepaalde systemen kan men het vlak verdelen in geometrische figuren, wier 
vormen eindeloos gevarieerd en zeer gecompliceerd kunnen worden, maar die niet te min 
steeds voldoen aan de regel: het vlak in congruente gedaante en in ritmische herhaling te 
vullen zonder dat er een ‘leegte’ overblijft.’ (Maandblad Phoenix 1947 no. 4) Een 
omschrijving die niet zoveel afwijkt van de omschrijving van vlakornament, met dit verschil 
dat er voor Escher geen ‘leegte’ mag ontstaan, misschien is dat de belangrijkste aanvulling 
die hij zag in de Islamitische decoraties in het Alhambra.   
Mogelijk ligt in deze werkwijze zowel een basis voor het bestuderen van de invloed van de 
Japanse prentkunst als van de invloed de Islamitische kunst op Eschers oeuvre. Verder 
schetst de catalogus The Amazing World of M.C. Escher Eschers ontwikkeling, via zijn 
kennismaking in 1922 en 1936 met de abstracte vlakvullingen in het Alhambra en de invloed 
van de kristallografie. Een aanvulling hierop zou kunnen zijn het verder bestuderen van het 
ontwerpen op systeem zoals dit binnen de kunstnijverheid en het kunstnijverheidsonderwijs 
gebruikelijk is. Dan kijken we niet alleen naar de techniek van het stempelen, maar vooral 
naar de techniek van het ontwerpen van ornament of versieringen via het ontwerpen op 
systeem, dat vervolgens uitgevoerd kan worden door te stempelen, maar ook op bijna iedere 
andere ambachtelijke of industriële wijze. Wellicht dat bestudering hiervan ook beter laat zien 
wat Escher nu precies zag in de Islamitische kunst in het Alhambra. De werkwijze van het 
ontwerpen van de patronen en decoraties daar heeft wellicht overeenkomsten met de 
werkwijze van het ontwerpen op systeem. In beide speelt de wiskunde een essentiële rol. 
Hoe de wiskunde en de ontwerpmethodes op beide plaatsen gebruikt werd en waar de 
verschillen en overeenkomsten precies liggen, vraagt veel meer en diepgaander onderzoek. 
Misschien dat Hans Belting en zijn boek Florence and Baghdad, Renaissance Art and Arab 
Science (2011) hierbij een eerste ingang kan zijn. 
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M.C. Escher tegelontwerp voor zijn woning in Rome 1926 

 
De ornamentlessen van De Mesquita omvatten plantaardig ornament (naar de natuur) en 
geometrisch ornament (een geometrische indeling van het vlak – zie ook de overeenkomst 
met de islamitische kunst die Escher bewonderde). In zekere zin lijkt Escher in zijn werk na 
1936 deze twee te combineren. Het voert veel te ver voor mijn huidige paper over zijn 
opleidingsjaren, maar zou een mooi vervolg kunnen zijn.  
 
Van De Mesquita leerde Escher ook de techniek van de krap-tekening. Waarbij een 
velpapier geheel zwart gemaakt wordt en de tekening vervolgens wordt uitgekrast, een prima 
oefening voor een graficus. Evenals De Mesquita maakte ook Escher een grootdeel van zijn 
kunstenaarsloopbaan boekstempels of Ex-libris in opdracht. In 1914 worden De Mesquita’s 
lessen omschreven als; het tekenen en aquarelleren naar planten, bloemen en schelpen, het 
styleeren en ontwerpen voor batiks, houtsneden en andere technieken. Wellicht heeft hij 
toen een aantal van Lebeau’s taken aan de school overgenomen, vanaf ca. 1916 gaf hij ook 
les in de ‘vrije houtsnedetechniek’. In 1918 wordt hij in het jaarverslag voor het eerst vermeld 
als grafisch kunstenaar en vanaf dat moment is hij ook hoofdleraar. Dat is ook het moment 
dat de school zich meer ontwikkelde in een bouwkundige richting en tevens het moment dat 
Escher zich aanmeldt als leerling, om de jeugddroom van zijn vader te realiseren en architect 
te worden. Na bemiddeling van De Mesquita switcht hij al snel naar de grafische richting. De 
Mesquita zag hier ongetwijfeld een parallel in met zijn eigen opleiding; op instigatie van zijn 
familie ook begonnen met bouwkunde heeft ook hij later gekozen voor de grafische richting. 
Tussen leraar en leerling zal zich een levenslange vriendschap ontwikkelen. Later schreef 
Escher over de lessen van De Mesquita: ‘Hij gaf eigenlijk geen les, maar liet zijn leerlingen 
hun gang gaan en bekritiseerde, dikwijls ongenadig, hun producten.’ Een typering die wel 
doet denken aan de ‘leraar’ uit Viollet-le-Ducs boek ‘De geschiedenis van een tekenaar’ (zie 
paragraaf 3.1) die zijn leerling dingen eerst zelf laat uitzoeken en daarna corrigeert89.  
 

 
89 Es, Samuel Jessurun de Mesquita (1868-1944), 114. 
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M.C. Escher, ‘Het Paradijs’ (1921) houtsnede, gedrukt op strokarton; tegendruk 257 x 494 mm. Collectie Kunstmuseum Den 

Haag 
 
In Eschers brieven en dagboekennotities uit zijn Haarlemse periode komt hij naar voren als 
een wat tobberige leerling en wanneer De Mesquita ter sprake komt, blijkt telkens hoeveel 
waarde hij aan diens oordeel hecht. Over zijn houtsnede ‘Het Paradijs’ uit 1921 schrijft hij in 
zijn dagboek niet te begrijpen dat het zo vrolijk is geworden, fantasie is toch maar alles en 
een droom is de werkelijkheid. ‘Ik ben erg benieuwd wat De Mesquita ervan zal zeggen:’ 
(dagboeknotitie 14 februari 1921). Escher en De Mesquita deelden een aantal bijzondere 
interesses, bijvoorbeeld voor spiegelbeelden en symmetrie, dat zien we ook terug in de prent 
‘Het Paradijs’. Inderdaad een vredig plaatje met een uiltje als symbool voor wijsheid in de 
boom der kennis van goed en kwaad en een knipogend aapje als symbool voor ondeugd en 
schaamteloosheid er onder. De lispelend sprekende slang is gelukkig nergens te bekennen. 
In deze prent werkt Escher ook met verschillende lagen, door objecten achter elkaar te 
plaatsen, creëert hij diepte. Dit is een techniek die we ook in de Japanse prentkunst vaak 
terugzien90. Overigens zijn de dagboekaantekeningen van Escher tijdens zijn opleiding (1919 
– 1922) nog uiterst summier. In het Escher archief in het Kunstmuseum in Den Haag 
bevinden zich naast enkele brieven uit die periode vooral schriftjes met ‘literaire oefeningen’ 
aanzetten tot verhalen, sprookjes, zijn opvattingen daarover, aantekeningen over muziek en 
kunstgeschiedenis en enkele lezingen gehouden voor medestudenten en docenten, maar 
een regelmatige dagboekenschrijver was hij nog niet.  
 

 
90 Piller, Elliott, en Peterse, The Amazing World of M.C. Escher, 14 en 40. 
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M.C. Escher ‘Acht koppen’ houtsnede van één blok, dat 
eenmaal geheel en achtmaal gedeeltelijk is afgedrukt 1922 
Collectie Kunstmuseum Den Haag 

M.C. Escher ‘Acht koppen’ (1922) houtsnede basic-block 
Collectie Kunstmuseum Den Haag 

 
Escher en De Mesquita maken beiden gebruik van tegendrukken bij het afdrukken van hun 
werk, zeker wanneer het portretten betrof, zodat het beeld op dezelfde wijze verschijnt als in 
de drukvorm en niet gespiegeld. Mogelijk heeft ook het invullen van een vlak zoals De 
Mesquita dat in zijn werk deed Escher als voorbeeld gediend. Waar Jonieke van Es wel 
aanstipt dat De Mesquita in zijn werk vasthoudt aan de tweedimensionaliteit en Escher juist 
alle (on)mogelijkheden van het perspectief onderzoekt. Maar met name in zijn regelmatige 
vlakverdelingen speelt hij met de overgang tussen twee en driedimensionaal. Hier legt Van 
Es echter geen relatie met het ontwerpen op systeem en het vlakornament zoals dit binnen 
de kunstnijverheidsopleidingen geleerd werd. Het optimaal benutten van het zwart-wit 
contrast dat we bij De Mesquita zien heeft Escher zeker geïnspireerd. Ook kennen beide 
kunstenaars een belangrijke rol toe aan de fantasie. De Mesquita in zijn ‘Sensitivistische 
tekeningen’ en Escher in zijn ‘Imaginaire werelden’. Daarnaast deelden ze een grote liefde 
voor de ambachtelijke kant van hun vak. Zowel Escher als De Mesquita is wel verweten dat 
hun werk te technisch en te weinig doorvoeld is. Opmerkelijk is dat wanneer Escher in 1922 
de opleiding verlaat zowel De Mesquita als Verkruysen (dan directeur) hun twijfels uiten over 
zijn talent. De criticus G.H. ’s-Gravesande vermoedde dat ze zijn werk te weinig vrij en 
spontaan vonden91. Opmerkelijke kritiek van zijn docenten aangezien uit verschillende 
discussies in de lerarenvergadering blijkt dat de opleiding telkens geprofileerd wordt als een 
kunstnijverheidsopleiding en niet als een academie, zelfs niet als een voorbereiding op de 
academie. Volgens mij geeft alleen Hazeu aan dat beiden deze twijfel herroepen na het zien 
van Eschers werk na zijn tweede Italiaanse reis: dan studeert hij werkelijk af en zien zijn 
leermeesters een bevlogen, zij het nog wat bedeesde, kunstenaar. Helaas vermeldt Hazeu 
hierbij geen bron, wellicht is dat het dagboek van vader G.A. Escher dat hij daarvoor ook 
aanhaalt92.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
91 Es, Samuel Jessurun de Mesquita (1868-1944), 121. 
92 Hazeu, M.C. Escher, 76–77. 
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Intermezzo 10 Batik Belanda, van exotische- naar internationale kunstnijverheid. 
 

 
Chris Lebeau: Detail van een gebatikt driedelig kamerscherm met decor van maraboes in een florale entourage opgenomen in een 

mahoniehouten omlijsting (1905) verf mahoniehout en zijde. Collectie Drents Museum E1994-0260 foto Tom Haartsen 
 
Batikken (veel puntjes in het Javaans) is een manier om een geweven stof met verf van een decoratie te 
voorzien. Batikken is een heel oude kunstvorm, er zijn gebatikte stoffen gevonden in het Midden-Oosten, in 
India en Centraal-Azië van meer dan 2000 jaar geleden. Het batikken werd en wordt vooral gedaan in 
Indonesië, met name op Java. Batik is het tekenen door middel van een tjanting met vloeibare was op een 
katoenendoek. De stempel (tjap) techniek werd rond 1850 in Indonesië ontwikkeld om te kunnen 
concurreren met de goedkope batiks die in Europa machinaal werden geproduceerd. Rond de 
eeuwwisseling was de batikproductie echter bijna geheel in handen van de goedkoper werkende 
katoendrukkerijen. Door westerse belangstelling voor de technische en kunstzinnige kwaliteit van de 
authentieke batiks ontstond een nieuwe impuls om deze Indonesische kunstnijverheid van de ondergang te 
redden. In 1907 werd Lebeau uitgenodigd om op Java te komen lesgeven in de batiktechniek, uiteindelijk 
zal zijn leerling Piet Ducro gaan. Deze heeft het batikken in Indonesië onderwezen volgens een in Haarlem 
ontwikkelde vereenvoudiging van de originele techniek in overeenstemming met de grondprincipes van de 
Nieuwe Kunst93.  
Voor Van Dissel voerde Lebeau ook enkele particuliere opdrachten voor tafeldamast uit, onder meer voor 
het sultanshuis van Djokja (Jogjakarta) en voor vorst Mangkoe Nagoro VII (Mangkoenegara VII). Van mei 
tot oktober 1914 heeft Chris Lebeau dan in dienst bij het theatergezelschap van Eduard Verkade een 
tournee gemaakt door Nederlands-Indië. Benieuwd of hij toen zijn oud-leerling Piet Ducro ook op heeft 
opgezocht. Door de al in 1.2 genoemde internationale tentoonstellingen te weten de Wereldtentoonstelling 
van 1900 in Parijs en de eerste internationale tentoonstelling van Moderne en Decoratieve kunst in Turijn in 
1902, waarvoor Karel Sluyterman de Nederlandse paviljoens ontwierp en Lebeau een deel van de uitvoering 
voor zijn rekening nam, ontstond ook internationaal belangstelling en waardering voor deze batikproducten. 
De batiknijverheid wordt nu beschouwd als een specifiek Nederlandse bijdrage aan de internationale 
vernieuwingsbeweging van de Art Nouveau94. Ook tijdgenoten waren overwegend positief over de 
batikontwerpen van Lebeau en het verband met de toen actuele vernieuwingen binnen de kunstnijverheid95.  
Van exotische kunstnijverheid, via etnografica naar (inter-)nationale kunstnijverheid, nu word ik wel heel erg 
benieuwd hoe dit eruit zag. Interessant is om te bezien of hier een relatie bestaat met het in hoofdstuk vier 
kort besproken ornamentboek van R. Adolf, geschreven voor toekomstige leraren in het vak decoratief 

 
93 Bois, Chris Lebeau, 61. 
94 Ibid., 64. 
95 Ibid., 81. 
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tekenen aan het lager onderwijs in Nederlands-Indië. En ligt hier niet ook een relatie met het werk van 
hedendaagse kunstenaars als Fiona Tan (Pekanbaru, Indonesië, 1966) die in haar werk druk heen en weer 
reist tussen oost en west. Of met het werk van Jennifer Tee (1973) die het ambacht en volgens mij ook het 
ornament in haar werk niet schuwt. Beiden hebben ook een gedeelde Aziatisch (Indonesisch) Europese 
achtergrond.  
 

 
Chris Lebeau: Gebatikt driedelig kamerscherm met decor van maraboes in een florale entourage opgenomen in een mahoniehouten 

omlijsting (1905) verf mahoniehout en zijde. Collectie Drents Museum E1994-0260 foto Tom Haartsen. 
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4. Ritme, raster en systeem. 
De lesmethoden (teken- en ornamentboeken) die vermoedelijk aan de school voor 
Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten in Haarlem gebruikt werden en de 
invloed daarvan op Eschers vorming en latere werk. 

 
Allereerst zal worden ingegaan op de ‘tekenmethode’ (opvattingen over het tekenonderwijs) 
van E. E. (Eugène Emmanuel) Viollet-le-Duc (1814 – 1879). Zoals beschreven in zijn boek 
Histoire d’un dessinateur dit boek dateert al van 1879 maar de Nederlandse vertaling 
Geschiedenis van een Teekenaar is van 1910. Daarna volgt een algemene inleiding over het 
fenomeen ornamentboek en worden een aantal ornamentboeken van Nederlandse auteurs 
besproken die in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw verschenen zijn en 
mogelijk gebruikt werden aan de opleiding in Haarlem. Bewijzen hiervoor ontbreken, maar er 
zijn wel indirecte aanwijzingen en het zijn kijkend naar de behandeling in de literatuur de 
meest prominente ornamentboeken uit die periode. Bij de bespreking wordt hier nader op 
terug gekomen. In het archief in Haarlem heb ik geen aanwijzingen gevonden welke boeken 
of leermiddelen er aan de opleiding gebruikt werden. Wel een verwijzing naar het Nationaal 
archief in Den Haag, naar een catalogus van het boekenbezit van de opleiding. Dit zou meer 
inzicht kunnen verschaffen, maar lijkt voorlopig(?) een doodlopend spoor te zijn96. Misschien 
geeft een close reading van het archief in Haarlem nog meer inzicht, maar eerlijk gezegd 
betwijfel ik dat. Het lijkt dus bijna onmogelijk om erachter te komen welke lesboeken nu 
gebruikt zijn aan de opleiding in Haarlem in de periode van Escher. Er zijn sterke 
aanwijzingen dat De Mesquita het boek van Viollet-le-Duc ‘Geschiedenis van een 
Teekenaar’ (1879) - Nederlandse vertaling uit 1910 - gebruikt heeft. Dat zou ik hier in ieder 
geval willen bespreken ook omdat Viollet-le-Duc een belangrijke inspirator was van de 
architect Pierre Cuypers, leraar van onder anderen Mathieu Lauweriks, zie ook paragraaf 
3.1. Het kunstnijverheidsonderwijs in Nederland begint zo ongeveer bij Pierre Cuypers en 
zijn verschillende bouwloodsen. In haar monografie over Pierre Cuypers beschrijft Ileen 
Montijn het belang dat Cuypers hechte aan het tekenen en het tekenonderwijs, ‘nooit 
verzuimde (hij) schetsjes te maken van interessante details of oude gebouwtjes waarin hij 
iets zag dat hij wilde onthouden’97 nooit dacht Cuypers volleerd te zijn. De noodzaak van een 
beter tekenonderwijs was in de tweede helft van de negentiende eeuw een veel besproken 
kwestie. Door de snelle industriële ontwikkelingen groeide de behoefte aan tekenaars en 
ontwerpers. Bij deze vorm van tekenonderwijs lag de nadruk niet op het twintigste-eeuwse 
idee van creativiteit maar juist op het traditiegetrouw natekenen. Goede voorbeelden volgen 
en begrijpen en pas een lange intensieve scholing mocht de leerling vrij gaan werken. Deze 
vorm van tekenonderwijs was niet voorbehouden aan het kunstnijverheidsonderwijs, ook op 
de Rijksacademie in Amsterdam legde directeur August Allebé (1838–1927) de nadruk op 
het herhaald en geduldig natekenen van objecten als een soort vaardigheidstraining98.  
 
Zoals Adi Martis in zijn proefschrift laat zien, was het teken- en nijverheidsonderwijs 
uitermate versnipperd. Tekenonderwijs werd gegeven aan tekenscholen voor 
ambachtslieden, tekenacademies voor ontwerpers, op zogenaamde ‘industriescholen’, aan 
het lager onderwijs, aan de Hogere Burger Scholen, op ambachtsscholen en dus op 
kunstnijverheidsscholen. Het tekenonderwijs was vaak ‘naar de natuur’ in de betekenis van 
naar ter plekke (in de klas) aanwezige voorwerpen. Vaak geometrische figuren, massief of 
van metaaldraad, uit deze grondvormen werden decoratieve ornamenten opgebouwd. Deze 
vorm van tekenonderwijs stoelde op ideeën ingegeven door de gebroeders Dupuis. Vanaf 
1880 vindt onder invloed van Viollet-le-Duc een geleidelijke verandering plaats naar meer 
algemeen vormend tekenonderwijs. Begin 1900 was er sprake van een onderscheid in het 
tekenonderwijs voor ambachtelijkheid en voor de vrije kunsten. Het 

 
96 De verwijzing naar het archiefnummer en de beschrijving in het Archief in Haarlem komen niet overeen met de stukken in het 
Nationaal Archief in Den Haag. 
97 Montijn, Pierre Cuypers, 1827-1921, 108. 
98 Tibbe, R.N. Roland Holst, 27. 
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kunstnijverheidsonderwijs bevond zich hier tussenin. Daarnaast speelde de discussie tot 
industrialisatie van de kunstnijverheidsproductie versus de nostalgie naar het verloren 
vakmanschap. Hierbij is het onderscheid tussen het vlakke en abstracte (op geometrie 
gebaseerde) ornament versus het illusionisme van belang. Voor Nederland en Haarlem is 
Walter Crane hierbij een belangrijke figuur. Jan Veth vertaalde al vroeg zijn werk in het 
Nederlands en in 1903 exposeerde hij in het museum voor kunstnijverheid in Haarlem. 
 
Lauweriks, Klinkhamer, Lebeau en Samuel Jessurun de Mesquita zijn door hun opleiding 
aan de Rijksnormaalschool voor Tekenonderwijzers in Amsterdam beïnvloed door 
Molkenboer en Derkinderen. Daarnaast zijn De Bazel, Lauweriks, De Groot en Walenkamp 
opgeleid door Pierre Cuypers. Lauweriks en De Groot ontwikkelen een systeem van 
ontwerpen op geometrische grondslag, het ontwerpen op systeem zoals zij dit geleerd 
hadden bij Pierre Cuypers. Het lijkt er op dat Lauweriks een vanuit de theosofie vooral een 
wijsgerige onderbouwing aan dit systeem geeft. De Groot is dan de degene die het systeem 
voor het eerst beschreven heeft. In de vijf handleidingen die hij gepubliceerd heeft verwijst hij 
herhaaldelijk naar Viollet-le-Duc, maar ook naar John Ruskin en diens handleiding The 
Elements of Drawing uit 1857. Het is zeker interessant nog eens na te gaan waar deze 
‘leerlingen’ nu aansloten bij het werk van meester Pierre Cuypers. Wellicht bij zijn eigen 
publicatie getiteld Album van Ornamenten uit 188099. Bij deze vorm van ontwerpen werden 
ritme, systeem en raster centraal gesteld tegenover styleeren. Ook werd op het atelier van 
Cuypers het ornamentboek van Th. M. M. van Grieken De plant en hare ornamentale 
behandeling uit 1888 gebruikt100. De opkomst van het ontwerpen op systeem viel samen met 
de opkomst van de kunstnijverheid, na 1880101. Zoals gezegd heeft Pierre Cuypers veel voor 
het teken- en kunstnijverheidsonderwijs betekend. In 1879 stichtte hij de Quellinusschool 
voor kunstnijverheidsonderwijs. Het door hem ontworpen Rijksmuseum was tevens een 
kunstnijverheidsmuseum waarbij de collectie als voorbeeld zou dienen voor verbetering van 
de ontwerpkunst in de eigen tijd. Daarvoor werden aan het museum twee opleidingen 
toegevoegd: één voor tekenleraren en één voor ambachtslieden. Beide opleidingen maakten 
veel gebruik van de gipsenafgietsels en bouwfragmenten uit de collectie van het museum102.  

4.1. Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814 – 1879)  
Viollet-le-Duc was een Franse architect en vriend en inspirator van Pierre Cuypers en hij 
wordt ook gezien als een van de grondleggers van het rationalisme (vorm volgt functie). Ook 
was hij een van de eersten die staal toepaste in zijn architectuur. Na tal van beroemde, maar 
niet onomstreden, restauraties wijde Viollet-le-Duc het laatste deel van zijn leven (na 1872) 
aan het schrijven over architectuur en dus het eerdergenoemde boek Geschiedenis van een 
Teekenaar over het belang van goed tekenonderwijs. Een lesboek in de trant van ‘Oom Jan 
leert zijn neefje schaken’ in dit geval ‘Oom Marjorin leert neef Jan tekenen’. Hier geen 
theosofische of katholiek/ Christelijke bespiegelingen maar een boek op een neutrale, 
praktische, ik zou zeggen humanistische grondslag. Het tekenonderwijs als ingang tot 
wetenschap en kunst, als aandachtige manier om de ons omringende wereld waar te nemen 
en vast te leggen. Behalve over tekenen gaat het over meetkunde, perspectief, natuurkunde, 
biologie, anatomie, geologie, topografie en veel meer, maar last but not least over het 
(teken)onderwijs. Het reguliere onderwijs via Gymnasia (sic) (de brede weg) kan op weinig 
sympathie rekenen, dat is vooral een speeltje voor priesters (hoewel de brede weg juist niet 
naar God voert) en leidt slechts tot ‘verveling’. Het vakonderwijs (de smalle weg) 
daarentegen leidt tot kennis en voldoening. De moraal van het boek is tweeledig: Ten eerste 
praktisch, door het (teken)vakonderwijs zijn neef Jan (en zijn familie) materieel goed 
verzorgd. Ten tweede en dan citeer ik de laatste zin uit het boek: ‘De verdere moraal is: dat 

 
99 P.J.H. Cuypers, F.C. Stoltzenberg en Ed. Colinet Album van ornamenten en andere stijlproeven uit de verschillende 
tijdperken der bouwkunst, ten dienste van het professioneel practisch onderwijs Maastricht 1880 (Kaft gevolgd door 35 
paginagrote zwartwit platen in steendruk met beschrijving, steeds op aparte bladzijde.) 
100 Gans, Nieuwe Kunst rond 1900, 17. 
101 Tibbe, R.N. Roland Holst, 127. 
102 Montijn, Pierre Cuypers, 1827-1921, 108. 
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het teekenen, onderwezen zooals het behoort en zooals mijnheer Marjorin de moeite nam 
het Jantje te onderwijzen, het beste middel is om het verstand te ontwikkelen en het oordeel 
te vormen, want op deze manier leert men zien en zien is weten.’ Dit alles lijkt goed te 
passen in de opvoeding die Escher zelf van zijn vader heeft genoten. Een opvoeding waarbij 
ir. George Escher zijn zoons stimuleerde alles zelf te onderzoeken, van een sterrenkijker op 
het dak van de ouderlijke villa ‘Rosande’ in Oosterbeek tot een timmerwerkplaats in de 
kelder. Deze gedeelde(?) opvattingen zouden ook heel goed een reden/ basis kunnen zijn 
van de levenslange vriendschap tussen Escher en De Mesquita. Ook Jonieke van Es noemt 
het boek van Viollet-le-Duc waarbij het tekenen naar de natuur voorop staat (niet dat wat 
men weet, maar dat wat men ziet, bijvoorbeeld de kat met slechts twee poten die ook de 
omslag siert). Dat de leraar uit het boek zijn leerling de dingen eerst zelf laat ontdekken en 
dan corrigeert, komt wel overeen met de beschrijving die Escher geeft van de lesmethode 
van De Mesquita.  
 

   
Viollet-le-Duc ‘Geschiedenis van een Teekenaar’ eerste aanzetten tot het ontwerpen op systeem met een Druivenblad, 
Klimopblad en Vijgenblad als voorbeeld. Scans uit het boek pagina’s 27, 30 en 31 (eigen scans uit het boek van Viollet-le-
Duc).  

 
Wanneer neef Jan aan het eind van zijn middelbare school een studie of beroepskeuze moet 
gaan maken ontspint zich een lange discussie over kunst versus wetenschap. Na een Grand 
tour door Italië en het bezoeken van vele musea leidt dit tot de keuze voor, het zal niet 
verbazen, de kunstnijverheid en meer in het bijzonder het ontwerpen op systeem. Het 
hervormen van het kunstnijverheidsonderwijs lijkt kleine Jans roeping te worden. In een 
terugblik op zijn docentschap in Haarlem geeft Karel Sluyterman103 een identieke motivering 
van om kunstnijveraar te worden. Voor het tekenen naar de natuur en dit via een 
geometrisch raster vertalen naar een ornament wordt in dit boek de eerste aanzetten 
gegeven. Uitgangspunt is de ‘homo universalis’, die waarneemt, observeert, vastlegt, 
verwerkt en praktisch toepast.  
  

 
103 Zie intermezzo 12 



62 
 

Intermezzo 11 Kees Koepel, van Hollandse kwajongen tot Engelse kunstnijveraar. 
 

 
Ambroise (A.) Jobard, ca.1800 - ca.1860 Château d' Ysselmonde (ca. 1832) ‘Kasteel IJsselmonde’ Gezicht op het kasteel aan de 

Benedenstraat 82 beeldbank archieven.nl Nummer: XXXI-639 Toegangsnummer: 4080 

 
De jeugdroman Kees Koepel is geschreven door de onderwijzer H.J. van der Kraan en voor het eerst 
uitgegeven in 1904. Bepaald geen ‘sleutelroman’ maar wel gedeeltelijk gebaseerd op bestaande situaties 
en personen. Wat mij trof was een zijlijntje in de plot, de ontwikkeling van Kees van Hollandse kwajongen 
tot Engelse kunstnijveraar.  
Het verhaal speelt zich af in het dorp IJsselmonde104 in de periode 1865 – 1880. Nederland is nog een 
echte standenmaatschappij. Het verschil tussen arm en rijk is groot en de levensomstandigheden van de 
armen zijn vaak ronduit miserabel. Er was wat industrie, scheepstimmerwerven, steenbakkerijen en verder 
was de zalmvisserij en de land- en tuinbouw belangrijk. Het dorp werd gedomineerd door het kasteel van 
de ambachtsheren Bichon van IJsselmonde. Dit kasteel en zijn bewoners spelen ook in deze jeugdroman 
een rol. De ambachtsheren bezaten alle landerijen en rechten (zoals visrecht en het Kralingse-veerrecht) 
en verpachtten deze. De nog bijna totalitaire macht van deze ambachtsheren toont zich in 1899 in een 
conflict (het zogenaamde Veerdamconflict) met de gemeente. Hoewel de juridische procedure door de 
ambachtsheren gewonnen werd is kennelijk alleen al de tegenwerking door de burgerlijke overheid een 
reden voor vertrek uit IJsselmonde. Bij dit vertrek wordt het kasteel steen voor steen afgebroken en het bos 
boom voor boom gerooid. Een typisch staaltje machtspolitiek, waarbij alleen het koetshuis overeind is 
gebleven.  
Kees Koepel is gebaseerd op jeugdherinneringen van de schrijver, echter in tegenstelling tot de schrijver 
krijgt Kees de kans zijn talent voor tekenen en schilderen te ontwikkelen, om daarmee wellicht een droom 
van de schrijver te realiseren. Zijn tekeningen komen in handen van meneer Howard, een neef van de 
kasteelheer, die de aanleg van Kees onmiddellijk herkent en van mening is dat Kees zijn talenten verder 
moet ontwikkelen. De ouders van Kees zijn echter van mening dat hij zo snel mogelijk een ambacht moet 
leren, in dit geval dat van zijn vader, horloge- en klokkenmaker, om zo zijn familie te kunnen ondersteunen. 
Na tal van avonturen wordt een compromis gevonden in de kunstnijverheid. Meneer Howard heeft namelijk 
in het Engelse Derby een porseleinfabriek en kan een kunstenaar die instaat is nieuwe versieringen te 
ontwerpen goed gebruiken. Om te beginnen krijgt Kees een tekenkist met het advies zich te oefenen in het 
goed waarnemen van planten en bloemen. Uiteindelijk gaat hij in de leer bij een helaas naamloze schilder 
in een niet nader genoemde stad om hem ‘datgene te leren, wat hem beter geschikt zou maken voor het 
kunstwerk in de fabriek’. Na drie jaar vertrekt Kees dan naar de porseleinfabriek van meneer Howard in het 
Engelse Derby om daar een voortreffelijk werkman te worden. De ‘Royal Crown Derby Porcelain Company’ 

 
104 IJsselmonde, gelegen waar de Hollandse IJssel uit mondt in de Nieuwe Maas, is nu een stadsdeel van Rotterdam, oostelijk 
van Feyenoord en ten zuiden van Kralingse Veer. 
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wordt niet met name genoemd in de jeugdroman, maar is wel een bestaand bedrijf waar al sinds 1750 tot 
op de dag van vandaag ‘bone china’ porselein wordt gemaakt.   
De keuze voor de kunstnijverheid heeft Kees gemeen met neef Jan, de hoofdpersoon uit het boek De 
geschiedenis van een Teekenaar van Viollet-le-Duc. Ook de redenen die hiervoor aangevoerd worden zijn 
niet zo verschillend van die uit het boek van Viollet-le-Duc. De eerste reden is van puur materiële aard, goed 
tekenonderwijs is een ingang naar een goed beroep, waardoor men materieel onafhankelijk wordt. Daarbij 
worden ook zaken als persoonlijk ontwikkeling, immateriële bevrediging en het maatschappelijk belang wel 
genoemd maar zijn toch secundair. De tweede reden die Viollet-le-Duc noemt is het tekenonderwijs als 
aandachtige manier om de ons omringende wereld waar te nemen. Het tekenonderwijs als manier om het 
verstand te ontwikkelen en het oordeel te vormen. Door te tekenen leert men zien en zien is weten. Dit komt 
bij Kees Koepel minder tot zijn recht, hoewel Kees door te tekenen de werkelijkheid wel aandachtig 
waarneemt en meneer Howard hem het advies geeft zich via het tekenen te oefen in het goed waarnemen 
van planten en bloemen. Daarbij overigens geen enkele hint naar het ontwerpen op systeem, maar daar is 
het in deze roman misschien ook nog net iets te vroeg voor. De visie op het tekenonderwijs van zowel het 
boek van Viollet-le-Duc als van de jeugdroman verwoord denk ik wel de toen gangbare opvatting. Boven 
de tekenschool van het Rijksmuseum staat de spreuk ‘Tekenen is spreken en schrijven tegelijk’ van jhr. Mr. 
Victor de Stuers (1843 – 1916). De rol van het tekenonderwijs werd kennelijk als bijna alles omvattend 
gezien.  

4.2. Ornamentboeken 
In Nederland werden tussen 1850 en 1930 minstens vijftig boeken en honderden artikelen 
gepubliceerd over het ontwerpen van ornamenten. Deze waren bestemd voor het onderwijs 
of dienden als inspiratiebron. Vanaf 1900 zijn veel boeken speciaal gericht op het ontwerpen 
van vlakornamenten. Een belangrijk aandeel van de Nederlandse ornamentboeken vormen 
de methodische handleidingen. Een gering deel heeft een beschouwend, bijna 
wetenschappelijk karakter. Bijna zonder uitzondering worden de ornamentboeken 
geschreven door docenten uit het kunstnijverheids- en tekenonderwijs. Studies op basis van 
een historische stijl of niet-westerse cultuur worden in Nederland nauwelijks gepubliceerd. 
De buitenlandse uitgaven waren hier wel bekend en werden ook volop gelezen105. In 
Nederland was Berlage een belangrijke theoreticus in wiens werk het ornament een 
belangrijke rol speelde. In zijn boek Over stijl in Bouw- en Meubelkunst uit 1904 komen de 
historische opvattingen van Duitse theoretici, het rationalisme van de Fransen (Viollet-le-
Duc) en het maatschappelijk engagement van de Engelsen samen. Tegenwoordig wordt de 
tweedimensionale vlakversiering (het vlakornament) als meest kenmerkende karakteristiek 
uit de periode 1895 – 1910 beschouwd. Kunstenaars als Chris Lebeau, met zijn batiks en 
damastontwerpen en het aardewerk van Chris van der Hoef, maar ook vele andere 
voorbeelden van de Nieuwe Kunst worden om hun gebruik van het vlakornament geroemd. 
Deze versiering is letterlijk en figuurlijk vlak, bij het decoreren van een vlakoppervlak mocht 
geen diepte gesuggereerd worden, wel werd rekening gehouden met de afmetingen en 
verhoudingen van het te versieren oppervlak. De Engelse theoreticus Owen Jones baseerde 
zijn afwijzing van driedimensionale versieringsmotieven op zijn bewondering voor Oosterse, 
vooral Spaans-Moorse ornamenten. Tussen 1834 en 1845 deed hij onderzoek naar de 
versieringen van het Alhambra in Granada, een kapitaal in kleur uitgevoerd plaatwerk was 
hiervan het resultaat. Zijn latere Grammar of Ornament uit 1856 was voor een belangrijkdeel 
op dit onderzoek gebaseerd. Binnen de ontwikkeling van Eschers oeuvre speelt zijn 
kennismaking met de decoraties in het Alhambra eveneens een belangrijke rol. Interessant 
om nog eens te kijken wat Jones en Escher, honderd jaar later, hier zagen en hoe dit zich 
verhoudt tot het vlakornament en de mogelijke toepassing hiervan in Eschers werk. Hoewel 
de ontwikkeling van het vlakornament een langere voorgeschiedenis kent pak ik de draad op 
bij het ornamentboek van broer en zus De Groot Driehoeken bij het ontwerpen van ornament 
(1896). Een methode ontwikkeld in nauwe samenwerking met de ontwerpers Karel de Bazel 
en Mathieu Lauweriks. Deze wiskundige principes maar vooral ook praktische invalshoek 
vormde ook het uitgangspunt van de lessen aan de Vahâna cursus. Behalve aan de Vahâna 
cursus werden deze beginselen van het systematisch ontwerpen door De Groot ook 

 
105 Simon Thomas, De leer van het ornament, 18–19. 
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gedoceerd aan de Quellinusschool in Amsterdam, door Lauweriks aan de 
Kunstnijverheidsschool in Haarlem en door Klaas van Leeuwen aan de Industrieschool in 
Amsterdam. Louis Gans merkt op dat het boek van De Groot gebaseerd is op de eenvoudige 
grondvormen zoals Walter Crane die gebruikt in Claims of Decorative Arts uit 1892. Ook bij 
de ornamentboeken van Bogtman (paf. 4.2.1) en Ros (4.2.2) geeft Gans aan dat deze 
teruggrijpen naar Engelse voorbeelden van, naast Walter Crane ook Lewis F. Day en Owen 
Jones106. Mede onder invloed van deze denkbeelden werd de Nederlandse versieringskunst 
uit die periode gekenmerkt door een geometrisch karakter en nadruk op de lijn als 
constructief beeldelement107. Van minstens even groot belang waren de oefeningen in het 
styleeren van bloemen en planten die de plaats in nemen van het natekenen van 
voorbeelden. Bij het styleeren ging het om een vereenvoudiging binnen een geometrisch 
motief. De auteurs van ornamentboeken benadrukten het belang om bij het ontwerpen 
rekening te houden met het materiaal. Echter, binnen het kunstnijverheidsonderwijs waren 
de mogelijkheden om een eigen ontwerp ook daadwerkelijk uit te voeren beperkt. Ondanks 
dat sommige scholen eigen werkplaatsen of ateliers hadden bleef het in de praktijk toch vaak 
bij ontwerpen op papier. Hoewel de fantasie nooit weg is geweest uit het ontwerpen op 
systeem, ervoer men toch al snel de knellende banden wanneer dit systeem te rigide werd 
doorgevoerd. Inmiddels in Duitsland werkzaam ontwikkelde Mathieu Lauweriks een methode 
waarbinnen een motief veel vrijer uitgewerkt kon worden. De band- of meandermotieven die 
hij in die periode ontwikkelde strekken zich vrij uit over vloeren wanden, plafonds en in het 
materiaal van de buitengevels. Het ontwerpen van vlakornament werd een artistiek 
componeren met vlakken, kleuren en lijnen, waarbij er steeds meer ruimte geboden werd 
aan de persoonlijke creatieve expressiedrang van de ontwerpers.  
 
De Nederlandse opleiding die naar alle waarschijnlijkheid de grootste rol heeft gespeeld bij 
de verspreiding van de nieuwe (buitenlandse) ideeën over het florale ornament was de 
kunstnijverheidsschool in Haarlem108. Eerst via docenten als de hierna in intermezzo 12 
genoemde Karel Sluyterman, die in 1894 werd opgevolgd door Duco Crop. Niet alleen 
tijdens de zogenoemde ‘schetswandelingen’ in de duinen deden leerlingen inspiratie op in de 
natuur. Ook mochten leerlingen bij kwekers in de omgeving bloemen halen als inspiratie voor 
hun ontwerpen. Rond 1900 doet met docenten als Karel de Bazel, Mathieu Lauweriks en 
vanaf 1905 Jan de Meyer het ontwerpen op systeem zijn intrede op de 
Kunstnijverheidsschool in Haarlem. Het is echter ontegenzeggelijk Chris Lebeau die het 
ontwerpen op systeem en het natuurtekenen in Haarlem integreert, zoals hij dat ook in zijn 
eigen werk doet. Toch bepaalt het florale motief slechts gedeeltelijk de toegepaste kunst in 
Nederland. Eerder waren het de ook in de plantenwereld ontdekte regelmaat, symmetrie en 
geometrie die de kunstenaars inspireerden109. Escher wordt naast de inspiratie die hij op 
doet in de versiering van het Alhambra ook beïnvloed door de wiskunde en de kristallografie: 
is dit niet een vergelijkbare invloed?  
  

 
106 Gans, Nieuwe Kunst rond 1900, 37. 
107 Simon Thomas, De leer van het ornament, 66–67. 
108 Ibid., 114. 
109 Ibid., 120. 
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Intermezzo 12 Uitingen van welvaart en artistiek gemoedsleven 
 

 
K. Sluyterman Voorzijde band van Louis Couperus, ‘Uit blanke steden onder blauwe lucht’ (1912) Het Renaissance-kader op het 
voorplat wilde Sluyterman eerder in goud laten drukken, maar was voor uitgeverij Veen te kostbaar. Uit verschillende proefbanden 
koos de kunstenaar ‘het koel-blauw blanke bandje’. De bandtekening werd in die kleur op wit linnen gedrukt. De voorstelling is een 
antieke zuil, met sierranden, waaromheen blad- en bloemmotieven zijn aangebracht. Centraal is een Franse lelie afgebeeld, die 
terugkeert in de rug decoratie. Het achterplat is blanco. Dagelijks onderwees Sluyterman aan zijn leerlingen hoe je zulke ornamenten 
moest tekenen. Dat gebeurde aan de hand van handboeken zoals De plant in hare ornamentale behandeling (1888). De 
boekbanden die Sluyterman ontwierp voor Veen worden echter niet gerangschikt onder de Nieuwe kunst: de ontwerpen daarvan zijn 
meer verwant aan die van de negentiende-eeuwse neostijlen. 

 
In zijn artikel getiteld ‘Herinneringen aan de Haarlemse School voor Kunstnijverheid’ in Elsevier's 
Geïllustreerd Maandschrift 15 (deel 30) uit 1905 p. 75 - 92 blikt (oud) docent ornamenttekenen K. 
Sluyterman terug op zijn jaren als docent aan deze opleiding. Hoewel de naam van Viollet-le-Duc hier niet 
genoemd wordt zouden we uit de leuze ‘Teekenen, zien, studeeren, werken’ kunnen opmaken dat zijn 
zienswijze wel bekend was. Naast stijl- en ornamentleer, kunstgeschiedenis en rechtlijnig tekenen noemt 
Sluyterman ook het tekenen naar de natuur van bloemen, planten en dieren en het stileren daarvan tot 
ornament, als zaken die altijd bepalend zijn geweest voor de Haarlemse school. Verwarrend genoeg wordt 
de term ‘tekenen naar de natuur’ ook gebruikt voor het tekenen van (gebruiks-) voorwerpen in de klas. Het 
artikel zelf geeft verder niet zoveel inzicht in de werkwijze van de school, maar Sluytermans inleiding van 
zijn artikel is minstens zo verhelderd. Als dorpsjongen en HBS-scholier gaat hij zomers, met fonkelnieuwe 
handschoenen(?) en schetsboek logeren bij zijn tantes in Haarlem. Het schetsboek was duidelijk bedoeld 
om alles wat zijn oog trof ook vast te leggen. Precies de werkwijze die Viollet-le-Duc ook voorstaat in de 
Geschiedenis van een Teekenaar. Naast de Sint Bavo en het Teylersmuseum besteden de tantes ook 
aandacht aan de moderne meesters, in het museum van levende Nederlandse Meesters. Van 1838 tot 
1885 was dit evenals het kunstnijverheidsmuseum en -school, gevestigd in Paviljoen Welgelegen (nu 
provinciekantoor) aan de Dreef in Haarlem. Later is de collectie van het museum van levende Nederlandse 
Meesters opgegaan in die van het Rijksmuseum. Hier maakt de Karel kennis met de schilderijen van Louis 
Apol, Cornelis Kruseman en Jan Willem Pieneman, o.a. diens De Slag bij Waterloo uit 1824 Dit vormt ook 
een bruggetje naar de kunstnijverheid, want daarna bezoeken ze het Kunstnijverheidsmuseum, eveneens 
in paviljoen Welgelegen. Een keerpunt in zijn leven, de kunstenaar en docent Karel Sluyterman wordt daar 
geboren. Achter hem de krijgslist en de bloeddorst (van o.a. De Slag bij Waterloo) voor hem het mooie, het 
knappe, den smaak van vroeger eeuwen, uitingen van welvaart en artistiek gemoedsleven! 
Over K. Sluyterman, sinds 1894 hoogleraar ornamentleer aan de Polytechnische School (nu Technische 
Universiteit) in Delft merkt L. Gans op dat deze naast De Bazel, Lauweriks en Berlage een van de 
vernieuwers van de Nieuwe Kunst was110. Daarbij noemt hij met name de Wereldtentoonstelling van 1900 
in Parijs en de eerste internationale tentoonstelling van Moderne en Decoratieve kunst in Turijn in 1902. 
Sluyterman was architect en decorateur van de Nederlandse paviljoens op deze beide tentoonstellingen. 
Waar het paviljoen in Parijs nog ‘Frans sierlijk’ was overheerste twee jaar later in Turijn de rechte lijnen en 

 
110 Gans, Nieuwe Kunst rond 1900, 72–73. 
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hoekige vormen, ook de meubels die hij hier laat zien vertonen verwantschap met ’t Binnenhuis. Vraag is of 
hierbij voldoende onderscheid tussen de Nieuwe Kunst, de Art Nouveau en de Art Deco gemaakt wordt. De 
omschrijving van de ontwerpen voor Turijn klinken als Art Deco, of is wat Gans Nieuwe Kunst noemt 
synoniem aan de Art Deco? Ook Mechteld de Bois noemt K. Sluyterman een van de voornaamste 
wegbereiders van de Nederlandse Art Nouveau111. Gans geeft aan dat de Art Nouveau in Nederland in 
tegenstelling tot veel Europese landen (m.u.v. Antoni Gaudí in Spanje) tot in de jaren twintig springlevend 
was (of spreken we dan van Art Deco). Daarbij noemt hij een opvallend aantal kunstenaars die op enig 
moment in Haarlem lesgaven, waaronder Eschers leraar De Mesquita (maar ook Van Leeuwen, 
Walenkamp, Zwollo, Penaat e.a.).  

 
Aan de oosterse invloed op het ornament wijdt Thomas in haar dissertatie een afzonderlijk 
hoofdstuk ‘Ex Oriënt lux’. Zo negatief als critici in de negentiende eeuw vaak waren over het 
westerse ornament, zo positief waren ze over de producten uit het oosten, van Marokko tot 
Oceanië. De eerder verzamelde voorwerpen waren inmiddels veranderd van inheemse 
rariteiten in serieus te nemen kunstvoorwerpen. De vraag is waarom de oosterse 
ornamentiek zo interessant gevonden werd en wat hierin met name werd gewaardeerd. 
Thomas behandelt dit aan de hand van drie voorbeelden, te weten; het Islamitisch 
cultuurgebied, Japan en Nederlands Oost-Indië. Haar conclusie: De ornamentiek uit het 
oosten wordt beschouwd als de basis van de westerse versieringstraditie. Bij de verspreiding 
van de kennis over de Islamitische ornamenten speelde J.R. Jacobus Roeland de Kruyff 
(1844 - 1923) een belangrijke rol. Via zijn oosterse ornamentlessen aan de Rijksschool voor 
Kunstnijverheid kwamen veel kunstnijveraars hiermee in aanraking, ook Mathieu Lauweriks 
en Samuel Jessurun de Mesquita behoorden hier tot zijn leerlingen. De Japanse decoratieve 
kunst was wel populair en werd ook wel gewaardeerd, maar slechts beperkt nagevolgd. De 
ornamenten uit Nederlands Oost-Indië begonnen pas na 1900 invloed uit te oefenen op de 
Nederlandse decoratieve kunst. In het begin werden de eenvoud en de oorspronkelijkheid 
gewaardeerd, later ook de mysterieuze, fantasievolle en exotische kanten. Best wel 
bijzonder eigenlijk dat ondanks de eeuwen oude banden tussen Nederland en Japan en 
meer nog Indonesië die beïnvloeding relatief gering is. Overigens was er wel een 
overeenkomst tussen de belangstelling voor de natuurvormen en voor het ornament uit niet-
Europese maar oosterse culturen. De belangstelling voor de wetten van de natuur had ook te 
maken met de groeiende populariteit van de evolutietheorie. Die ook een rol speelde bij de 
waardering van niet-Europese ‘primitieve’ culturen. Deze werden een benijdenswaardige 
staat van onbedorvenheid toegeschreven. De natuurvormen waren op hun beurt eveneens 
eerlijk, dicht bij het leven, evenals de vormentaal van ‘primitieve’ onbedorven culturen.  
 
Begin 1900 verschijnt in Nederland een aantal ornamentboeken waarin het ontwerpen op 
systeem met gebruik van motieven ontleend aan de flora en fauna wordt uitgewerkt. Hoewel 
aan de Kunstnijverheidsopleiding in Haarlem een aantal prominente docenten werkzaam 
was hebben zij geen van allen hun ideeën hierover in een (les)boek uitgewerkt. Van de vijftig 
uitgaven uit de periode 1880 – 1930 die Thomas bespreekt zijn er dertig na 1900 
verschenen. De in deze uitgaven gepresenteerde voorbeelden kwamen overeen met de 
opdrachten die leerlingen van de teken- en kunstnijverheidsscholen tot ongeveer 1930 
moesten maken. De bibliografische gegevens en karakterisering van de hierna besproken 
boeken zijn hoofdzakelijk ontleend aan de dissertatie De leer van het Ornament (1996) van 
Mienke Simon Thomas en aan de catalogus bij de expositie Ornament Forever (1994). De 
ornamentboeken waren niet bedoeld als voorbeelden om te kopiëren, maar om de kennis te 
vergroten en de fantasie te prikkelen en zo te komen tot nieuwe vormen van versiering. 
Kunstnijverheidsmusea en tentoonstellingen hadden vaak een vergelijkbaar doel, deze 
overeenkomst blijft hier echter buiten beschouwing.  
 

 
111Bois, Chris Lebeau, 20. 
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4.2.1. W. H. (Willem) Bogtman (1882 – 1955) 
Willem Bogtman was tekenleraar aan de Burgerschool en de Ambachtsschool in Steenwijk 
en vervolgens aan de Ambachtsschool in Haarlem waar hij vanaf 1912 ook een atelier voor 
gebrandschilderd glas had. In 1917 werd dit atelier sterk uitgebreid, er werden ontwerpen 
uitgevoerd van Toorop, Roland Holst en anderen. Ook voert hij glas in lood ramen uit voor de 
St. Bavo Kathedraal in Haarlem, naar ontwerpen van een oud-leerling van de school in 
Haarlem H.A. (Han) Bijvoet112. Ook werkte Bogtman voor meubelfabriek ’t Woonhuys in 
Amsterdam en ontwierp hij het glazen plafond voor de hal van het Scheepvaarthuis (1913 – 
1916) van architect J.M. van der Mey. Het Scheepvaarthuis aan de Prins Hendrikkade in 
Amsterdam werd vanaf 1913 gebouwd als gemeenschappelijk kantoorgebouw van zes 
Amsterdamse rederijen. Het gebouw, dat op de westpunt van het Waalseiland staat, wordt 
algemeen gezien als het eerste gebouw dat geheel in de stijl van de Amsterdamse School is 
opgetrokken. 
 
W.H. Bogtman, Het ontwerpen van ornamenten op systeem en naar natuurvormen (1905)  
Het betreft hier een systematische handleiding voor leerling decorateurs waarin getoond 
wordt hoe men op basis van: een stramien, eenvoudige meetkundige vormen en vormen uit 
de natuur, motieven kan ontwerpen en tegelijkertijd zijn vormenkennis en fantasie kan 
ontwikkelen. Met tweehonderd versieringsmotieven en twintig platen. Na een serie simpele 
geometrische motieven die op basis van een eenvoudig stramien getekend kunnen worden. 
Geeft Bogtman een twintigtal voorbeelden van de wijze waarop leerlingen een plant kunnen 
tekenen. Zodanig dat ze aan haar vorm gemakkelijk ornamenten kunnen ontlenen, binnen 
een geometrische basis. Acht jaar later stelde Bogtman opnieuw een handleiding voor het 
ontwerpen van vlakornament op ‘Methodisch ontwerpen van ornament’, zie hierna. Niet 
alleen in de titel, maar ook in de tekst en illustraties is het stileren van de natuur dan 
grotendeels verdwenen. In het abstraheren van sommige natuurvormen gaat Bogtman soms 
heel ver.  
 
W.H. Bogtman, Methodisch ontwerpen van ornament (1913, herdruk 1922)  
Eenvoudige en praktische handleiding voor het ontwerpen van (vlakke) ornamenten, waarbij 
een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen tekenen van het ornamentmotief en het 
plaatsen en herhalen van het ornamentmotief op het te versieren vlak. Alle gebruikte 
motieven zijn afgeleid van het vierkant en worden gekenmerkt door een nadrukkelijk zwart 
wit contrast. Ook introduceert Bogtman hier een systeem van vormverandering dat 
interessant lijkt om nader te onderzoeken in relatie tot het werk van Escher. Die maakt vanaf 
Metamorphose I uit 1937 vormveranderingen tot een belangrijk onderdeel van zijn werk, juist 
in zijn werk dat geïnspireerd lijkt door de Islamitische kunst en de kristallografie en wellicht 
dus door het ontwerpen op systeem.  
 

 
112 Zie ook intermezzo 14 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Prins_Hendrikkade
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rederij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waalseiland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdamse_School_(bouwstijl)
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W. H. Bogtman ‘Het ontwerpen van ornamenten op systeem en naar natuurvormen’ (1905) pagina’s 51, 53 en 65. 

 
W.H. Bogtman toont in Het ontwerpen van ornamenten op systeem en naar natuurvormen 
(1905) siervormen waarin het florale element soms heeft plaats gemaakt voor abstract 
geometrische motieven. Bogtman lijkt hierin een stap verder te gaan dan de andere 
ornamentboeken schrijvers. Volgens Louis Gans ornamenten die typerend zijn voor de 
Nederlandse Art Nouveau113. Hoewel Gans hem niet noemt zouden we hetzelfde kunnen 
zeggen van de ontwerpen en voorbeelden van J.H. Boot (zie paragraaf 4.2.3) in zijn boek 
Het Styleeren en toepassen van natuurvormen in vlakornament (1911 – 1913, herdruk 
1925). Jan Ros geeft in zijn boek Het ontwerpen van Vlakornament (1905) een eenvoudige 
en zorgvuldig geschreven handleiding voor de wijze waarop meetkundige figuren en vormen 
uit de planten en dierenwereld zich tot gestileerde ornamenten laten herleiden. De boeken 
van Ros en Bogtman zijn schatplichtig aan de Engelse voorbeelden van Walter Crane, Lewis 
Day, James Ward en Owen Jones waarnaar ze ook veelvuldig verwijzen. Echter de Engelse 
voorbeelden die ik gezien heb blijven dichter bij het florale element, blijven naturalistischer, 
en gaan minder ver in het abstraheren en worden nergens abstract. Walter Crane/ Jan Veth 
omschrijft ornament als: in zijn eenvoudigste vorm en genomen in zijn abstracte technische 
betekenis, zonder symboliek of imitatie van natuurlijke vormen, is anders niet dan een reeks 
van wisselingen in de bouw en de verhouding van lijnen114. Misschien dat we door alle 
symboliek en duiding soms te weinig op deze wijze naar het ornament kijken. Doet Escher in 
zijn ‘regelmatige vlakvullingen’ niet hetzelfde dan Bogtman in zijn ornamentboek. Met dit 
verschil, waar Bogtman uitgaat van een floraal motief en dit steeds verder abstraheert tot 
een ornament. Escher gaat juist vanuit een wiskundig abstract raster op zoek naar de 
figuratie.  
 

 
113 Gans, Nieuwe Kunst rond 1900, 37. 
114 Ibid. 
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M.C. Escher Regelmatige vlakverdeling 20 met vissen detail M.C. Escher Regelmatige vlakverdeling 25 met reptielen 

detail.  
 
Escher maakte tussen 1926 en 1971 ongeveer 137 regelmatige vlakverdelingen (soms ook vlakvullingen genoemd) soms 
als studie voor een nieuwe prent of opdracht voor toegepaste kunst. Vaker echter als spel, vanuit een persoonlijke interesse. 
Dat de uitgewerkte tekeningen zoals hierboven hem op enig moment weer van pas kwamen was bijvangst, soms zit er vele 
jaren tussen het maken van de tekening en het toepassen daarvan in zijn kunst. In deze tekeningen zien we de 
geometrische figuren terug die Escher als grondvorm of raster gebruikte, links de ruit en rechts de zeshoek. Door de 
afbeeldingen te draaien, bij het visje zie we de scharnierpunten, paste hij ze naadloos in elkaar. (Alle afbeeldingen Collectie 
Kunstmuseum Den Haag, eigen foto’s) 
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M.C. Escher ‘Reptielen’ (1943) litho 334 x 385 mm. Collectie Kunstmuseum Den Haag 

 
De studie Reptielen gebruikt Escher later in de litho Reptielen uit 1943. Op deze litho zien we het schrift waarin Escher dit 
ontwerp maakte. Ook zien we op deze litho mooi de overgang van twee- naar driedimensionaal en weer terug waar Escher 
zo graag mee speelde. Eerder had Escher de studie Reptielen al gebruikt in de houtsneden Ontwikkeling II (1939) en in 
Metamorphose II (1940). 
 

 

4.2.2. J. D. (Jan) Ros (1875 – 1952) 
Jan Ros was leraar decoratief tekenen aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den 
Haag (en tot 1902 leraar aan de Ambachtsschool in Utrecht) 
 
J.D. Ros, Het ontwerpen van vlakornament (1905)  
Zijn boek bevat een systematische, theoretische behandeling van het vlakornament, voor 
leerlingen, vaklieden en een algemeen publiek. In de algemene inleiding, komen veel 
buitenlandse bronnen en invloedrijke buitenlandse kunstenaars zoals Lewis F. Day, Walter 
Crane en William Morris, aan de orde en verwijst hij ook naar het werk van Thérèse de 
Dillmonts (1846 – 1890) Encyclopedie des Ouvrages de dames (1866) een standaardwerk 
over naaldkunst dat vertaald is in zeventien talen. Vervolgens komen aan de orde: ornament 
gebaseerd op geometrie en ornament gebaseerd op de natuur. Voorzien van oefeningen en 
examenopgaven. Voor Ros geen ontwerpen ‘op papier’ maar telkens voor een specifiek 
materiaal of techniek, van intarsia tot textielkunst.  
 
Met zijn boek mikt Ros op een hoger opgeleid en breder publiek dan bijvoorbeeld Bogtman. 
Zijn boek is theoretischer en bevat meer verwijzingen naar buitenlandse schrijvers. Samen 
met zijn vrouw Wilhelmina Vrijman was Jan Ros in 1897 oprichter en drijvende kracht van de 
Haagse loge van de theosofische vereniging. Deze loge werkte nauw samen met de 
Amsterdamse Vahâna loge115.  Als theosoof en vrijmetselaar hechtte hij grote waarde aan de 
lessen die we kunnen leren uit de natuur, hier moet de ontwerper zich dan ook toe wenden. 
Ros is een van de weinigen die in zijn boek aandacht besteedt aan Japanse motieven. Ook 

 
115 Bax, Het web der schepping, 349. 
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pleit hij voor een gepaste ruimte voor versiering bij het ontwerpen. Zijn boek bevat ruim 
driehonderd illustraties, waarvan enkelen in kleur. Aan de kunstnijverheidsopleiding in 
Haarlem is zijn boek wellicht gebruikt door docent en mede theosoof Jan de Meyer. 
 
In navolging van De Groot definieert Ros het vlakornament als een volkomen vlakke indeling 
van het te versieren vlak door middel van vormen en kleuren, waarbij geen schaduwen 
aangebracht mogen worden omdat die een suggestie van reliëf geven. Alleen door de natuur 
nauwkeurig te besturen kon een kunstenaar zich de geometrische natuurwetten eigen 
maken en toepassen in zijn ontwerpen. Alle vormen in de natuur waren volgens Ros 
gebaseerd op geometrische wetten. Voor deze opvatting vond hij steun in recente 
microscopische opnamen van eencellige organismen en gedetailleerde foto’s van kristallen. 
Naast de Islamitische kunst was de Kristallografie een belangrijke inspiratiebron voor Escher. 
Ook de prenten van onbekende zeeorganismen van de Duitse zoöloog Ernst Haeckel 
vormden een bron van inspiratie. In dit boek besteed Ros als een van de eersten in 
Nederland aandacht aan Ernst Haeckels platenalbum ‘Kunstformen der Natur’ (1899 – 1904) 
door diverse platen over te nemen, om zo het belang van natuurstudie te benadrukken. Het 
enige concrete voorbeeld van het gebruik van Haeckels platen bij het ontwerpen betreft 
enkele ontwerpen van Berlage. Ros zag een belangrijke taak weggelegd voor de nieuwe 
generatie ontwerpers en ambachtslieden. Gezamenlijk moesten zij weer bezieling geven aan 
de kunst. Hierbij konden zij een voorbeeld nemen aan oude en verre culturen. De natuur 
moest niet alleen gekopieerd, maar ook bezield worden. 'We zijn kinderen van de eeuw der 
stoommachine, der telegraaf en der elektriciteit. We hebben ons afgewend van het schoone 
en daarom begrijpen we het niet meer', stelt Ros in 1904. Zijn houding typeert de toegepaste 
kunst in Nederland rond de eeuwwisseling. 

   
J.D. Ros, Het ontwerpen van vlakornament. (1905) pagina’s 54, 56 en 58. De visuele informatie in het boek van Ros is veel 
beperkter dan bijvoorbeeld in de boeken van Bogtman en Boot. Hoe hij van een floraal motief met behulp van een raster van 
geometrische vormen tot een ornament komt is in het boek van Ros visueel veel minder inzichtelijk. Voor de doelgroep van 
hoger opgeleiden misschien geen probleem, maar voor leerlingen van ambacht-, teken- en nijverheidsscholen lijkt me dit 
een groot gemis. (Eigen foto’s uit het boek)  

 
J.D. Ros, Schoonheids- en kunstonderwijs voor het volk, hervorming van het tekenonderwijs 
(1904) 
Ros was ook oprichter en voorzitter van de Nederlandse Vereeniging Schoonheid in 
Opvoeding en Onderwijs (NVSOO). Deze vereniging streefde naar een betere integratie van 
kunst in het lager onderwijs en wilde vakken als tekenen, handarbeid en muziek 
verplichtstellen en esthetische regels voor schoolgebouwen invoeren, om zo de 
schoonheidszin terug te brengen in de moderne maatschappij. Geen ornamentboek, maar 
een boek, zelf spreekt hij van een brochure, over de toen actuele ontwikkelingen in het 
tekenonderwijs. Na de geschiedenis van het tekenonderwijs, van Leonardo da Vinci via 
Rousseau tot de gebroeders Dupuis, richt hij zich vooral op meer aandacht voor het 
tekenonderwijs op de lagere school. Met een doorkijkje naar de gevolgen daarvan voor de 
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middelbare scholen. Aan het eind besteedt hij ook aandacht aan het kunstnijverheids-
onderwijs, waarbij met name de opleidingen in Haarlem en Amsterdam genoemd worden. In 
1904 zijn dit volgens Ros nog steeds te veel ‘tekenscholen’ in plaats van scholen waar kunst, 
toegepast op nijverheid praktisch wordt onderwezen. Hij pleit ervoor terug te keren naar de 
uitgangspunten van Cuypers en weer (of meer) praktische werkplaatsen in te richten116.   
 
J.D. Ros, De nieuwe richting in het tekenonderwijs (1905) 
Een brochure met een rede gehouden voor de Nederlandse Vereniging voor Tekenonderwijs 
waarin Ros zijn ideeën over de hervorming van het tekenonderwijs aan de lagere school 
verder handen en voeten geeft, inclusief een concept leerplan voor het tekenonderwijs aan 
de lagere school. Wat opvalt is hoever die ideeën afstaan van de ‘vrije expressie’ die we 
daar nu vaak bij in gedachten hebben. In het eerste leerjaar, de kinderen zijn dan zes jaar, 
staan kleur- en vormenleer al op het programma. In het tweede, derde en vierde leerjaar 
wordt dit geleidelijk uitgebreid met illustratief-, geheugen- en zwartbordtekenen. In het vijfde 
en zesde jaar wordt het natuur tekenen geïntroduceerd, met het tekenen en schilderen van 
bladeren, bloemen, vruchten, vlinders en torren. In alle leerjaren is er een directe relatie met 
de handarbeidlessen, de kinderen voeren dezelfde oefeningen vaak zowel twee- als 
driedimensionaal uit. Ook Escher voerde ingewikkelde ontwerpen soms eerst 
driedimensionaal uit om ze daarna pas te kunnen tekenen. Hoe beeldend ons vermogen ook 
is bij gecompliceerde figuren is het soms bijna onmogelijk ons voor te stellen hoe de 
tweedimensionale weergave daarvan eruitziet.    
 
Intermezzo 13 Roman zonder romance.  
 

 
Oorspronkelijke ontwerpen School voor Kunstnijverheid Haarlem. Ontwerp voor een vaas, ontworpen en getekend door leerling F.J. 
M. Köning onder leiding van J.M. Lauweriks. Een ontwerp als dit had wellicht uitgevoerd kunnen worden door de 
kunstnijverheidsfabriek Amstelhoek, misschien is het ook net iets te barok voor de strenge vormgevingsopvatting van deze firma, de 
verschillen zijn vaak heel subtiel. (Eigen foto) 

 
De roman De Zaaier, roman uit de kunstnijverheid wereld (ca. 1900, eerste publicatie 1995 bij Waanders 
Uitgevers in Zwolle) van Albert Meilink is een sleutelroman over de belevenissen van Huib Verdonk (Albert 

 
116 Ros, Schoonheids- en kunstonderwijs voor het volk, 44–45. 
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Meilink) bij de kunstnijverheidsfabriek ‘De Zaaier’, gemodelleerd naar de kunstnijverheidsfabriek 
Amstelhoek met trekken van de firma’s Van Wisselingh & Co en ’t Binnenhuis beiden in Amsterdam. In de 
beschrijving van Meilink lijkt ‘De Zaaier’/ Amstelhoek meer op een ‘kolonie’ dan op een fabriek. De firma 
‘Amstelhoek’ was in 1890(?) opgericht door W.C. Hoeker (1862 -?), hij stimuleerde jonge kunstenaars als 
Karel Sluyterman117, Lambertus van Zijl (1866 – 1947) en Jan Eisenloeffel (1876 – 1957) zich in zijn 
atelier verder te ontwikkelen. Het produceren van goed ontworpen eigentijdse keramiek was een 
belangrijk doel, maar er waren ook een metaalwerkplaats en een meubelatelier. Ontwerpen met strakke 
gestileerde vormen, vlakke geometrische ornamenten en eerlijke materialen waren de hoofdkenmerken. 
Albert Meilink was een van de vele onbekende werknemers bij Amstelhoek. Op twaalfjarige leeftijd was hij 
als knecht in dienst getreden bij een schildersbedrijf in Deventer, waar hij ’s-avonds de plaatselijk 
Tekenschool bezocht. Uiteindelijk behaalt hij in 1898, hij is dan drieëntwintig jaar, zijn LO-akte (Lager 
Onderwijs Akte) Tekenen, en treed hij in dienst van de firma Amstelhoek. Was dit niet precies de 
ontwikkeling die Viollet-le-Duc beoogt met het tekenonderwijs zoals hij dat weergeeft in zijn boek 
Geschiedenis van een tekenaar (zie paragraaf 4.1) en die we ook teruglezen in de jeugdroman Kees 
Koepel118. 
In De Zaaier wordt het dagelijks leven en het werken bij Amstelhoek nauwkeurig beschreven. De 
hoofdfiguren; W.C. Hoeker, L. van Zijl, J.W. Eisenloeffel en W. Penaat (1875 - 1957) worden raak 
geschetst en het geheel is een weergave van een idealistische, maar niet altijd even zakelijke tijdgeest. 
Chris van der Hoef (1875 – 1933) die geldt als een van de belangrijkste ontwerpers van Amstelhoek komt 
echter niet in de roman voor119. In het begin verkopen de ontwerpen van Amstelhoek goed en op de 
wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs werden medailles gewonnen. Waarna Amstelhoek zelfs enige tijd 
een verkoop filiaal in Parijs heeft. Echter na een paar jaar gaat ook deze ‘kolonie’ aan onderlinge 
tegenstellingen, gebrekkige sturing en slecht financieel beheer ten onder. Albert Meilink werkt daarna nog 
voor atelier ‘De Woning’ en aardenwerkfabriek ‘De Distel’ om vervolgens het grootste deel van zijn 
loopbaan werkzaam te blijven op het schildersatelier van de Gemeentetram in Amsterdam.  
In de verkorte versie van de roman zoals die in 1995 in het tijdschrift vormen uit vuur (1995 -3 nr.156) is 
gepubliceerd worden we veel wijzer over de dagelijkse gang van zaken bij de firma Amstelhoek. Helaas 
blijft er ook veel te raden, voor Alberts belevenissen in de grote stad (Amsterdam) zijn kosthuis en de 
romance met de dochter van zijn hospita zullen we de integrale uitgave moeten afwachten.  

 

4.2.3. J. H. (Jan) Boot (1877 – 1935) 
Jan Boot was tekenleraar aan de Middelbare Technische School en Burgeravondschool in 
Utrecht. 
 
J.H. Boot, Het Styleeren en toepassen van natuurvormen in vlakornament, vijfdelen met vijftig 
losse platen. (1911 – 1913, herdruk 1925) 
Het boek is geschreven voor toekomstige ontwerpers, leraren en ‘liefhebbers’. Na de 
inleiding volgt aan de hand van in zwartwit (eigenlijk bruin/ beige) uitgevoerde platen steeds 
gewijd aan een plant of dier een beschrijving van de methode waarop deze tot vlakornament 
gestileerd kan worden. In de voorbeelden worden de mogelijkheden van diverse materialen 
en technieken behandeld. Daarbij toont Boot zich een uitgesproken voorstander van het 
vlakornament waarbij iedere suggestie van de derde dimensie vermeden dient te worden.  
Volgens Thomas is deze uitgave niet vernieuwend, maar wel een van de fraaiste en meest 
typerende Nederlandse uitgaven waarin het styleeren centraal staat. De schrijver maakt 
onderscheid tussen het eigenlijke styleeren van de natuurvorm en de verwerking daarvan in 
een vlakversiering. Styleeren is dan de plant of bloem weergeven in herkenbare strakke en 
sierlijke lijnen. Vervolgens wordt het te versieren oppervlak geometrisch opgedeeld om 
willekeur tegen te gaan. Rust, strengheid en eenvoud zijn de belangrijkste kenmerken van 
een goede versiering. Vervolgens wordt een combinatie gemaakt van het gestileerde motief 
en het geometrisch verdeelde vlak. Op de vraag wat het belangrijkste is antwoord Boot heel 
helder, voor zo’n keuze gesteld moet men de naturalistische juistheid van het motief 

 
117 Zie ook intermezzo 12. 
118 Zie ook intermezzo 11.   
119 ‘Vormen uit Vuur 1995/3 156’, 5. 
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‘opofferen’ aan de mooie lijnen van het ornament. Vervolgens laat Boot dit aan de hand van 
honderden voorbeelden zien. Waar Ros meer ruimte lijkt te bieden voor decoratie, pleit Boot 
juist voor een grote terughoudendheid. Volgens Thomas houdt echter geen van de schrijvers 
van ornamentboeken zich strikt aan het door Berlage bepleite eenvoudige geometrische 
ornament, uiteindelijk ook Berlage zelf niet120.  
 
De opvattingen over het tekenonderwijs zoals Boot die weergeeft lijken aan te sluiten bij de 
opvattingen van Viollet-le-Duc in Geschiedenis van een Teekenaar. De tekenaar dient vlot te 
kunnen schetsen, een vaste hand te hebben en een goed begrip van de meetkundige 
vlakverdeling, want daarop berust elke goed geordende vlakversiering. Door veel te 
schetsen oefent de tekenaar zijn vormenkennis zodat hij een volledig schetsboek van 
bruikbare vormen in zijn hoofd heeft. Een goed begrip, dat wil zeggen kennis van de natuur 
is daarbij onmisbaar. Toch is kopiëren niet het doel, het gaat om het vinden van de ‘mooie’ 
lijnen in het motief. Hiervan geeft Boot vervolgens tal van voorbeelden (vijftig in totaal) in de 
korte toelichting bij deze platen strooit hij vaak rijkelijk met biologische weetjes, zodat we ons 
af en toe in een Verkade album van Jac. P. Thijssen wanen. Zo werkt Boot bijvoorbeeld in 
vier platen het styleeren van een dotterbloem uit, waarbij hij ook de kleuren zorgvuldig 
beschrijft, zo zijn de bloemblaadjes ‘helcromaatgeel’ (waarschijnlijk hel chromaatgeel of 
goudgeel), de meeldraden meer oranje getint, cromaat 2 (wellicht lood chromaat), de 
bloemknop is dan weer groengeel en de grote plantbladeren donkergroen. De precieze 
aandacht voor het omschrijven van kleuren kwam ik in meerdere ornamentboeken tegen. 
Wellicht heeft dit te maken met de grote aandacht die er begin negentienhonderd in 
Nederland bestond voor de normalisatie van kleuren. Men trachtte voor iedere kleur een 
goede definitie te formuleren die gefundeerd was op een wetenschappelijke grondslag121. De 
diepe groeven in de stengel vergelijkt hij met cannelures in Dorische of Ionische zuilen. De 
ontwikkeling van plant naar ornament laat Boot in vier platen zien: 
 

 
 

J.H. Boot ‘Het styleren en toepassen van natuurvormen in 
vlakornament’ plaat05 dotterbloem, natuurstudies. Een 
naturalistische weergave van de verschillende groei stadia 
van de plant. 

J.H. Boot ‘Het styleren en toepassen van natuurvormen in 
vlakornament’ plaat06 dotterbloem in toegepaste 
versieringen met een gestileerde uitwerking als rozet, met 
een vijfhoek als midden figuur. 
 

 
120 Simon Thomas, De leer van het ornament, 208. 
121 Bois, Chris Lebeau, 207. 
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J.H. Boot ‘Het styleren en toepassen van natuurvormen in 
vlakornament’ plaat07 dotterbloem, verdelingsschema van 
de rozet op meetkundige basis. 

J.H. Boot ‘Het styleren en toepassen van natuurvormen in 
vlakornament’ plaat08 dotterbloem, ornament toegepast als 
wandversiering met omranding.  

 
 
Een aantal van de door Boot in bruin en beige tot ornament gevormde planten zien we in 
kleur terug in het boek van A.A. Tekelenburg, zoals de klimop, de hulst, de Oost-Indische 
kers en de fuchsia. Echter bij Tekelenburg zonder enige toelichting, die de samensteller naar 
eigen zeggen ook niet nodig acht. Zowel in zijn schriftelijke als visuele uitleg toont Boot zich 
een docent, Tekelenburg presenteert zich meer als kunstnijveraar.  
 

  
J.H. Boot ‘Het styleren en toepassen van natuurvormen in 
vlakornament’ plaat10 Oost-Indische kers 

J.H. Boot ‘Het styleren en toepassen van natuurvormen in 
vlakornament’ plaat11 Oost-Indische kers 
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A.A. Tekelenburg ‘Handleiding bij het ontwerpen van 
motieven naar plantvormen’ plaat 14 Oost-Indische kers 

A.A. Tekelenburg ‘Handleiding bij het ontwerpen van 
motieven naar plantvormen’ plaat 16 Oost-Indische kers 

 

4.2.4. A.A. Tekelenburg 
Tekelenburg was leraar aan de Tekenschool voor Kunstambachten en aan de Dagteken en 
Kunstambachtsschool voor Meisjes in Amsterdam. 
 
A.A. Tekelenburg, Handleiding bij het ontwerpen van motieven naar plantvormen (1913) 
Dit boek bestaat uit een collectie in kleur gelithografeerde platen waarop getoond wordt hoe 
men door het stileren van planten kan komen tot bruikbare versieringsmotieven, met een 
beknopte inleiding op vouwblad. Er wordt nauwelijks rekening gehouden met specifieke 
technieken of materialen, daarmee is het boek een typisch voorbeeld van ontwerpen op 
papier, eenvoudig van opzet en zonder toelichting. Wellicht vaak aangehaald en als 
illustratiemateriaal gebruikt van wege de fraaie in kleur gelithografeerde prenten. Van de 
auteur zelf heb ik verder geen biografische informatie kunnen achterhalen, ook in het 
bestand van de ‘RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis’ komt hij niet voor.  
 
Met de ornamentboeken van Ros (1905), Bogtman (1905 en 1913) Boot (1911 – 1913 en 
1925) en Tekelenburg (1913) toont de Nederlandse ornament theorie voor het eerst een 
eigen gezicht dat gekenmerkt wordt door orde, regelmaat, symmetrie, geometrie en een 
grote voorkeur voor het tweedimensionale vlakornament. Men beperkt zich echter zelden tot 
eenvoudige geometrische ornamenten. Wiskundige constructies vormen meestal wel de 
grondslag van de decoraties, maar het tekenen en stileren van natuurvormen bleven zeker 
tot omstreeks 1915 essentieel in onderwijs en praktijk122. Het vlakornament ontwikkeld uit 
geometrische grondvormen en gestileerde natuurmotieven vormde tot omstreeks 1925 het 
belangrijkste onderdeel van het Nederlandse kunstnijverheidsonderwijs. Simon Thomas 
geeft aan dat er een grote continuïteit was in het denken over ornament en vormgeving. 
Waar Louis Gans in zijn Nieuwe Kunst (1960) juist de verschillen zoekt, benadrukt Simon 
Thomas de gemeenschappelijke basis. Louis Gans deelt de Nederlandse Art Nouveau in 
drie richtingen. De eerste of Amsterdamse richting, gebaseerd op de ‘Engelse proto Art 

 
122 Simon Thomas, De leer van het ornament, 208. 
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Nouveau. Hier is volgens Gans de Art Nouveau nog niet tot ‘volle ontplooiing’ gekomen, te 
gotisch en te veel natuurornament. De tweede richting onder invloed van de Frans Belgische 
Art Nouveau vinden we vooral in Den Haag, Rotterdam en Delft. Deze beoordeelt Gans als 
grillig, modieus en commercieel. De derde richting benoemt hij dan als authentiek 
Nederlandse Art Nouveau of Nieuwe Kunst. Hier werken de rationele beginselen van 
Cuypers en Berlage disciplinerend op de expressieve levendigheid van de Art Nouveau en 
zo ontstond volgens Gans een nieuw idioom. De constructieve helderheid en soberheid die 
Gans als wezenskenmerk zag van de Nieuwe Kunst leidde later opnieuw tot een eigen 
Nederlandse bijdrage aan de avant-garde namelijk ‘De Stijl’, aldus Lieske Tibbe in de VVNK 
Nieuwsbrief 2019-2 p.8-10.  
Met het afnemende geloof in het bestaan van algemeen geldende regels voor de 
versieringskunst komt ook een einde aan deze ontwerppraktijk en droogt de stroom van 
ornamentboeken snel op.  
 
Een van de meest curieuze ornamentboeken is wellicht het door R. Adolf (‘ambtenaar voor 
den handarbeid’ in voormalig Nederlands-Indië) geschreven Methodisch ontwerpen van 
vlakornament naar plant- en bloemvormen: handleiding voor decoratief tekenen (1925). 
Geschreven voor toekomstige leraren in het vak decoratief tekenen aan het lager onderwijs 
in Nederlands-Indië. Getracht is om een methode te ontwikkelen die aansloot bij de 
plaatselijke kunstnijverheidstradities. De nadruk ligt op het stileren en methodisch ontwerpen 
van vlakornamenten naar plant- en bloemmotieven. Naast Nederlandse ook Indonesische 
flora en fauna in de voorbeelden wordt opgenomen. Hetzelfde geldt voor de toepassingen in 
verschillende materialen en technieken, echter niet voor het batikken. Het methodisch 
ontwerpen van vlakornament staat volledig in de dan geldende Nederlandse traditie met 
verwijzingen naar, ook hiervoor behandelde ornamentboeken van Ros, Tekelenburg en 
Bogtman, maar ook van J.B. Heukelom (1875 – 1965) Voor werkplaats en school (1903 of 
1904) en Herman Hanna (1874 – 1952) Het stempelboekje uit 1914. Verder valt op dat er 
aandacht is voor de kleurenleer en voor de wisselwerking tussen tekenen en handenarbeid, 
eigenlijk dus tussen twee- en driedimensionaal ontwerpen123. 
 
4.2.5. Ornamentboeken en het werk van Escher 
Het styleeren van natuurvormen (flora, fauna) wisselend in 2D (vlak) en 3D (met diepte 
weergegeven) is ook wat we in Eschers latere werk terugzien.  
Belangrijk verschil is dat Escher een soort omgekeerde weg bewandelde. In zijn 
vlakvullingen gaat hij niet van figuratie naar abstractie, maar juist vanuit een geometrische 
abstractie naar een figuratief patroon, zie ook de voorbeelden in paragraaf 4.2.1. Escher 
drukt de natuur niet in een raster, maar vanuit het raster laat hij de natuur ontstaan.  
 
Echter, wat Escher in zijn werk toevoegt aan het vlakornament is de verandering, de 
(geleidelijke) metamorfose, van de ene vorm naar de andere. In de literatuur wordt deze 
ontwikkeling verklaard vanuit de invloed van de Islamitische kunst en de kristallografie. 
Daarbij wordt wel verwezen naar zijn opleidingsjaren toen hij zich al bezighield met het 
maken van vlakvullingen, maar wordt niet de relatie gelegd met het ontwerpen op systeem 
van vlakornamenten zoals dit binnen de kunstnijverheid in die periode gebruikelijk was en in 
Haarlem ook werd onderwezen. Bogtman introduceert een systeem van vormverandering 
dat interessant lijkt om nader te onderzoeken in relatie tot het werk van Escher. 
  

 
123 Zie ook intermezzo 10.  
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Intermezzo 14 Ex Oriente Lux of Ad orientem.  
 

 
Kathedraal Basiliek St. Bavo of Koepel Kathedraal in Haarlem, juli 2020 eigen foto. 

 

In de zomer van 2020 bezocht ik de nieuwe Bavo (Kathedraal Basiliek Sint Bavo) in Haarlem, ontworpen 
door Joseph (zoon van Pierre) Cuypers. Een mooi voorbeeld van de ‘oosterse’ invloed in de architectuur en 
ook een voorbeeld van Gemeenschapskunst. Tot in deze tijd worden er door bijvoorbeeld kunstenaars als 
Jan Dibbets en Marc Mulders nog kunstwerken aan dit gebouw toegevoegd. Hoewel gebouwd in de periode 
dat Escher in Haarlem studeerde heb ik geen links tussen deze school en de kathedraal kunnen vinden, 
behalve dat leerlingen via excursies de kathedraal en bouwplaats bezochten. Het leek me zo voor de hand 
liggend te zijn dat een gebouw waar, gedurende een aantal decennia af en aan aangebouwd is, bijna 
letterlijk bij de school om de hoek, ook als stageplek gebruikt zou zijn. Tot nu toe vind ik in de jaarverslagen 
van de school niet meer dan dat er excursies naar de kathedraal in aanbouw gemaakt worden. 
Wel leverde oud-leerling van de School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten in 
Haarlem H.A. (Han) Bijvoet (1897 – 1975) een belangrijke bijdrage aan de Nieuwe Bavo in Haarlem. De 
middeleeuwse kunst en die uit de vroege Italiaanse renaissance vormde daarbij zijn voornaamste 
inspiratiebronnen. Vanaf 1925 ontwierp hij een aantal ramen voor deze kathedraal, vijf voor de Pietakapel 
(1925) en het kolossale Mariaraam (1931) op het noorden, met veel blauw als de kleur van Maria, maar 
ook passend bij het koele noorden. Vijf jaar later het Christusraam (1936) op het zuiden in goudgeel, rood 
en paars. Beide ramen worden gerekend tot het magnum opus binnen zijn oeuvre. In de lange 
ontstaansgeschiedenis zou Bijvoet nog veel andere ramen ontwerpen. Voor de uitvoering van de ramen 
werkte hij samen met de Haarlemse glasateliers van Willem Bogtman (ook de schrijver van verschillende 
ornamentboeken, zie hoofdstuk 3) en Le Nobel. Daarnaast maakte hij de veertien kruiswegstaties in 
tegeltableaus, uitgevoerd door de Porceleyne Fles. Ook maakte hij een aantal wandschilderingen waarin hij 
bewust een gelijkenis met gobelins nastreefde. Zo bezien is Bijvoet een mooi voorbeeld van de werkkring 
waar getalenteerde leerlingen van de opleiding terecht kwamen.   
Kasteel De Haar in Haarzuilens en de Sint-Bavokathedraal in Haarlem zijn ongeveer tegelijkertijd door het 
architectenbureau van Cuypers gebouwd. Bij de Sint-Bavokathedraal werd de gotische invloed van het 
kasteel vervangen door een meer oosterse, wellicht onder invloed van het atelier van Lauweriks en De Bazel 
wellicht ook een verschil van opvatting tussen Pierre, de architect van het kasteel en Jos Cuypers architect 
van de kathedraal. Verschillende beeldhouwers uit het atelier van Cuypers werkten tegelijkertijd aan zowel 
kasteel als kathedraal, hoe middeleeuws wil je het hebben.  
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Bij het zien van het Interieur van de Kathedraal Basiliek St. Bavo had ik soms het gevoel in een van Eschers imaginaire werelden te 

zijn beland, eigen foto’s juli 2020. 
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5. Conclusies en suggesties voor verder onderzoek 
Hoe zien we de invloed van Eschers opleiding aan de school voor Bouwkunde, Versierende 
Kunsten en Kunstambachten in Haarlem terug in zijn oeuvre.  

5.1. Conclusies 
In 1877 vindt in het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam een expositie plaats getiteld ‘Kunst 
toegepast op Nijverheid’. Misschien moeten we in Eschers werk een omgekeerde weg 
bewandelen en kijken naar Nijverheid toegepast op Kunst. Inzicht in het 
kunstnijverheidsonderwijs van zijn tijd en het ontwerpen op systeem lijken een nieuwe 
ingang te bieden om het oeuvre van Escher te bestuderen zodat we een beter inzicht krijgen 
op de daarin verborgen ‘scrambled codes’ die Gombrich hier in 1961 al in ziet. Deze paper is 
hiertoe slechts een eerste aanzet. Er wordt getracht het begin van een antwoord te 
formuleren op de hoofdvraag naar de relatie tussen Eschers opleiding aan de school voor 
Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten in Haarlem en zijn latere 
kunstenaarschap. Daarbij moeten we om te beginnen in Eschers oeuvre een onderscheid 
maken in de periode dat hij in Italië werkzaam was, van 1922 tot 1935 en de periode daarna 
(overigens een vaak beschreven breuk in zijn oeuvre). In zijn Italiaanse periode zien we dat 
Escher zich steeds verder ontwikkelde als tekenaar en grafisch kunstenaar, eigenlijk in de 
basisvaardigheden zoals hij die bij De Mesquita geleerd heeft. Het Italiaanse landschap is 
daarbij zijn grootste inspiratiebron.  
 
Na Italië woont hij in Zwitserland, België en vanaf 1941 in Nederland. Het landschap en de 
natuur daar inspireren hem niet zoals het Italiaanse landschap dat bijna vijftien jaar lang wel 
deed en hij moet op zoek naar nieuwe inspiratie. Die vindt hij in zijn ‘imaginaire werelden’, 
zijn twee- en driedimensionale vlakverdelingen en in zijn vormveranderingen. In de literatuur 
wordt de inspiratie hiervoor wel geduid vanuit de Islamitisch Moorse kunst die hij in Zuid-
Spanje ziet, en de wiskunde en kristallografie. Echter binnen het kunstnijverheidsonderwijs 
was het eveneens op de wiskunde gebaseerde ontwerpen op systeem een belangrijk 
onderdeel van het curriculum. Hoewel niet onomstotelijk vast te stellen, lijkt het dat deze 
werkwijze ook in Haarlem werd onderwezen. Het duidelijkst blijkt dit denk ik uit de 
doorgaande lijn van docenten tussen 1900 en 1926. Van De Bazel en Lauweriks, naar De 
Meyer, Lebeau en De Mesquita, voor allen was het ontwerpen op systeem een belangrijke 
basis in hun werk. Mienke Simon Thomas laat hier nog de minste ruimte voor twijfel. Er is 
dan ook veel ‘circumstantial evidence’ voor, maar ‘the smoking gun’ hiervoor heb ik helaas 
niet gevonden.  
Eveneens is niet met zekerheid vast te stellen welke leerboeken in Haarlem gebruikt werden. 
De inhoudelijke verschillen tussen de in deze paper besproken ornamentboeken lijken echter 
niet al te groot, in die zin is het dan ook minder relevant welke titels precies gebruikt werden. 
Om hier iets definitievere conclusies te kunnen trekken lijkt verder onderzoek noodzakelijk. In 
deze paper hoop ik hiernaar een eerste onderzoek te hebben verricht. 
 
Eschers belangstelling voor het ontwerpen op een wiskundige basis wordt vaak geduid vanaf 
zijn kennismaking met de islamitische kunst in Zuid-Spanje. Onder andere via voorbeelden 
zoals de houtsneden ‘Schelpen’ (1920/1) en Acht Koppen (1922) genoemd in paragraaf 3.4 
probeer ik aan te tonen dat deze belangstelling al begonnen is tijdens zijn opleiding aan de 
school voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten in Haarlem. Hierbij sluit 
ik aan bij de catalogus The Amazing World of M.C. Escher (2015). Echter niet alleen de 
techniek van het stempelen is hier van belang maar wellicht meer nog de methode van het 
ontwerpen op systeem zoals dat aan het kunstnijverheidsonderwijs gedoceerd werd. Ook 
tijdens zijn Italiaanse periode ontwerpt Escher al een tweetal regelmatige vlakvullingen, maar 
pas na zijn vertrek uit Italië wordt dit een rode draad in zijn oeuvre, zie ook paragraaf 3.4. 
Overigens is dit volstrekt niet in strijd met Eschers kennismaking met de islamitische kunst, 
eerder is het een aanvulling. Zowel in het ontwerpen op systeem als in de Islamitische kunst 
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speelt de wiskunde een essentiële rol. Het lijkt interessant onderzoek uit te voeren naar waar 
het ontwerpen op systeem en de Islamitische kunst elkaar ontmoeten.  
 
Conclusies over het ontwerpen op systeem 
Voor een helder begrip van het ontwerpen op systeem lijkt het zinvol te beginnen bij Pierre 
Cuypers (en wellicht Viollet-le-Duc en Semper) en deze wijze van ontwerpen te benaderen 
als een praktisch systeem van ontwerpen en een wijze van communiceren tussen architect, 
ontwerper (kunstnijveraar) en ambachtsman. Soms wordt het ontwerpen op systeem ook wel 
met een taal of een grammatica vergeleken, wellicht is dit meer dan een beeldspraak. Begin 
twintigste eeuw werd het ontwerpen op systeem soms gemotiveerd door verschillende 
pseudowetenschappelijke verklaringen. In de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen 
konden deze ideeën een sterke drijfveer vormen, voor het ontwerpen op systeem als 
methode lijkt dit minder relevant. In relatie tot het oeuvre van Escher is het zinvol het 
ontwerpen op systeem vooral te zien als een praktische ontwerpmethode. In de onderzochte 
ornamentboeken, ook in dat van theosoof Jan Ros is dit ook het geval. Ook Chris Lebeau en 
Samuel Jesserun de Mesquita beschouwden het ontwerpen op systeem vooral als een 
praktische methode. Iets vergelijkbaars lijkt zichtbaar bij de vrouwelijke naald- en 
textielkunstenaars.  
Bij het ontwerpen op systeem zijn vorm en inhoud nauw met elkaar verweven en om die 
reden lijkt het zinvol hier de niet-westerse invloeden nader te onderzoeken. Immers deze 
invloeden betreffen ook zowel de wijze van ontwerpen als de inhoud van het ontwerp.  
 
Conclusies ten aanzien van niet-westerse invloeden op het ontwerpen op systeem 
Wat is er te zeggen over de invloed van niet-westerse kunst en culturen in het 
onderwijsaanbod van de School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten 
in Haarlem, mede in relatie tot de tentoonstellingen in het naastgelegen Museum van 
Kunstnijverheid en het Koloniaal Museum. Bijvoorbeeld: zowel Samuel Jessurun de 
Mesquita als Chris Lebeau hebben zich verdiept in de techniek van het batikken. Vraag is 
hoe het bestuderen en beoefenen van deze techniek hun beeldend proces en 
onderwijspraktijk beïnvloedde. Ook van Escher zijn een aantal bedrukte (gebatikte?) stoffen 
bewaard gebleven die hij waarschijnlijk als studieopdracht heeft gemaakt. Wellicht is hier al 
Eschers belangstelling voor zijn latere regelmatige vlakvullingen ontstaan. Zijn kennismaking 
met de Islamitische kunst is hier zeker van belang. Maar deze wijze van ontwerpen, op een 
meetkundige grondslag, lijkt niet nieuw voor hem.  
Het lijkt zinvol om te kijken welke rol de batiktechniek en algemener de belangstelling voor 
Oosterse en Oost-Indische culturen hierbij spelen. Marty Bax beschrijft met name de invloed 
van Nederlands Oost-Indië. Volgens haar onderscheidt de nieuwe kunst in Nederland zich 
opvallend van andere Europese Art-Nouveau stromingen door een specifieke Oost-Indische 
invloed. De kunstnijverheidsschool en het koloniaal museum in Haarlem waren (mede?) 
verantwoordelijk voor dit accent. Deze invloed betreft de techniek (batik) en de stijl, de 
vlakornamentiek, de kleuren en de lijnvoering. Volgens Bax was het 
kunstnijverheidsonderwijs doordrongen van Oosterse invloeden, eerst uit het Midden-Oosten 
en later ook uit het verre Oosten. Pierre en Jos Cuypers spelen hierin een rol, maar ook de 
school en museum in Haarlem enige tijd geleid door Eduard A. von Saher. De doorgaande 
lijn van docenten (van De Bazel, Lauweriks, De Meyer, Lebeau tot De Mesquita) die in 
Haarlem het ontwerpen op systeem onderwezen, hadden ook een gemeenschappelijke 
belangstelling voor de techniek van de houtsnede en voor de batiktechniek. Von Saher 
maakte in 1898 drie maanden lang in Indonesië afgietsels van de Hindoeïstische tempel 
(Hindoe-Javaanse tempelcomplex) Prambanan (18 km ten oosten van de stad Jogjakarta) 
en de Boeddhistische tempel Borobudur (40 km ten noordwesten van Jogjakarta). Deze 
afgietsels waren bedoeld voor de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs, maar ze waren in 
1898/ 99 ook te zien in Haarlem. Het kan interessant zijn nader te kijken naar het 
tentoonstellingsbeleid van Von Saher. F. Huygen heeft dit al gedaan voor zijn opvolger Otto 
Tussenbroek. Het is zeker interessant om te kijken wat Escher hier gezien kan hebben en 
zeer waarschijnlijk ook heeft gezien. Ook Ype Koopmans wijdt in Muurvast en Gebeiteld een 
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afzonderlijk hoofdstuk aan de ontdekking van het oosten getiteld ‘De strijd om de nieuwe 
kunst’. Hierna volgen nog een aantal suggesties voor verder onderzoek. 

5.2. Suggesties voor verder onderzoek 
 
01. Alle invloeden, die iedereen die meer dan oppervlakkig naar het werk van Escher kijkt 

ziet zoals: de wiskunde, de islamitische kunst, de Japanse prentkunst en zelfs de 
muziek, komen ook terug in Gombrichs boek The sense of order, maar dan in relatie tot 
het ornament. Voor een kunsthistorische duiding van het oeuvre van Escher is het 
interessant om dit oeuvre te bestuderen aan de hand van het werk van Gombrich en met 
namen zijn boek The sense of order. Dit boek gaat over de waarnemingspsychologie 
maar behandel ‘en passant’ ook het belang van ornament door tijden en culturen heen, 
eigenlijk zoals het ook in de kunstnijverheid werd gebruikt. Alleen al om die reden is het 
interessant voor een goed begrip van de decoratieve kunst. Daarnaast geeft Gombrich 
een psychologische duiding waar de behoefte van de mens aan ‘a sense of order’ 
vandaan komt. Ook dat is interessant met betrekking tot het oeuvre van Escher. Aan de 
ene kant poseerde Escher graag als de kunstenaar geleerde, aan de andere kant is hij 
dol op sprookjes en fantasy literatuur (van Lewis Carroll tot J.R.R. Tolkien). In zijn werk 
ontmoeten die twee elkaar, maar wat is de psychologie hierachter? 

 
02. In de relatie tussen de kunstnijverheid, het ontwerpen op systeem en het oeuvre van 

Escher is het interessant de invloed van de islamitische kunst op het westerse ornament 
nader te onderzoeken, wellicht te beginnen bij Owen Jones. Eigenlijk gaat deze 
beïnvloeding twee richtingen op, enerzijds de invloed van de Islamitische kunst op het 
Europese/ Nederlandse ornament, zoals dit begin twintigste eeuw ook in Haarlem werd 
onderwezen. Anderzijds de invloed van de islamitische kunst op het werk van Escher, 
rechtstreeks door wat hij in Spanje zag, en indirect via het ontwerpen op systeem zoals 
hij dat aan de kunstnijverheidsopleiding in Haarlem geleerd had.  
 

03. Het lijkt interessant de invloed van de Indonesische batik kunst op het ornament en de 
kunstnijverheid nader te onderzoeken, misschien aan de hand van de ontwerpen van 
Chris Lebeau, zijn leerling Piet Ducro en het ornamentboek van R. Adolf Methodisch 
ontwerpen van vlakornament naar plant- en bloemvormen: handleiding voor decoratief 
tekenen uit 1925. Ook is het dan interessant de zogenaamde Haarlemse methode van 
de batiktechniek nader te onderzoeken, hierin wordt de traditionele Indonesische 
batiktechniek gecombineerd met de uitgangspunten van de Nieuwe Kunst.  
 

04. Om meer inzicht te krijgen in Eschers oeuvre is het ook interessant om een de invloed 
van de Japanse kunst op het westerse/ Nederlandse ornament nader te bestuderen. 
Een onderzoek dat misschien begint bij zijn vader G.A. Escher die als een van de eerste 
‘watermannen’ (waterbouwkundige ingenieurs) in dienst van de Japanse keizer trad, een 
aantal jaren in Japan gewerkt heeft en met een aanzienlijke verzameling kunst en 
gebruiksvoorwerpen huiswaarts keerde. Escher moet deze kunst van jongs af om zich 
heen hebben gezien. Ook geeft hij in 1922 aan de Japanse prenten van zijn vader 
bestudeerd en gerestaureerd te hebben.  
 

05. Voor een beter begrip van het ontwerpen op systeem lijkt het interessant te kijken hoe 
Pierre Cuypers dit bedacht, onderwezen en toegepast heeft. Vaak wordt begonnen bij 
De Groot, De Bazel, Lauweriks of anderen. Zij waren echter allen leerlingen van Pierre 
Cuypers. 
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06. Bijzonder was het om te lezen dat kunstnijveraar, docent en ornamentboeken schrijver 

Willem Bogtman in een van zijn boeken een systeem van vormverandering introduceert. 
Deze vormveranderingen of ‘metamorfoses’ zoals Escher ze wel noemt, vormen een 
belangrijk aspect binnen Eschers latere oeuvre. Het is interessant te kijken of hier 
mogelijk een relatie ligt. 
 

07. In relatie tot Eschers oeuvre lijken ook de twee publicaties van wiskundeleraar Henri 
Naber over de relatie tussen wiskunde en beeldende kunst interessant. Wellicht werden 
deze titels door docent Jan de Meyer ook geïntroduceerd aan de opleiding in Haarlem.  
 

08. Interessant lijkt het om de relatie tussen de Nieuwe Kunst, de Art Nouveau en de Art 
Deco in relatie met de kunstnijverheid en het ontwerpen op systeem nog eens nader te 
bezien. Is er hier sprake van een relatie tussen de op enig moment steeds abstracter 
wordende ornament ontwerpen en de overgang van Art Nouveau naar Art Deco? (Of 
heeft Louis Gans dit al uitputtend onderzocht) 
 

09. De toegepaste kunst die Escher zijn leven lang ontworpen heeft is tot nu toe nauwelijks 
systematisch onderzocht, hoewel dit toch een substantieel onderdeel van zijn oeuvre is. 
Bij een globale telling kom ik aan tien opdrachten voor monumentale kunst, vaak voor 
overheidsgebouwen en vijftien opdrachten voor toegepaste kunst. Gedetailleerd 
onderzoek hiernaar zal zeker meer inzicht geven in de invloed van de 
kunstnijverheidsopleiding en de daar onderwezen technieken en vaardigheden op het 
oeuvre van Escher.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Oh yes I know,“ said Miss Marple, “So difficult, isn’t 
it? To be clear about anything, I mean. Because if 

you are looking at one thing, you cannot be looking at 
another. And one so often looks at the wrong thing, 

though whether because one happens to do so or 
because you are meant to, it is very hard to say.“ 

– Agatha Christie ‘They do it with mirrors’  
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6. Samenvatting 
 

  
Anders Zorn ‘Alhambra Park’ (1887) waterverf 36 x 
50 cm 

M.C. Escher schets wand mozaïek Alhambra (1922) waterverf en 
inkt op papier. Collectie Kunstmuseum Den Haag 

 
Na een bezoek aan het Escher archief van het Kunstmuseum Den Haag loop ik nog even 
door de museumzalen van deze door Berlage ontworpen kunsttempel. Hier is onder andere 
een tentoonstelling te zien van de Zweedse schilder Anders Zorn (1869 – 1920). Een klein 
schilderijtje ‘Alhambra Park’ uit 1887 trekt mijn aandacht. Van het Alhambra zelf is behalve 
een klein stukje muur niets te zien. Vanuit een hoog perspectief zien we de groene tuin 
eromheen, met bloeiende struiken en op een parkbankje een verliefd stel, alles gevangen in 
een snelle waterverfschets. Hoe verschillend kunstenaars eenzelfde plek kunnen ervaren 
zien we wanneer Escher een paar decennia later samen met zijn vrouw dezelfde plek 
bezoekt. Hoewel hij zeker oog heeft voor de tuin, wordt zijn kunstenaarsoog getrokken door 
de decoratie van dit Moorse paleis en vult hij zijn schetsboek met de tegeltableaus en reliëfs 
die hij daar ziet. Het markeert een keerpunt in zijn oeuvre. Maar wat zag Escher hier precies 
en hoe nieuw was dit voor hem? Begint dit keerpunt in zijn oeuvre met de kennismaking met 
de op de wiskunde gebaseerde patronen van de islamitische kunst in het Alhambra paleis? 
Of was het bezoek aan dit Moorse paleis zijn ‘kopje lindebloesemthee met madeleine’ die 
hem terugvoerde naar zijn opleiding aan de School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten 
en Kunstambachten in Haarlem? Daar had hij namelijk via het, eveneens op de wiskunde 
gebaseerde, ontwerpen op systeem al eerder kennisgemaakt met vergelijkbare patronen. 
Sterker nog, deze wijze van ontwerpen en versieren die in het kunstnijverheidsonderwijs tot 
omstreeks negentienhonderddertig een belangrijke rol speelde, was deels geïnspireerd door 
de islamitische kunst.   
In deze paper is onderzocht hoe het onderwijs aan de kunstnijverheidsopleiding in Haarlem 
er mogelijk heeft uitgezien door het werk van een aantal invloedrijke docenten en gebruikte 
lesboeken met elkaar te vergelijken. Hoewel ik hiervoor geen sluitend bewijs heb gevonden 
lijkt het waarschijnlijk dat het ontwerpen op systeem ook in Haarlem onderwezen werd en dat 
Escher hier les in gehad heeft, mogelijk aan de hand van een of meer hier besproken 
lesboeken. Welke lesboeken precies gebruikt zijn, lijkt minder relevant aangezien de 
methoden niet zo verschillend zijn. Wel wordt in het ene boek veel meer aandacht 
geschonken aan de theorie dan in het andere. De gedachte is gerechtvaardigd dat het 
ontwerpen op systeem van invloed is geweest op Eschers latere (na 1937) oeuvre. Voor 
verdere onderzoek hiernaar worden in hoofdstuk vijf een aantal suggesties gedaan. 
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7. Abstract 
 

  
Anders Zorn 'Alhambra Park' (1887) watercolour 36 x 
50 cm. Collection Zorn Museum Mora Sweden. 

M.C. Escher sketch wall mosaic Alhambra (1922) watercolour and 
ink on paper. Collection Kunstmuseum Den Haag 

 
After visiting the Escher archives of the Kunstmuseum Den Haag, I wander through the 
museum rooms of this art temple designed by the Dutch architect.  H.P. Berlage (1856 – 
1934). Among other things, there is an exhibition of work by the Swedish painter Anders Zorn 
(1869 - 1920). A small painting 'Alhambra Park' from 1887 attracts my attention. Apart from a 
small section of wall, nothing can be seen of the Alhambra itself. From a high perspective we 
see the green garden surrounding it, with flowering shrubs and on a park bench a couple in 
love, all captured in a quick watercolour sketch. How different artists can experience the 
same place can be seen when Escher visits the same spot with his wife a few decades later. 
Although he certainly had an eye for the garden, his artistic eye was drawn to the decoration 
of this Moorish palace and he filled his sketchbook with the tile tableaux and reliefs he saw 
there. It marked a turning point in his oeuvre. But what exactly did Escher see here, and how 
new was this for him? Does this turning point in his oeuvre begin with his introduction to the 
mathematically based patterns of Islamic art in the Alhambra Palace? Or was the visit to this 
Moorish palace his 'cup of lime-blossom tea with madeleine' that took him back to his 
education at the Haarlem School of Architecture, Decorative Arts and Artistic Crafts? There, 
he had already become acquainted with similar patterns through designing ‘by system’, also 
based on mathematics. This method of design and decoration, which played an important 
role in arts and crafts education until around nineteen thirty, was indeed partly inspired by 
Islamic art.   
This paper examines the teaching methods used at the arts and crafts college in Haarlem by 
comparing the work of a few influential teachers and the textbooks used. Although I have not 
found any conclusive evidence, it seems likely that designing by system was also taught in 
Haarlem and that Escher was taught in this subject, possibly by means of one or more of the 
textbooks discussed here. Exactly which textbooks were used seems less relevant, as the 
methods are not so different. However, some books pay far more attention to the theory than 
others. It is justifiable to think that designing by system influenced Escher's later (after 1937) 
oeuvre. Several suggestions are made for further research into this in chapter five. 
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Intermezzo 15 Een wandeling van vijftig jaar. 
 

 
Gebouw De Bazel 1919-1926 Nederlandse Handel-Maatschappij - Algemene Bank Nederland - ABN-AMRO - Stadsarchief - K.P.C. 
de Bazel 1869-1923. De beelden aan weerzijden van de ingang zijn van Joseph Mendes da Costa voorstellende de personificaties 
van Indië en Europa (andere beelden zijn van Lambertus Zijl en Hendrik van den Eijnde) verder ontwierp De Bazel alle ornamenten 
zelf. Lambertus Zijl en Joseph Mendes da Costa bestudeerden de archaïsche buiten Europese kunst, speciaal het oude Egypte en 
Mesopotamië, deze beeldhouwkunst was tot de essentie gereduceerd, naar de eisen van het materiaal gestileerd en in de 
architectuur gegrift. (Eigen foto) 

 
In het voorafgaande zijn een groot aantal architecten de revue gepasseerd. Tijdens een bescheiden 
wandeling door Amsterdam kunnen we werken van veel van de hier besproken architecten en kunstenaars 
zien. Alleen voor werk van Mathieu Lauweriks zullen we naar Duitsland moeten. Het gebouw van de 
Nederlandse Handel-Maatschappij (nu Stadsarchief) wordt beschouwd als het hoofdwerk van De Bazel met 
architectuur invloeden uit Egypte en Mesopotamië en van Frank Lloyd Wright. Van hoog in de gevel staart, 
in steen vereeuwigd, het illustere trio Coen, Daendels en Van Heutz (sic) neer op de voorbijgangers. De 
Nederlandse Handel-Maatschappij was tenslotte groot geworden in de koloniale handel met Nederlands-
Indië. Later, vanaf circa 1900 werden ook de financiële activiteiten steeds belangrijker124. Drie beelden van 
H.A. (Hendrik Albertus) van den Eijnde (1869 – 1939) uitgevoerd in graniet en twee en een halve meter 
hoog. ‘Paleizen van de vooruitgang’ noemt Ileen Montijn dergelijke ooit hypermoderne kantoorgebouwen in 
haar boek De Inktpot over een vergelijkbaar kantoor van de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht. De 
binnenhuiskunst is in de geest van De Bazel, zelf was hij drie jaar voor de voltooiing overleden. Het werk 
van De Bazel (ambachtelijk/ traditioneel) lijkt in tegenspraak bijvoorbeeld dat van Mondriaan (modern en 
vernieuwend). Toch waren beiden beïnvloed door de theosofie en het denken van M.H.J. Schoenmaekers. 
Echter De Bazels ambachtelijke instelling staat een algehele vernieuwing in de weg. Groot verschil met 
Mondriaan is dat deze met behoud van zijn idealen wel de eeuw van de techniek aanvaardde en daarmee 
tot een algehele veranderde waardering van de dingen kwam. Mondriaans ideeën en kunst kwamen 
hierdoor in een wezenlijke relatie tot de nieuwe verschijnselen van zijn tijd te staan.125 
 

 
124 Belie n̈ en Bossenbroek, In de vaart der volken, 95 en 119. 
125 Zie ook Harro Maas A Pragmatic Intellectual (Dutch Fabians, Boekman and cultural policy in the Netherlands 1890 – 1940) 
Over Emanuel Boekman (1889 – 1940) in de inleiding legt schrijver een interessant verband tussen ‘gemeenschapskunst’ en de 
maatschappelijke ontwikkelingen waarin zij ontstaat. Om aan het einde terug te keren naar dit bredere verband met de 
controverse tussen, ik noem het nu gemakshalve maar even, Wendingen en De Stijl. 
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Tijdens een bescheiden wandeling door Amsterdam zijn werken van veel van de hier besproken 
architecten en kunstenaars te zien: 
 
Pierre Cuypers     Centraal Station (1881–1889) 
 
J.M. van der Mey   Scheepvaarthuis (1913 – 1916) 
     Met een glazenplafond van W. H. Bogtman (1882 – 1955) en  
     ‘bouwaardewerk’ zoals de friezen boven de hoofdingang van  
     W.C. Brouwers (1877 – 1933). Brouwer heeft ook versieringen  
     ontworpen voor De Inktpot, het hoofdgebouw (HBG III) van de  
     Nederlandse Spoorwegen in Utrecht en voor het Centraal  
     Station van Maastricht, beiden ontwerpen van architect G.W.  
     van Heukelom (1870 - 1952). 
 
H.P. Berlage    Koopmansbeurs (1902) 

     Docent Jan de Meyer (1872 – 1950) was tijdens de bouw  
    assistent van Berlage.  

  
Joseph Cuypers    Effectenbeurs (1912) 
 
Alexander Kropholler/ Jan Staal  Levensverzekering De Utrecht (1904 - 1906) Damrak 28-30 
 
A.J. Joling Peek en Cloppenburg aan de Dam 20, (1914-1917) 

beeldhouwwerk is van Kees Smout 
 
K.P.C. de Bazel Nederlandse Handelsmaatschappij (1926)  

Nu vaak Gebouw De Bazel of kortweg De Bazel genoemd, 
vroeger ‘de spekkoek’ naar de afwisselende lagen gekleurde 
steen waaruit de muren opgetrokken zijn. 

 
Onderweg passeren we de nodige beelden van ‘stadsbeeldhouwer’ Hildo Krop, bijvoorbeeld aan het 
Rokin, Muntplein, Rembrandtplein en vele tientallen andere plaatsen in Amsterdam. 
 
H.P. Berlage  Kantoorgebouw van verzekeringsbedrijf "De Nederlanden van 

1845" (nu Nationale-Nederlanden) 
Muntplein 4. In 1895 door H.P. Berlage opgetrokken 
kantoorgebouw van "De Nederlanden van 1845", in 1911 door 
hemzelf vergroot en versoberd. 

 
W. Hamer Hotel de l’Europe (tot 1895 Hotel Het Rondeel) een ontwerp in 

neorenaissancestijl Nieuwe Doelenstraat 2-8 (Hamer is ook 
architect van het paviljoen in het Vondelpark) 

 
Met een paar kleine uitstapjes, hebben we een mooi overzicht van de Nederlandse architectuur in de 
eerste helft van de twintigste eeuw. 
 
Hijman Louis de Jong Tuschinski Theater (1921) Art Deco, met interieurontwerpen van 

onder anderen; Jaap Gidding en Christiaan Bartels. 
 
Jan Duiker    Cineac (1934) nieuwe zakelijkheid 
 
C.H. Peters Voormalig Hoofdpostkantoor, nu Magna Plaza in Amsterdam 

aan de Nieuwezijds Voorburgwal 182. Hoofdpostkantoor (1895-
1899), het monumentaalste werk van C.H. Peters (leerling van 
Pierre Cuypers) in diens zeer persoonlijke mengstijl van 
neogotiek en neorenaissance. 
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Een iets grotere omweg, maar wel interessant is: 
 
H.P. Berlage ‘De Burcht van Berlage’ (1900) het gebouw van de 

Diamantwerkersbond A.N.D.B. aan de Henri Polaklaan 9 met 
versieringen van R.N. Roland Holst.  

 
Pierre Cuypers     Behalve het Centraal Station en het Rijksmuseum heeft Pierre  
Cuypers vele gebouwen in Amsterdam gerealiseerd. Een aantal daarvan zijn alweer verdwenen zoals de 
Sint Willibrordus buiten de Veste aan de Amstel, of onherkenbaar veranderd, zoals het ‘bierhuis’ Café 
Vondel aan de Vondelstraat nummer 39, nu Vrijmetselaarsloge. Velen zijn ook nog steeds in gebruik, zoals 
de Villa’s: Leyerhoven in 1880 afgebroken en in 1884 door zijn zoon Joseph herbouwd als Oud-
Leyerhoven II aan de Vondelstraat 77 – 79. De Villa Nieuw-Leyerhoven aan de Vondelstraat 73 – 75 (op 
de hoek Vondelstraat – Tesselschadestraat 31 staat Villa Oud Leyerhoven van Joseph Cuypers), villa 
Johanna aan de Vondelstraat 51 en de Hollandse Manege, met de achtergevel aan de Vondelstraat. In de 
Pijp aan de Frans Halsstraat bouwde hij in 1882 de Quellinusschool.  
 

 
Hoog boven de ingang van Gebouw De Bazel, met Insulinde (Indonesië) en Europa, zijn drie gouverneurs-generaal van Nederlands-
Indië door H.A. van der Eijnde vereeuwigd. Soms ook wel ‘de grondleggers van den bloei van Nederlandsch Oost-Indië’ genoemd. 
Het gaat om Jan Pieterzoon Coen (1587-1629) die de bevolking van het eiland Banda afslachtte om het monopolie van de 
nootmuskaathandel veilig te stellen. Coen rapporteerde in 1623: “De inboorlingen sijn meest allen door den oorloch, armoede ende 
gebreck vergaen.” In het midden staat Herman Willem Daendels (1762-1818). Uit Wikipedia: “De zeer kortaangebonden en driftige 
Gouverneur-Generaal had weinig respect voor de rechtsgang. Hij liet in 1808 drie van diefstal beschuldigde Europeanen nog tijdens 
hun proces ophangen. De rechter die protesteerde werd ontslagen.” En “Daendels is vooral bekend als drijvende kracht achter de 
aanleg van de Grote Postweg (Jalan Raya Pos) over de volle lengte van Java. Ook dit werk, de weg van Anjer naar Panarukan had 
een militair doel: snelle verplaatsing van de troepen. De aanleg kostte veel mensenlevens”. Rechts staat Joannes Benedictus van 
Heutsz (1851-1924). Vanwege het feit dat 70.000 inwoners van Atjeh vermoord werden tijdens zijn bewind, werd hij later het 
symbool van koloniaal bestuur.  
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Intermezzo 16 Lucht en water, verstand en gevoel. (bijwijzen van nawoord)  
 
We have ceased to ask, ‘What does this picture represent?’ and ask instead, ‘What does it make us feel?’. We expect a work of 
plastic art to have more in common with a piece of music than with a coloured photograph. 
Clive Bell 

 

 
M. C. Escher, ‘Lucht en water I’ houtsnede 435 x 439 juni 1938 Collectie Kunstmuseum Den Haag. 

 
De houtsnede Lucht en water I is even eenvoudig als complex. Wat gebeurt er in deze prent? Vanuit de 
gearceerde rand, die Escher als een kader of passe-partout om deze prent heeft gezet, zien we vissen en 
vogels opduiken of erin vervagen. Er vindt een transformatie plaats, een verandering die we voor onze 
ogen zien gebeuren en toch duurt het even voor we echt zien wat er aan de hand is. 
Dit werk is een voorbeeld van Eschers uitspraak dat hij orde wil aanbrengen in de chaos die het dagelijks 
leven vaak lijkt te zijn. De eerste indruk is er een van orde: vogels en vissen bewegen allemaal in een 
keurige ruit van links naar rechts. Het lijkt mogelijk dat vogels vissen worden en omgekeerd. Zo roept 
Escher met zijn orde tegelijkertijd ook verwarring op. Langzaam leidt hij ons in een voorstelling die 
mogelijk lijkt. Tot we ons bewust worden naar iets onmogelijks te bekijken. We realiseren ons dat vogels 
geen vissen kunnen worden en toch zien we het. Onze hersenen kunnen niet zowel een voor- als ook 
achtergrond tegelijkertijd ontcijferen. Bij de vogels in de lucht valt weg dat hun tussenruimtes in feite uit 
vissen bestaan. Onze hersenen zijn gewend voor- en achtergrond gemakkelijk van elkaar te kunnen 
onderscheiden. Escher zet hier een zwart-witte vlakvulling126 in elkaar. De vierde druk (1962) van Grafiek 
en Tekeningen M.C. Escher (1959) bevat naast een inleiding van Escher zelf een bijdrage van wiskundige 
Dr. P. Terpstra getiteld; ‘Iets over de wiskundige achtergrond van regelmatige vlakverdelingen’. Wat 
Escher in zijn werk wisselend vlakvullingen of vlakverdelingen noemt lijken mij vlakornamenten zoals die 
tussen 1880 en 1930 in de kunstnijverheid gebruikt werden. In de bijdrage van Terpstra lees ik dit voor 
het eerst terug, hij spreekt van ‘vlak-ornament’ of vlakken-ornamenten127. Hij verwijst hierbij niet naar de 

 
126 Vlakvullingen zijn volgens Escher: “geometrische figuren wier vormen (…) het vlak in congruente gedaante en in ritmische 
herhaling vullen zonder dat er een ‘leegte’ overblijft.” Ingekort citaat uit Phoenix: maandblad voor beeldende kunst 2 (1947) 4, in 
de rubriek Nederlandse Grafici vertellen van hun werk. 
127 Escher en Terpstra, M.C. Escher, 9–11. (N.B. In latere drukken is de bijdrage van Terpstra niet langer opgenomen) 
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kunstnijverheid, maar duidt als wiskundige wat Escher volgens hem in het Alhambra gezien heeft. De 
ontwerpmethode voor de ornamenten daar lijkt vergelijkbaar met de ontwerpmethoden binnen de 
kunstnijverheid, beiden maken gebruik van dezelfde wiskundige principes.  
 
De houtsnede Lucht en water I is afgeleid van studieblad nr. 22 dat Escher in juni 1938 maakte.  
Een volledig vlakke voorstelling was dat niet ook het zoeken bij de ontwerpers van vlakornamenten en in 
bredere in de Nieuwe Kunst?  
 

 
M.C. Escher, Regelmatige vlakvulling, nrs. 18, 20 en 22 Oost-Indische inkt, potlood, waterverf en goudverf op papier, respectievelijk 

februari, maart en juni 1938 Collectie Kunstmuseum Den Haag. 

 
 
Dit blad, zo zien we in het standaardwerk over de vlakvullingen van Escher Visions of Symmetry van Doris 
Schattschneider128, is een variatie op twee studies voor vlakvullingen die hij eerder in 1938 maakte. In 
februari van het jaar 1938 tekende Escher vlakvulling nr. 18 met de lichtblauwe en witte vliegende vogels. 
Hij gebruikte deze meteen diezelfde maand in de houtsnede Dag en nacht. In maart 1938 ontwierp Escher 
studieblad nr. 20 met een vlakvulling in drie kleuren met in elkaar schuivende vissen. In juni ontwierp hij 
studieblad nr. 22 waarin vogels en vissen in elkaar schuiven. 
 

 
M.C. Escher, Dag en nacht, houtsnede in zwart en grijs gedrukt van twee blokken 391 x 677 februari 1938 Collectie Kunstmuseum 

Den Haag. 

 
 

128 Schattschneider, M.C. Escher, 130–33. 
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Ruim vijfentwintig jaar later, in 1964, stond een reeks lezingen gepland in Canada en Noord-Amerika. Die 
acht lezingen kwamen door een spoedopname in het ziekenhuis te vervallen. Escher had ze echter al 
volledig (in het Engels) uitgeschreven en van aanwijzingen voor dia’s voorzien. Over het studieblad, 
nummer 20, en de daarbij passende gesneden houten bol zegt hij het volgende: 
Nu volgen twee pogingen om het idee van onbegrensdheid te symboliseren. Links weer een deel van een 
plat vlak, dat eindeloos met gelijkvormige visfiguren gevuld zou kunnen worden. De eenvoudigste manier 
om het fragmentarische voorkomen van dit soort verbeeldingen tegen te gaan, is om in plaats van een 
plat stuk papier een bol te nemen en het gebogen oppervlak daarvan in een beperkt aantal van deze 
figuren te verdelen. Als men deze bal in zijn handen rondwentelt, verschijnt vis na vis in een eindeloze 
opvolging. Hoewel beperkt in aantal, symboliseren zij het idee van onbegrensdheid op een manier die op 
het platte vlak onbereikbaar is129. Daarmee bevestigt Escher de overeenkomst tussen 
oneindigheid/onbegrensdheid en het gebruik van de vlakvulling. 
 

 
M.C. Escher Bol met vissen 1940 Collectie Kunstmuseum Den Haag. 

 
Het beeld laat een systematische vlakverdeling op basis van de drievoudige rotatie zien, ontworpen naar 
Eschers studieblad regelmatige vlakvulling, nr. 20. Escher was gefascineerd door het Japanse 
houtsnijwerk. Hij transponeerde daarom motieven op houten bollen. De bolvorm kent geen grenzen en 
leent zich dus uitstekend voor zijn 'oneindige' systemen. De Bol met vissen was Eschers eerste, en 
persoonlijk meest favoriete bol-reliëf. Hierin maakt Escher zijn vlakvulling (of vlakornament?) weer 
driedimensionaal. Is de cirkel daarmee rond of is er toch iets veranderd?  
 
 

 
129 Escher, Het oneindige, 42–43. 
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8. Profiel Chris den Engelsman 

 

Chris woont, werkt en studeert in Utrecht. In 2021 heeft hij zijn bachelor Kunstgeschiedenis 
afgerond met een onderzoek naar de invloed van het kunstnijverheidsonderwijs op het 
oeuvre van de graficus M.C. Escher (1898-1972). In juli 2021 heeft hij een maand aan het 
Koninklijk Nederlands Instituut in Rome gestudeerd, cursus Roma Caput Mundi en 
aansluitend oriënterend onderzoek gedaan naar de Romeinse jaren (1922 – 1935) van M.C. 
Escher. In september 2021 is hij begonnen met de master Kunstgeschiedenis track: 
Moderne en hedendaagse kunst. Daarnaast nam hij tijdens het studiejaar 2021-22 deel aan 
de cursus Graduate Honours Interdisciplinary Seminars (GHIS). In verschillende seminars 
(op dit moment rond het onderwerp interculturele communicatie) wordt daarin onderzocht 
wat het betekent om interdisciplinair onderzoek te doen, hoe een dergelijk onderzoek 
opgezet wordt en tegen welke obstakels onderzoekers aan lopen.  

Hier vindt u een aantal artikelen en opdrachten uitgevoerd tijdens mijn studie. 

In 2003 heeft Chris de opleiding tot docent beeldende kunst en vorming aan de Hogeschool 
voor de Kunsten in Utrecht (HKU) afgerond. Aansluitend heeft hij (korte periodes) gewerkt in 
het middelbaaronderwijs (stage) en in het amateurcircuit. 

Naast zijn belangstelling en studies in de kunsten is hij inmiddels 45 jaar werkzaam bij de 
overheid, als projectleider en beleidsmedewerker. De laatste jaren op het raakvlak van 
cultuurhistorie en recreatie bij het ontwikkelen van thematische wandel- fiets- en vaarroutes.  

In al zijn functies en opdrachten is Chris creatief, enthousiast en doelgericht. Zijn sterke 
punten zijn sensitiviteit, coördinatie en overtuigingskracht. Hij zorg voor een open gesprek 
met alle betrokken partijen, concrete en gedragen afspraken en een strakke uitvoering. In 
zijn lessen is hij enthousiasmerend en probeert hij naast kennisoverdracht ook een vonk van 
nieuwsgierigheid te ontsteken. 

Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire. 

William Butler Yeats| 

Personalia 
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Livingstonelaan 1258 

3526JV Utrecht 

M 06 2320 2167 
info@chrisdenengelsman.nl 
http://www.chrisdenegelsman.nl 
LinkedIn 

https://chrisdenengelsman.nl/uit-de-kunst/
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