
Herinneringen aan Herman 
Heijenbrock

Herman  Matthijsen (1930),   jongste   zoon  van 
dochter Ine.
Hanneke  van  der  Bijl  -  Matthijsen (1938), 
jongste dochter van dochter Ine.
Jan Mulder (1932), zoon van dochter Vera.
Taan  Ogilvie  -  Matthijsen (1928-2008),   tweede 
dochter van dochter Ine.
Hein  Matthijsen (1926.-2003),   oudste  zoon  van 
dochter Ine.
Wies  Ruinen-de  Buy  Wenniger (1915), 
vriendinnetje van Heijenbrocks  kleinkinderen.
Jan  Hekkelman (1930-2007),  verzamelaar  van 
Heijenbrocks,  kende  Heijenbrock  via  zijn 
grootvader.
Gé  van  der  Pol (1928),   verzamelaar  van 
Heijenbrocks,  kende Heijenbrock al als kind.
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Herman: Wij kleinkinderen noemden hem 
kortweg ‘Groot’.

Herman Matthijsen, geboren in 1930, is de jongste 
zoon van Heijenbrocks dochter Ine.

“Ik  ben  naar  mijn  grootvader  vernoemd,”  vertelt 
Herman. Vooral  in  de oorlog heeft  hij   hem goed 
leren kennen. "In de Hongerwinter 1944-'45 zijn wij 
met  het  hele  gezin  Matthijsen-Heijenbrock  – 
behalve mijn oudste zuster Dora, die in het verzet 
zat – bij mijn grootvader en diens hulp Tine de Kok, 
alias  Kokka,  in  huis  geweest.  'Groot',  zoals  wij 
kleinkinderen  hem  kortweg  noemden,  was  een 
boom  van  een  kerel,  oersterk  en  een  echt 
buitenmens."

Belerend
Met  zijn  neef  Jan  Mulder  heeft  Herman  vaak  bij 
Heijenbrock in Blaricum gelogeerd. “Groot was een 
echte prater; ook tegen Jan en mij  sprak hij over 
allerlei  zaken  die  een  veertienjarige  niet  zo  lang 
konden boeien.  Wat dit  betreft  ben ik helaas een 
tiental  jaren  te  laat  geboren.  Ook  in  zijn  laatste 
levensjaren  kon  ik  zijn  verhalen  niet  op  waarde 
schatten."
Het kwam meer dan eens voor dat grootvader op 
“zeer  belerende  wijze”  of  op  een  enthousiaste 
manier  de  jongens,  die  daar  niet  om  hadden 
gevraagd, van alles vertelde over processen in de 
grootindustrie en wat het licht in zijn schilderkunst 
betekende. “Als jongetje van veertien, en Jan van 
dertien,  hadden  we  na  tien  minuten  genoeg 
gehoord. Jan wenkte mij dan om stiekem de kamer 
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uit te gaan. Toen Groot dat later merkte, waren de 
rapen gaar natuurlijk!”
“Hij  was  geen  kindervriend  .Hij  was  dus  een 
praatgrage en belerende grootvader. Ik ben ook zo, 
evenals  mijn  overleden  broer  Hein.  Deze 
eigenschap  hebben  alle  Matthijsen-kleinkinderen 
trouwens.”
Jan  en  Herman 
hebben  toen  ook 
tekenles van Heij-
enbrock  gehad. 
“Maar  het  was 
nooit goed: je zou 
een  hekel  aan 
tekenen  krijgen. 
We  mochten  ook 
nooit  in  zijn  atelier  komen,  maar  dat  deden  we 
natuurlijk stiekem toch als hij er niet was. Het enige 
wat ik ooit tegen hem over zijn werken heb gezegd 
was: ‘Groot, ik vind uw schilderijen zo donker.’ Als 
volwassene  is  mijn  mening  hierover  geheel 
veranderd.  Zijn  olieverfschilderijen  zijn  bij  mij 
favoriet.  Steeds  meer  ben  ik  ook  zijn  donkere 
werken met dat vele rode licht van vuur en gloeiend 
metaal mooi gaan vinden.” 
‘Lütchen’ noemde hij Herman, een plat Duits woord 

voor kleintje, “want 
ik  was  toen  een 
klein  mannetje. 
Met  zijn  handen 
als kolenschoppen 
scheurde   Groot 
zo  een  pak  kaar-
ten  doormidden. 
Mijn oudste zuster 

Dora,  genoemd  naar  zijn  vrouw,  had  een  heel 
andere  verhouding  met  hem,  veel  vriend-
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schappelijker.  Zij  kon met  hem over  zijn  werk  en 
drijfveren praten.  Taan, Hein,  Hanneke en ik,  alle 
vier  jonger,  niet.  Terugkijkend  zou  je  kunnen 
zeggen dat ik het wel allemaal heb beleefd, maar 
toen niet op zijn waarde heb kunnen beoordelen.” 

Bakkerszoon
Veel wat Herman over 
zijn  grootvader  weet, 
heeft  hij  later  van zijn 
moeder gehoord, zoals 
over zijn huwelijk: “Mijn 
overgrootouders  wil-
den  niet  dat  hun 
dochter  trouwde  met 
een  eenvoudige  bak-
kersjongen.  Na  de 
lagere  school  ging  hij 
naar  de  teken-
academie  in  Rotter-
dam.  Zijn  eerste baan 
was decorschilder voor 

toneel.  Na  zijn  huwelijk  konden  zij  eerst  van  het 
geld van zijn bemiddelde vrouw leven. Ze hebben 
elkaar  ontmoet  op  een  SDAP-bijeenkomst.  Later 
heeft hij als kunstschilder van de verkoop van zijn 
werken  kunnen  leven.  Grootmoeder  Dora  bracht 
hem  in  contact  met  invloedrijke  mensen  uit  haar 
kringen,  maar  dat  was  beslist  geen 
eenrichtingsverkeer.  Otto  van  Rees,  Frederik  van 
Eeden,  en  andere  Tachtigers:  hij  kende  ze 
allemaal.” 
Volgens  Hermans  moeder  werd  zijn  vrouw 
waarschijnlijk aangetrokken door zijn leergierigheid. 
Heijenbrock  was  grotendeels  autodidact  en  had 
voor  heel  veel  zaken  belangstelling:  “techniek, 
kleurenleer  van  Goethe,  noem  maar  op.  Mijn 
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grootmoeder  stimuleerde  dit 
alles  enorm.  Tijdens  zijn  reis 
door  de  Waalse streek  van  de 
steenkolenindustrie de Borinage 
raakte  hij  verontwaardigd  over 
de  arbeidsomstandigheden. 
Zo’n  kwart  eeuw  later  hadden 
die  minder  zijn  belangstelling. 
Het  industriële  proces  begon 
hem  steeds  meer  te 
interesseren.  ‘Poppetjes’  noemde hij  de  arbeiders 
die  hij  toen schilderde.  Nadat  zijn  vrouw in  1923 
overleed,  was  zijn  kunstenaarschap  eigenlijk 

voorbij.  Hij 
maakte  bijna 
geen  olie-
verven  meer. 
De  vele  pas-
tels die  hij 
nadien  maak-
te, zijn  voor-
namelijk func-
tioneel  en  op 

de techniek van het arbeidsproces gericht.” 

Huize Fluos
Heijenbrock  was  geweldig  bang  voor  storm  en 
onweer. Hij was als de dood dat er iets met zijn huis 
zou gebeuren. Onrustig liep hij dan heen en weer. 
Herman  heeft  dat  een  paar  keer  meegemaakt. 
“Achteraf denk ik dat hij niet goed was verzekerd. 
Huize Fluos was heel inefficiënt gebouwd met veel 
kamertjes  en  trappetjes.  Er  was  geen  plee  maar 
een doos in de schuur en er was geen stromend 
water.  Dat  moest  uit  een  pomp  in  de  keuken 
komen.”
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Over huishoudster de Kok vertelt 
Herman:  “Zij  was  al  in  huis  voor 
de  dood  van  mijn  grootmoeder. 
Wij  waren  allemaal  heel  erg  op 
haar  gesteld.  Zij  was  de 
plaatsvervangende  moeder  in 
huis.  Niet  dat  zij  en  grootvader 
samen ooit iets gehad hebben. Hij 
sliep  beneden  en  Kokka  boven. 

Na zijn overlijden heeft ze tot aan haar dood op een 
kamer in Blaricum gewoond. Dat heeft mijn vader 
toen geregeld.”

Sjappies
In  de  oorlogsjaren  heeft  Herman  zijn  grootvader 
nooit  horen klagen.  Hij  trok zich veel terug in zijn 
atelier of slaapkamer. Wel schreef hij een aanzet tot 
memoires: “Ik zie hem nog zitten aan de grote tafel 
met een sigaar en met zijn 
kromme  vingers  priegelend 
in  een  heel  eenvoudig 
schriftje.  Waar  dat  is 
gebleven, weet ik niet.” 
Tegen  het  einde  van  zijn 
leven ging hij regelmatig op 
de fiets een borreltje halen. 
Hij ging dan in het café met 
de  ‘sjappies’  praten,  de 
gewone arbeiders, zoals hij 
ze  noemde.  “Niet  zo 
vreemd, want hij werkte vroeger tussen hen in. Mijn 
moeder  vond  het  vreselijk  dat  hij  steeds  op  stap 
ging, maar tot mij drong dat nauwelijks door. Ik was 
18 jaar  toen hij  in  1948 overleed en gecremeerd 
werd. Nu ben je op die leeftijd al volwassen, maar 
toen was ik dat zeker nog niet.” 
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Hanneke: Strakblauwe  luchten  vervelen 
mij snel. Ik denk dat dat op schoot bij Groot  
is begonnen

Hanneke van der Bijl-Matthijsen, geboren in 1938, 
is de jongste dochter van dochter Ine.
Hanneke  was  pas  tien  jaar  oud  toen  haar 
grootvader overleed, dus erg veel herinnert ze zich 
niet  meer  van  hem.  Wel  staat  zijn  grote  huis  in 
Blaricum haar nog helder voor de geest.

Waterpomp en poepdoos
“In  dat  grote  sombere  huis  in  Blaricum  kwam  ik 
graag. De Melkweg, een zandweg, liep door de tuin 
naar  het  wat  lager  gelegen  huis.  In  die  grote, 
spannende tuin liepen soms jonge geitjes.  Verder 
waren  er  een  beek,  walnotenbomen,  een 
boomgaard en een huisje op het terrein. Daarachter 
woonde  de  familie 
Raven, een boeren-
familie,  waar  ik 
soms  met  de 
kinderen speelde. 
Het  pand  was  nog 
vrij  ouderwets  met 
een  waterpomp  en 
een poepdoos waar 
je over de deel naar toe moest. Voor de kinderen 
was het een spannend huis met een gang en een 
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trap  naar  kamers 
met  erg  grote 
bedden.  Je  kwam 
er  binnen  in  een 
statige  hal,  waar 
een  kastje  met 
stenen stond. Voor 
een  kind  was  dat 
prachtig. Overigens 

werd die officiële ingang in mijn tijd nauwelijks meer 
gebruikt. Je kwam meestal binnen via de keuken.
Na de hal kwam je in de donkere eet/zitkamer, een 
somber vertrek met een kolenhaard waar een zitje 
omheen  stond.  Daarachter  was  een  lichte  serre. 
Het was kortom een leuk, spannend huis; het had 
iets ‘verhalends’.”
 
Linkshandig tekenen
“Van grootvader herinner ik me in eerste instantie 
de eeuwige sigaar,  die hij  altijd in zijn mond of in 
zijn hand had. Die handen waren aan het einde van 
zijn leven verkrampt als gevolg van een ziekte aan 
de pezen, een echte familiekwaal. Mijn broer Hein 
had het en ik heb er ook last van.
Grootvader  floot  altijd  hard  als  hij  in  zijn  atelier 
bezig was.  In dat atelier,  met hoge ramen op het 
noorden, had hij een stellage gemaakt waarop zijn 
pastelkrijtjes waren uitgestald, veel rode en gele en 
andere kleuren. Ik was altijd verbaasd als hij feilloos 
het juiste krijtje er uit wist te vissen.
Hanneke  vond  haar  grootvader  geen  ‘klassieke, 
schattige’  opa.  Zij  was  niet  echt  bang  voor  hem 
maar hij was toch wel ‘ver weg’. Dat kan ook aan 
haar leeftijd hebben gelegen, zegt ze. Ze was nog 
maar  een  kind  dat  letterlijk  en  figuurlijk  opkeek 
tegen  die  grote  man  met  zijn  ‘stentorstem’. 
”Beducht, dat is misschien het goede woord,” vertelt 
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ze.  “Hij was erg streng. Ik ben linkshandig, maar 
met links tekenen mocht niet van hem. Soms deed 
ik dat toch stiekem onder de tafel en dan zei hij: ‘Ik 
zie je wel!’.”
Toch had hij ook ‘zachte kanten,’ vervolgt Hanneke. 
Toen  in  het  laatste  oorlogsjaar  zware  bommen-
werpers over kwamen vliegen, was ze doodsbang. 
“Dan nam hij me op schoot en liet me, om me af te 
leiden, naar de rook van zijn sigaar kijken, met de 
vele vormen en kleuren. Vandaar dat ik nu zo houd 
van  dramatische,  prachtige  luchten.  Strakblauwe 
luchten vervelen mij snel. Ik denk dat dat op schoot 
bij Groot is begonnen.” 
Ze  zegt  automatisch  ‘Groot’,  want  “zo  noemde 
iedereen  hem.  Ik  geloof  dat  ik  pas  een  jaar  of 
achttien was toen ik me realiseerde dat dit niet zijn 
echte naam was. Toepasselijk  was die naam wel, 
vanwege zijn forse postuur.”
Na  de  oorlog  is  Hanneke  met  hem  naar  het 
Museum van den Arbeid geweest. Ze herinnert zich 
nog het  onderdeel  schoenen,  bij  de afdeling  ‘Wat 
danken  we  aan  het  dier?’.  “Dat  begon  met  een 
tekening van een koe, via allerlei gereedschappen 
aan de wand, tot uiteindelijk een schoen.”

Pap met hondenharen
Hanneke  vertelt  over 
Kokka: “Die was er altijd; 
zij was zijn huishoudster, 
die voor hem kookte en 
hem  verder  verzorgde. 
Kokka  was  een  beetje 
een  mannelijk  type, 
maar een prachtig mens. 
Vaak  had  ik  het  gevoel 
dat  grootvader  mij  niet 
zag,  ik  was  er  voor 
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Kokka. Ze heeft hem overleefd en is bij  ons thuis 
gestorven.”
In  de  oorlog  zat  het  gezin  ondergedoken  bij 
Heijenbrock. Als er Duitsers kwamen moesten haar 
vader en oudste broer Hein zich verstoppen onder 
de grond. Of haar grootvader onder de grond kroop, 
weet  ze  niet  meer  maar  dat  lijkt  haar  niet 
waarschijnlijk  omdat  hij  te  oud  was  voor  de 
Arbeidseinsatz. “In de Hongerwinter aten we op een 
gegeven moment alleen nog maar roggepap, rogge 
met water. Eens liet Kokka de pan met pap op de 
grond  vallen.  Ze  schraapte  alles  op  van  de 
kokosmatten, inclusief stof en hondenharen en dat 
aten we op. Er was niets anders. Mijn moeder en 
broer Herman maakten vaak hongertochten op de 
fiets. Meestal kwamen ze wel met iets thuis.”

Familietalent
Bij  haar ouders thuis hing boven de kachel onder 
meer  het  schilderij  ‘de  boompjes  van  Rotterdam’. 
“Dat is heel vertrouwd,” vertelt  ze, “ik ben er mee 
opgegroeid. Ik had het graag willen erven. Helaas 
heb ik geen idee waar het nu is.” Volgens Hanneke 
was Groot erg kritisch op haar ouders en vooral op 
haar moeder. “Het was een moeizame verhouding, 
maar ze waren toch ook wel weer gek op elkaar. In 
de  oorlog  waren  we  zonder  meer  welkom in  zijn 
huis.”
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“Mijn  moeder  had  de  aanleg  voor  tekenen  en 
schilderen van haar vader. Ze heeft een jaar lang bij 
hem in  het  atelier  gewerkt  en  is  daarna  naar  de 
academie gegaan. Daar heeft ze maar een jaar op 
gezeten,  want  al  snel  kwamen  er  kinderen, 
uiteindelijk vijf. Ze is wel altijd blijven lesgeven.” Of 
ze zelf  het talent van haar grootvader heeft, durft 
Hanneke  niet  te  zeggen:  “Ik  ben wel  altijd  in  het 
kunstzinnige en het muzikale bezig geweest, maar 
dan  in  dienst  van  anderen.  Twintig  jaar  heb  ik 
gewerkt  in  het  onderwijs  voor  kinderen  met  een 
ontwikkelingsstoornis. Voor hen is het kunstzinnige 
en muzikale van groot belang. De laatste jaren, nu 
ik gepensioneerd ben, ben ik (semi-)professioneel 
met kunst bezig.”
Haar  overleden  oudste  broer  Hein  had  geen 
kunstzinnige aanleg of aspiraties, vertelt ze, “maar 
hij heeft veel gedaan om het werk van grootvader 
onder de aandacht te blijven houden,  onder meer 
door  de  Stichting  Heijenbrock  op  te  richten  en 
tentoonstellingen en publicaties te organiseren.”

Laatste jaren
“In  zijn  laatste  jaren  zei  Groot  niet  veel  meer,” 
herinnert  Hanneke  zich.  “Ik  denk  dat  hij 
teleurgesteld was in het leven. Al veel mensen van 
zijn generatie waren overleden en het Museum van 
den Arbeid dreigde dicht te gaan. Tja, hij   wàs het 
museum.”
Destijds mocht ze niet mee naar de crematie want 
“ik was te klein. Dat vond ik niet leuk, maar zo ging 
dat  vroeger.  Kinderen  hadden  nog  geen  eigen 
mening.”
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Jan: In  zijn  voetspoor:  hij  de  sombere  
didacticus, ik de lichtzinnige kleinzoon

Jan  Mulder,  geboren  in  1932,  is  de  zoon  van 
Heijenbrocks dochter Vera.

Twintig jaar werkte Jan Mulder als 
compagnon/  directeur  in  een 
designstudio.  Als  kunstschilder  die 
exposeerde  in  binnen-  en 
buitenland  trad  Mulder  in  de 
voetsporen van zijn grootvader, met 
wie  hij  een  opvallende  uiterlijke 
gelijkenis  vertoont:  "Dat  hoor  ik 
vaker. Alleen mijn baard is een stuk korter dan die 
van opa. Ik heb foto's van hem op tafel staan. Dan 
zeg ik 'hoi'."

De Hut
Nadat  zijn  moeder 
een  paar  maanden 
na zijn geboorte was 
overleden,  woonde 
Mulder  in  zijn  jeugd 
jarenlang  met  zijn 
vader  in  'De  Hut', 
een  verblijf  op  het 

terrein van Heijenbrocks huis Fluos in Blaricum. "Ik 
heb er zo'n jaar of tien gewoond, maar ik weet er 
weinig  meer  van,  het  is  één  groot  gat  in  mijn 
geheugen. We gingen wel eens bij  hem op visite, 
maar  dan  regelde  huidhoudster  Tine  de  Kok, 
bijgenaamd Kokka,  alles.  Kokka  hield  opa  op  de 
been,  ze kookte voor hem, in de hal spijkerde ze 
grote 
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kratten om zijn doeken te verzenden, ze was echt 
het  manusje-van-alles.  Opa  heeft  dat  nooit 
helemaal willen accepteren, hij  hield altijd afstand. 
Zij  bleef alleen maar 'de hulp'. Wat ze wel samen 
deden was mij plagen, mij napraten bijvoorbeeld."

Niet zo’n vlotte prater
De  zomervakanties 
die  Mulder  als  tiener 
met zijn neef Herman 
bij  zijn  grootvader 
doorbracht,  staan 
hem nog wel duidelijk 
bij.  "We speelden  op 
zolder,  waar  opa  een  geweldige  spoorlijn  had 
gebouwd, we speelden in de grote tuin, gingen ijs 
eten bij  Kooij  (die zaak bestaat nog in Blaricum), 
kortom  de  gewone  dingen  waar  ik  geweldige 
herinneringen  aan  heb."  Mulder  vindt  het  moeilijk 
om een beeld van zijn grootvader te schetsen, want 
"hij was niet zo'n vlotte prater. Ik heb geen idee hoe 
hij tegenover ons stond. Mijn gevoel gaat vooral uit 
naar  het  huis,  maar  anderzijds:  het  huis  wàs 
grootvader, met zijn atelier, een paradijselijk domein 

met het stof van de 
pastels  waar  hij 
fluitend  aan  het 
werk was." 
Heijenbrock  als  on-
derwijzer  is  een 
beeld  dat  Mulder 
duidelijk  herkent. 

"Hij las ons 's avonds wel eens voor. Dan glipten wij 
weg,  waarna  hij  rustig  doorlas,  zo  ging  hij  in  de 
tekst op. Als ik eens een tekening maakte, moest ik 
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die van Kokka aan hem laten zien. Dat deed ik met 
tegenzin want daar had-ie altijd commentaar op."
"Grootvader heeft ons ook een keer meegenomen 
naar  het  Museum van den Arbeid  in  Amsterdam. 
Daar  heeft  hij  ons  rondgeleid  en  uitgelegd  hoe 
producten tot  stand kwamen.  Dat  was een mooie 
belevenis maar pas later besef je hoe bijzonder dat 
project  van hem was,  hoe  bijzonder  hij  zelf  was. 
Ook mijn interesse in zijn werk is pas later gegroeid. 
Tijdens zijn leven was ik daar kennelijk nog niet aan 
toe. Ik was pas 16 toen hij overleed."

Brandstapel
Over  dat  overlijden  weet 
Mulder  zich  ook  maar 
weinig te herinneren. "Is hij 
begraven  of  gecremeerd? 
Ik weet het niet meer." Wel 
staan  hem  nog  een  paar 
gebeurtenissen  uit  die 
periode voor de geest,  die 
toen kennelijk diepe indruk 
maakten op de adolescent. 
"Zijn  kleindochter  Dora 
Matthijsen  ontruimde 
samen  met  haar  moeder 
Ine het huis. In de tuin was 
in een put een grote brandstapel gemaakt, waarin 
allerlei papieren werden verbrand. Daar waren ook 
veel  schetsen bij  die ze kennelijk  niet van belang 
vonden. Ik heb er nog een paar kunnen redden."

"De  ontruiming  van  zijn 
slaapkamer  herinner  ik  me  ook 
goed.  Als  kind  kwam  je  daar 
natuurlijk nooit, dus dat maakte het 
extra  spannend.  Grootvader  was 
vrijmetselaar  en hij  bewaarde zijn 
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daarbij  behorende  attributen  in  die  slaapkamer. 
Toen al die spullen en gewaden naar buiten werden 
gebracht, maakte dat veel indruk."

Geïnspireerd met een lichte toets
Heijenbrocks  oudste  dochter  Ine  kon  uitstekend 
tekenen, vertelt Jan. Zij  werd door haar vader als 
zijn  opvolgster  beschouwd,  maar,  zoals  Simon 
Honig  in  het  overzichtswerk  Arbeid  met  vuur  en 
verve constateert,  ‘pleegde  zij  verraad  door  te 
trouwen  en  huisvrouw te  worden'.  Mulder  gelooft 
dat  ook  de  jongere  dochter  (zijn  moeder  Vera) 
artistieke aspiraties had, want zij was tuinarchitect. 

Een  duidelijke  link 
leggen  naar  het 
talent  dat  hij 
wellicht  van  zijn 
grootvader  heeft 
geërfd  gaat  hem 
wat ver. "Misschien 
is  hij  een  van  de 
bronnen  van  de 
basiskennis  van 
mijn  werk.  Denk 
aan  kleurgebruik 
en  technieken, 
waarvan  hij  de 
kennis  wellicht 
onbewust  op  mij 
heeft overgebracht. 

Ik  zeg  met  nadruk  'onbewust',  omdat  ik  niet  wil 
pretenderen  dat  er  een  rechte  lijn  loopt  van  zijn 
werk naar het mijne. Houd het maar op 'im Grunde 
geïnspireerd'."
Een belangrijk verschil in het werk van grootvader 
en  kleinzoon  is  zijn  sociaal  engagement. 
Heijenbrock was een docent, een 'opvoeder', maar 
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Mulder  is  dat  totaal  niet.  "Mijn  motivatie  is 
'beweging', terwijl grootvader vooral registreerde en 
attendeerde  op  sociale  toestanden.  Daar  heb  ik 
geen enkele binding mee."
De  kleinzoon  heeft  nooit  van  zijn  kunst  kunnen 
bestaan, al heeft hij  zijn hele leven – dat zich vijf 
jaar in Zuid-Frankrijk afspeelde – pen, penseel en 
andere  attributen  gehanteerd  om werk  te  maken. 
"Ja, Frankrijk.  Door dat land ben ik landschappen 
gaan  schilderen,  maar  dat  is  maar  één  van  mijn 
thema's. Ik heb bewust gekozen voor diversiteit, wat 
door velen als een gebrek aan een eigen stijl wordt 
gezien. Globaal kun je mijn werk in twee richtingen 
verdelen: De realistisch-landschappelijke doeken en 
de,  wat  ik  maar  noem,  'universeel-abstracte'. 
Makkelijker  is  misschien  'figuratief'  en  'non-
figuratief', al vind ik dat een wat grove indeling."
"Zoals  gezegd  staat  in  mijn  werk  'beweging' 
centraal. Daar wil ik nog aan toevoegen 'humor'. Ik 
vind  het  leuk  om  bijvoorbeeld  met  tekstflarden 
woordgrapjes te maken bij  beelden,  om 'sombere' 
werken  met  veel  donkere  kleuren  toch een lichte 
toets te geven door er een vrolijk gekleurde lijn in 
aan te brengen. Dat staat wel ver af van het werk 
van grootvader. Je zou hem de sombere didacticus 
kunnen noemen en ik de lichtzinnige kleinzoon. Wat 
niet wegneemt dat ik grote bewondering heb voor 
zijn werk en persoon. Het is jammer dat ik me dat 
pas na zijn dood langzaam ben gaan realiseren."
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Taan:  Geuren  en  kleuren  van  zijn  atelier  
komen nog steeds boven

Taan  Ogilvie-Matthijsen  (1928-2008)  was  de 
tweede dochter van Heijenbrocks dochter Ine.

Veel van wat Taan over haar grootvader wist, had 
ze  gehoord  van  haar  moeder.  Die  was  zeer 
verbonden met hem èn met het huis, vertelde ze, 
dat altijd haar ‘echte thuis’ is gebleven. Ook heeft zij 
het  altijd  ‘heel  verdrietig’  gevonden  dat  ze  zijn 
vrouw Dora (overleden in 1923) nooit heeft gekend: 
“Dat  geldt  voor ieder  van ons.  Samen moeten ze 
een heel ander leven hebben gehad dan toen wij 
hem kenden.”

Zonder  kwast  en  penseel  op 
huwelijksreis
“Zijn  vrouw  was  ontwikkeld  en 
kwam  uit  een  hogere  sociale 
klasse,  zoals  dat  toen  heette,” 
vertelde Taan. “Nadat  zijn  vrouw 
was overleden, maakte hij zelden 
meer olieverven.” 

Een  bekende  anekdote  die  haar  moeder  vaak 
aanhaalde  is  die  over  de  huwelijksreis  van  haar 
grootouders:  “Die  reis  ging  naar  Joegoslavië  en 
grootvader  had  een  grote  koffer  met 
schildersspullen  laten  sturen  die  maar  niet 
aankwam.  Na  terugkomst  in  Nederland  dook  de 
koffer pas weer op. Grootvader was woedend want 
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het  postbedrijf  had die  per  ongeluk  naar  Rusland 
gestuurd.”

 

“Van mijn moeder heb ik begrepen dat grootvader 
helemaal  autodidact  was;  hij  moet  een  heel 
levendige geest hebben gehad. Hij was een expert 
in  de  kleurenleer,  begreep  de  techniek  die  hij 
uitbeeldde en had grote belangstelling voor nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen.  Misschien heeft 
hij  daarom  mijn  moeder  wel  Fluorine  genoemd, 
naar  de  stof  fluor,  die  toen  in  de  belangstelling 
stond. Overigens werd ze altijd Ine genoemd.”

Vrijmetselaar
Taan keek met ‘ontzag’ naar haar grootvader “Een 
speciale  man,  indrukwekkend  zowel  fysiek  als  in 
zijn wezen. Dat laatste kwam doordat ik me ook als 
kind al realiseerde wat hij allemaal had gemaakt. Ik 
zie hem nog zo voor me, hoe hij de krant las, met 
één elleboog op tafel. Meestal ging hij gekleed als 
een arbeider, ook als hij uitging. Dat interesseerde 
hem allemaal niets, hij bleef zichzelf.”
Ze heeft niet veel met hem gesproken, vertelde ze 
“want  voor  jongere  kinderen  was  hij  niet  zo 
toegankelijk.  Hij  had  meer  een  band  met  mijn 
oudste zuster. Over zijn werk zei hij niet veel maar 
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dat  lag  misschien  aan  mij,  aan  mijn  leeftijd.  Zo 
hoorde  ik  bijvoorbeeld  ook  pas  later  dat  hij 
vrijmetselaar was. Daar sprak hij zelf nooit over.” 
Voor Kokka lag dat anders: “Zij had een natuurlijke 
manier  van  omgaan  met  kinderen.  Wij  hielden 
allemaal  heel  erg 
veel  van  haar.  Ze 
hoefde  helemaal 
niet  streng  te  zijn, 
het  was  heel 
vanzelfsprekend  zo-
als  zij  het  huis-
houden leidde.”

Atelier aan huis
Het  gezin  Matthijsen  kwam  vaak 
op Fluos, want het had een ‘heel 
bijzondere sfeer’: “Waterleiding en 
toilet  waren  er  niet.  Verder  was 
het prachtig om in de boomgaard 
te  spelen,  of  op  de  heide 
daarachter.  Daar  groeiden  kleine 

gentianen, heel bijzonder. Ik herinner me heel goed 
de lucht in zijn atelier,  de vele pastels.  Opvallend 
dat  herinneringen aan geuren en kleuren na zo’n 
lange tijd nog steeds bij me boven komen.”

Verborgen verzet
In de oorlogsjaren verbleef het gezin bij grootvader. 
Taans  herinneringen  daaraan  waren  ‘fragmen-
tarisch’. Ze wist nog wel dat “grootvader probeerde 
pastels  te  verkopen  voor  een  beetje  zout  en  dat 
Duitse wagentjes water kwamen halen uit de put.”
Over haar oudste zuster in die tijd vertelde ze het 
volgende: “Mijn oudste zuster was er niet bij, want 
zij  zat  in  het  verzet.  Ze  had  geweigerd  de 
loyaliteitsverklaring te tekenen. Wat ze precies heeft 
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gedaan  weet  ik  niet,  want  ze  vertelde  er  maar 
weinig over. Ze was in de weer met zenders en ze 
redde  joodse  kinderen.  Eens  heeft  ze  een 
pasgeboren  joods  kind  aangegeven  bij  de 
burgerlijke  stand  met  een  zielig  verhaal  dat  de 
vader  was  weggelopen.  Zo’n  aangifte  was 
belangrijk,  omdat  je  anders  geen  bonnen  kreeg. 
Pas na haar dood werd duidelijker wat ze allemaal 
had  gedaan,  toen  we  onder  meer  vervalste 
papieren vonden in een van haar kasten.”
Taan  herinnerde  zich  dat  zij  zich  in  het  laatste 
oorlogsjaar ontzettend verveelde en dan ook vaak 
een verschrikkelijk humeur had. “Via Kokka kon ik 
gaan  werken  in  een  psychiatrisch  ziekenhuis. 
Daardoor  was  ik  weinig  aanwezig  in  het  huis, 
meestal alleen even tussen de middag.”

Arbeidende mens
In het Museum van den Arbeid liet grootvader Taan 
zien dat het leven van de arbeiders ‘heel hard’ was. 

“Hij  leefde  duidelijk  mee met de mensen,  ook al 
beeldde  hij  de  werkers  meestal  summier  af. 
Portretten  maakte  hij  ook  wel,  maar  veel  minder 
dan  industriestukken.  Toen  later  het  techniek-
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museum in de plaats kwam van het Museum van 
den  Arbeid,  sprak  mij  dat  veel  minder  aan.  De 
techniek  stond  daarin  voorop  en  niet  langer  de 
werkende mens.”

Niet meer vechten
Over de laatste periode van Heijenbrock herinnerde 
Taan zich: “Hij had last van zijn hart, waarvoor hij 
medicijnen moest slikken. Ik geloof dat hij ook last 
had van zijn ogen. Die medicijnen nam hij niet meer 
in.  Van mijn moeder begreep ik dat  hij  niet  meer 
wilde  vechten.  Uiteindelijk  is  hij  aan  griep 
overleden.” 
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Hein:  The voice of the machine

Hein  Matthijsen (1926-2003),  de oudste kleinzoon 
van Heijenbrocks dochter Ine, was reeds overleden 
bij het verzamelen van deze herinneringen. In 1996 
interviewde  de  auteur  hem  in  het  kader  van  het 
‘Jaar  van  het  industrieel  erfgoed’.  Het  verslag 
daarvan  verscheen  dat  jaar  onder  de  titel 
‘Geschilderde  geschiedenis’  in  het  Haarlems 
Dagblad, waaruit hieronder een aantal citaten volgt. 
Hein was de oprichter van Stichting Heijenbrock en 
kende het werk van Heijenbrock als geen ander. 

Rekenen kon hij niet
“Op  de  lagere  school  ging  het  slecht  met 
Heijenbrock.  Zijn  vader  wilde  hem  in  de  bakkerij 
hebben, in Rotterdam, maar ook dat ging niet goed. 
Groot  kon  niet  goed  rekenen,  dat  interesseerde 
hem gewoon niet.”

Arbeid met vuur en verve
“Zo’n  geweldige  kast  als  een  hoogoven  die  door 
mensen wordt gestuurd. Machines doen het zware 
werk. Dat vond hij mooi. Hij wilde zich inzetten voor 
de arbeiders door hun vakbekwaamheid te tonen.”

Heijenbrock’s Bijbel
 “Kerken,  daar  was  hij  vreselijk 
tegen.  Hij  geloofde niet  in  god of 
de heilige drie-eenheid. ‘The voice 
of  the  machine’  van  Stanley  Lee 
noemde hij  langere tijd zijn Bijbel. 
In  het  eerste  kwart  van  de 
twintigste  eeuw  was  hij  echt  een 
socialist, al is hij geen lid geworden 
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van  de  SDAP.  Met  de  vakbond  had  hij  geen 
binding. Als de bond het voor het zeggen krijgt, gaat 
dat  ten koste van het  individu,  zo redeneerde hij. 
Dan  ga  je  van  het  ene  machtsmisbruik  naar  het 
andere.”

Verbeelding 
“Hij  was  een  idealistisch  persoon,  wars  van  alle 
uiterlijk vertoon en hield niet van mensen die veel 
verbeelding  hadden.  Naar  een  bezoek  aan  een 
minister kwam hij in zijn gewone kleren, blij dat hij 
zich niet als ‘ober’ had verkleed.”

Salonkunst 
“Breng de kunst onder de arbeiders, niet onder de 
elite.  Dat  was  zijn  idee  aan  het  begin  van  de 
twintigste  eeuw.  Maar  geen  arbeider  kocht  iets. 
Alleen bedrijfsleiders en directeuren stonden op de 
stoep.” 

Gezien worden
“Mijn grootvader wilde zijn werk onder de mensen 
hebben.  Mijn  moeder  ook.  Daarom  verkocht  ze 
weleens wat.”

Olie op het vuur
“Bij  het ontruimen van het huis zijn veel schetsen 
verbrand. Daar was toen geen discussie over, het 
was heel gewoon om te doen. Met lijnolie, want dat 
brandt goed.”
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Wies: Er was geen enkele luxe

Wies Ruinen-de Buy Wenniger,  geboren  in  1915, 
kwam als kind regelmatig bij de familie Heijenbrock. 
Haar moeder en Kokka waren vriendinnen. De man 
met  wie  ze  trouwde  werd  de  huisarts  van 
Heijenbrock en was bij zijn sterfbed aanwezig.

Wies vertelt: “Mijn broer en ik hadden zo’n beetje de 
leeftijd  van  kleindochter  Sjaantje,  die  later  Taan 
werd  genoemd.  Toen  ik  een  jaar  of  twaalf  was, 
leerde ik Doortje kennen, een andere kleindochter, 
die mijn kleine vriendinnetje werd. Later kwam het 
kleine  broertje  Herman.  Toen  hij  op  komst  was, 
logeerde ik in Blaricum en kon ik met Doortje in de 
grote tuin spelen.” 
Wies woonde in Laren en legt uit hoe haar familie in 
contact kwam met de Heijenbrocks:  “Heijenbrocks 
vrouw Dora was een Rotterdamse. Mijn tante (tante 
Louise) was vrouwenarts in die plaats en Dora was 
haar patiënte. Later werden zij  vriendinnen.  Tante 
Louise  logeerde  wel  eens  bij  ons  in  Laren  en  ik 
denk  dat  zo  het  contact  ontstaan  is.  Na  het 
overlijden  van  tante  Louise  is  de  vriendschap 
tussen  mijn  ouders  en  de  twee  dochters  van 
Heijenbrock, Ine en Vera, blijven bestaan.”

Kokka en Brombeer 
Huishoudster  Tine  de  Kok,  die  altijd  Kokka  werd 
genoemd, kwam wel  eens over de vloer bij  Wies’ 
moeder in Laren. Wies vond haar “heel lelijk om te 
zien. Ze leek een soort militair, met japonnen tot op 
de grond. Maar het was een heel lief mens.”
Zo’n lieve man was Heijenbrock niet, vertelt ze: “Ik 
vond hem een ontzettende brombeer. Wij kinderen 
mochten nooit in zijn atelier komen. Ik denk dat het 
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sterven  van  zijn  vrouw  voor  hem  de  nekslag  is 
geweest. Sindsdien was hij altijd somber, nooit was 
iets goed. Tegen zijn kleinkinderen was hij wel altijd 
vriendelijk.”

Het huis vond ze 
heel  koud  en 
groot,  ook  al 
kwam  ze  niet 
verder  dan  de 
serre,  de  kamer, 
de keuken en de 
eetkamer.  “Er 
was geen enkele 
luxe.  Ik  herinner 

me bijvoorbeeld een koperen knop in de keuken. Je 
moest  aan  dat  ding  trekken  om  water  op  te 
pompen. En dat in een tijd dat iedereen al kranen 
had.”

Hoe het verder ging
“Mijn  ouders  hadden  een  heerlijk  huis  in  Laren, 
waar ik in de tuin speelde met de kinderen. Als ze 
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bij mij op mijn kamertje mochten slapen, dan was 
dat het einde. Ook gingen we fietsen over de hei, 
naar  Ine  in  Bilthoven.  De  man  van  Ine  heette 
Matthijsen.  Daar  was iets  mee, we moesten altijd 
rustig zijn.”
“Toen dochter Vera van Heijenbrock overleed, werd 
daar  niets  van  verteld  tegen  ons  kinderen.  Je 
voelde  wel  dat  er  iets  aan  de  hand  was.  Mijn 
broertje  en  ik  keken  door  de  heg  naar  de 
begrafenisstoet.”
Medio jaren dertig moesten Wies’ ouders het huis in 
Laren  verkopen  vanwege  familieomstandigheden. 
In de periode daarna is het contact met de families 
Heijenbrock  en  Matthijsen  verloren  gegaan.  Ze 
vertelt  over  het  bombardement  van  Rotterdam in 
1940  dat zij samen met haar moeder in een kelder 
heeft  meegemaakt:  “Ik  hoor  nog  iemand  zeggen 
‘We gaan eraan juffrouw Wenniger.’ Nu ja, ik ben 
inmiddels  93.”  Na de oorlog is  ze  met  haar  man 
Frits  getrouwd  en  vestigde  het  echtpaar  zich  in 
Laren  om  een  huisartsenpraktijk  te  beginnen. 
Heijenbrock  was  een van de patiënten,  maar  dat 
leidde niet tot nieuw persoonlijk contact. “Mijn man 
heeft  zijn  ‘oogjes  dichtgedaan’.  Toen  hij  me  dat 
vertelde,  schrok  ik  toch  wel  even  maar  verder 
hebben we het er niet meer over gehad.” 
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Hekkelman:  Mijn fascinatie is niet zozeer  
artistiek als wel sociaal

Jan Hekkelman (1930-2007) was verzamelaar van 
Heijenbrocks.

Reeds  als  bankdirecteur  raakte  Jan  Hekkelman 
gefascineerd door het werk van Heijenbrock. Vooral 
diens  sociale  bewogenheid  sprak  hem  aan.  De 
werken  van  de  schilder  die  het  belangrijkst  voor 
hem waren,  kreeg  de  grootvader  van  Hekkelman 
persoonlijk van Heijenbrock cadeau. De levensloop 
van (de voorouders van) Hekkelman en Heijenbrock 
tonen  samen  een  opmerkelijke  sociale-
geschiedenis-in-het-klein.

Biefstuksocialisten
De grootvader van Hekkelman was rond de vorige 
eeuwwisseling  een  zich  emanciperende  arbeider 
die werkte bij de haardenfabriek van de gebroeders 

Jaarsma  in 
Sneek.  In  1902 
vertrok  de  fa-
briek  (met  het 
grootste  deel 
van  het  perso-
neel)  naar 
Hilversum,  waar 
de liberale haar-

denfabrikanten een wijkje voor hun arbeiders lieten 
bouwen.  “Mijn  grootouders  waren  overtuigde 
anarchistisch-socialisten,  aanhangers  van  Domela 
Nieuwenhuis,”  vertelt  Hekkelman.  “Ze  waren  niet 
alleen  ‘biefstuksocialisten’,  maar  ze  hadden  ook 
een  grote  belangstelling  voor  cultuur.  Mijn 
grootmoeder  was  actief  in  de  neomalthusiaanse 

32



beweging,  die  ijverde  voor  geboortebeperking  en 
werkte samen met Aletta Jacobs (de eerste vrouw 
in  Nederland  die  arts  werd).  Grootvader 
organiseerde  bijeenkomsten  om  arbeiders  met 
cultuur  in  aanraking  te  brengen.  Zo  heeft  hij 
Heijenbrock leren kennen, die in het begin van de 
vorige eeuw inleidingen gaf over kunst. Dat deed hij 
ook een keer voor de arbeiders van de Jaarsma-
haardenfabriek. Overigens heb ik dat uit de tweede 
hand, want ik was zes toen mijn grootvader in 1936 
overleed.”

Kunst met de paplepel
Heijenbrock  deed  aan  Hekkelmans  grootouders 
twee  ingekleurde  tekeningen  van  mijnwerkers 
cadeau, “waar mijn grootouders hun hele leven erg 
aan  gehecht  zijn  geweest”.  Na  hun  overlijden 
gingen  de  tekeningen  naar  de  ouders  van 
Hekkelman, die als onderwijzers een stapje waren 
geklommen  op  de  maat-
schappelijke  ladder.  “Ook  zij 
waren zeer sociaal  en artistiek 
bewogen,  zodat  ik  de  liefde 
voor  kunst  met  de  paplepel 
kreeg ingegoten.”
Hekkelman  was  de  eerste  in 
zijn  familie  die  kon  gaan 
studeren.  Hij  vestigde  zich  als 
advocaat  in  Arnhem,  waar  hij 
ook  wethouder  voor  de  PvdA 
was. Later werd hij directeur bij 
de  Bank  Nederlandse  Ge-
meenten. “Voor die bank heb ik 
wat  kunst  gekocht en zo leerde ik mensen uit  de 
kunsthandel kennen.” Hekkelman ging verzamelen 
en  al  snel  werd  zijn  huis  te  klein  om  alles  te 
herbergen.
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Lampionnen van gloeiend staal
Van zijn ouders erfde hij de twee tekeningen, die nu 
dus al drie generaties in de familie zijn. “Ik heb twee 
dochters  die  beiden  redelijk  in  kunst  zijn 
geïnteresseerd,  dus  die  werken  vinden  hun  weg 
wel.” Zo’n dertig jaar geleden kocht Hekkelman een 
pastel  met  een  voor  Heijenbrock  ongebruikelijk 
onderwerp:  een  lampionnenoptocht  in  Giethoorn. 
“Toch is  het  thema ook weer  niet  zo ongewoon,” 
meent de verzamelaar. “Met die kleurige lampions 
bij  avond  speelt  Heijenbrock  op  dezelfde  manier 
met het licht als bijvoorbeeld met gloeiend staal in 
een gieterij.”

Maatschappelijke ladder
In de loop der jaren kocht hij  nog drie pastels van 
Heijenbrock.  “Mijn  fascinatie  voor  hem  is  niet 
zozeer  artistiek  als  wel  sociaal.  Ook  hij  werkte 
zichzelf  op, zoals mijn voorouders dat stapje voor 
stapje  deden.  En  als  het  je  goed  gaat  in  de 

34



maatschappij  dan  moet  je  meedoen,  bijvoorbeeld 
door anderen van kunst te laten genieten.”
Het huis van Hekkelman in Wassenaar druipt van 
de historie. Het werd in 1918 gebouwd door de toen 
nog jonge architect Granpré Molière, die later furore 
zou  maken  als  voorman  van  de  Delftse  School. 
Later  werd  het  bewoond  door  de  schilder  Dirk 
Nijland.  Hekkelman  heeft  zijn  verzameling 
ondergebracht in een naar deze artiest vernoemde 
stichting.  Zijn  verzameling  Heijenbrocks  heeft  hij 
ondergebracht  in  een  recent  aan  zijn  huis 
aangebouwde galerie. “Aan die werken ben ik zeer 
gehecht, dus die wil ik graag in de buurt hebben.”

35



Van  der  Pol: Vroeg  of  laat  moet  deze 
kunstenaar worden herontdekt

Gé  van  der  Pol  (1929)  is  verzamelaar  van 
Heijenbrocks. Hij  kwam al vroeg in aanraking met 
Heijenbrock, toen zijn vader de schilder de opdracht 
gaf  een  pastel  te  maken.  Zowel  de man als  zijn 
werk maakte grote indruk op hem. 

Kleurenplaten en kalenders
Architect Van der Pol 
raakte  gefascineerd 
door  de  industrie-
schilder nadat hij hem 
als kind had ontmoet. 
"Mijn  vader  had  een 
wasserij  in  Hilver-
sum," vertelt  Van der 
Pol.  "Wij  woonden  in 
Laren en ik ging naar 
school in Blaricum. In 
1940 ben ik met mijn 
vader  bij  Heijenbrock 
thuis geweest. Ik was 
toen  een  jongen  van 
een  jaar  of  twaalf. 
Mijn  vader  was  daar 

om hem de opdracht te geven een pastel  van de 
wasserij  te maken. Helaas kan ik die grote pastel 
door  allerlei  familieverwikkelingen  niet  meer 
achterhalen.  Waarschijnlijk  bestaat  het  werk  nog 
wel en bevindt het zich ergens in Brabant."
Die  eerste  ontmoeting maakte indruk  op Van  der 
Pol,  ook al  kan hij  er zich weinig van herinneren. 
"Het zou flauwekul zijn om allerlei verhalen te gaan 
verzinnen over wat mij daarvan bijstaat, want dat is 
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na  65  jaar  niet  zoveel 
meer.  Wel  zie  ik  die  man 
met de baard nog voor me, 
hij maakte indruk. Ik kende 
zijn  werk  toen  al  van 
kleurenplaten  en  kalen-
ders, dus de interesse was 
er al in mijn vroege jeugd." 
"Na  de  Tweede  Wereld-
oorlog  zag  ik  Heijenbrock 
nog eens in het plaatselijke 
café  'Moeke  Spijkstra'. 
Officieel  heette  het  toen 
'Gooilust'  of iets dergelijks maar iedereen noemde 
het naar de naam van de uitbaatster.  Heijenbrock 
zat aan de ronde tafel in het café, waar 'Moeke' zelf 

ook  altijd  zat.  Het  café 
was  een  paar  honderd 
meter van zijn huis en het 
bestaat  nog  steeds  in 
vrijwel  ongewijzigde 
vorm."

Industrieel erfgoed
Van der Pol bezit 24 werken van Heijenbrock. Het 
merendeel kocht hij  van Hein Matthijsen.  Van der 
Pol  heeft  vooral  pastels  van  hoogovens  en 
ijzergieterijen  in  zijn  verzameling.  "De  meeste 
pastels zijn op een zwarte ondergrond, dus het is 
heel belangrijk ze adequaat te belichten. Veel werk 
van Heijenbrock staat of valt daarmee."
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Hoewel hij vanaf zijn jeugd gefascineerd was door 
het werk van de kunstenaar begon Van der Pol pas 
later te verzamelen. Eerst kocht hij  op een veiling 
een olieverfschilderij, waarna hij contact opnam met 
Matthijsen. "Als architect raakte ik geïnteresseerd in 
industrieel erfgoed. Het is een van mijn hobby's om 
mij  in te zetten voor het behoud daarvan. Al snel 
leerde ik Hein Matthijsen kennen als beheerder van 
een  groot  aantal  werken  van  zijn  grootvader. 
Daarom heb ik  werken  van Heijenbrock  van hem 
gekocht. Een aantal daarvan hangt aan de muur in 
mijn  huis en een aantal  staat  op zolder.  Allemaal 
keurig ingekaderd in een neutrale blankhouten lijst 
achter museumglas, want zo komen ze volgens mij 
het beste tot hun recht. Van die fraaie werken laat ik 
graag anderen meegenieten."    
Hij  memoreert  een  pastel  uit  het  familiebezit  van 
Fluos, het woonhuis van Heijenbrock, en een pastel 
van  de  daar  tegenover  gelegen  atelierwoning  De 
Basseld.  “Daar  werkte  in  de Eerste  Wereldoorlog 
Mondriaan,” vertelt hij. Naar Fluos deed Van der Pol 
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onderzoek  voor  de  gemeente  Blaricum.  "Ik  heb 
bekeken  of  het  een  plaats  op  de  gemeentelijke 
monumentenlijst waard was, maar dat is helaas niet 
het  geval.  Het  is  ongelofelijk  verpest  door  allerlei 
verbouwingen.”

Verder onderzoekt Van 
der Pol nog doeken en 
pastels  die  mogelijk 
locaties  in  en  om 
Blaricum  tonen.  "De 
burgemeester  van 
Blaricum heeft op haar 
werkkamer  een  groot 
schilderij  van  een 
smidse.  Ik  moet  nog 
uitzoeken  of  dat  de 

dorpssmederij van Blaricum is." 

Portretten
Twee aquarellen  uit  de collectie  van Van der  Pol 
betreffen  portretten  van  Otto  van  Rees  en  Adya 
Dutilh,  zoon  en  schoondochter  van  de  bekende 
hoogleraar  Van  Rees,  die  aan  het  begin  van  de 
vorige  eeuw  in  Blaricum  een  'Kolonie  van 
internationale broederschap' stichtte. De leden van 
deze  christenanarchistische  beweging,  die  een 
leefwijze à la Tolstoi voorstond, woonden in hutten. 
De  bekende  Blaricumse  architect  Theo  Rueter 
ontwierp een hut voor Van Rees, die er overigens 
zelf  nooit  in  woonde.  Wel betrokken zijn  zoon en 
schoondochter later dat onderkomen.
"Heijenbrock  was  een  vriend  van  Van  Rees,  dus 
daarom heeft  hij  ze mogelijk  geportretteerd,"  zegt 
Van der Pol. "Voor zover ik weet heeft Heijenbrock 
geen  deel  uitgemaakt  van  die  leefgemeenschap, 
maar stond hij er wel positief tegenover. Ook gaf hij 
teken- en schilderles aan Van Rees en Dutilh. Later 
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groeide het echtpaar uit tot bekende kunstenaars in 
Europa."
De artistieke waarde van de portretten is volgens 
Van der Pol niet zo groot. "Portretten waren mijns 
inziens  niet  Heijenbrocks  sterkste  kant. 
Schilderkundig vind ik die van Van Rees en Dutilh 
dan  ook niet  geweldig,  maar  documentair  zijn  ze 
zeer interessant." 

Tentoonstellingen
Van  der  Pol  heeft  stukken  uit  zijn 
verzameling regelmatig beschikbaar 
gesteld  voor  tentoonstellingen  .Ze 
waren  onder  meer  te  zien  in  het 
Industrion in Kerkrade, hèt museum 
in  Nederland  dat  gewijd  is  aan de 
industrie.  Industrion  bezit  al  een 
aantal Heijenbrocks en die van Van 
der Pol zullen in de toekomst mogelijk die collectie 
aanvullen. "Ik heb ze vermaakt aan Industrion (dat 
is Singer Laren geworden, red.) op voorwaarde dat 
ze  daar  regelmatig  te  bekijken  zullen  zijn.  Dat 
gebeurt over vijf jaar, tenzij ik eerder doodga," klinkt 
het laconiek uit de mond van de 77-jarige architect. 
"Zijn documentairewerk over de industrie is uniek. 
Vroeg  of  laat  moet  deze  kunstenaar  worden 
herontdekt door een groter publiek." 
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