
Hakken: meer transpiratie dan inspiratie
G A GraÍÍ n de Haagse \\reTe d van bee dhouwers
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Arnleidrrg van di I  aÍ t ikcl  is dc ontdckklng
!.rn cen kopie !an een beeldie door J.C.,{ l toÍ f
(llt76 19551. Dc/c h,rkle in Franse kalksleen
ir  1905 een voorslel l in-s \rn.cnjoods k(,op
!nr'ljc op de markl (afbeeldins 21. De kopi.

serd m hout gesneden door de jeugdige
(1.4.  CÍ. t l l  í1900 1976).  d ie een t i td i r  de
leef $as bij de Haagsc bc.ldhouwcr Altorf.
De hoge kwaliteit lan het weft gafaanleiding
om cc s nàdcr lc kljkcn na.rr het werk van



Graff, zijn verhouding tot AltoÍf en andere
beeldhouwen in zijn tijd en hei werk dat Graff
in de loop van de tijd heeft veraaaÍdigd.
Zijn rol als beeldhouwer h€eft zich in de loop
van de jaren vooÍal veÍlegd van vÍij kuÍNtenaaÍ
na3tr dtvoeÍder (practiciën) voor vele collega's
met een accent op restalrÍatieweÍk.' De toen-
malige slechte economische omstandigheden
in Ned€Ílaod hebh€n daaÍh een dwingende Íol
gespe€ld.

Tijdsbeeld
Het financiële klimaat waarin kunstenaars
weÍkten aan het einde van de negentiende
eeuw en het b€gin van è twintigste eeuw was
schraal te no€men. Was er vooÍ schilden en
decomleurs nog wel e€n boteÈam te verdjen€n,
voor be€ldhouweÍs was dat veel minder het
geval. Veel van heo kwaÍnen in de meubel-
indusirie terecht en mochten le€uwenkopjes
aan neo meubels smjden of e€n kuif voor een
spiege ijst. Alles uiteraard naar geleverd ont-
werp. In de beste gevallen kwam men in con-
tact met ontwerÍ)em die e€n vooruitziende blik
hadden. Voor Den Hàag waÍen dit Johan Thom
hj}keÍ (1868 1932) alsmede Ctuis en Agatha
wegerifs winkel Árr drd CrdÍr aan de KneuteÍ-
dijk.: Deze wiíkel heeft als e€n van de eemte de
nieuwe trend in her Flaagse aangegelen dje Ár,
Nouveau zn! woÍden genoemd. D€ benaming
duidt de stijlontwikkeling aan die in Europa
had ingezet en die h ons land ook wel Niao'e
1<urut werd genoemd.'
De vormen die in de beeldende kunsten werden
toegepast, hadden e€n gehe€l eigen kankteÍ en
bedienden zich voomamelijk van zwienge
lijnen en decomties met thema's uit de natuur.

2 (hierboven) Zitiend louwtie dctol
G Glaí (rinks) en z tlend vÍouwtle door
J C Allorl techls), lerlng en meester
na jaren wêer naast e kaar
OêuvÍelijst Kle ie beeldhouwerken 02.

1. (linkeÍpagina)Gtallwe ènd aan
de eiéÍsvan de Dieíenllinbrug voor
G. Rueb Oêuvre ijst BeêldhoLrwweÍk 10
Foto : f am i Le a rc h i ê f G rcíf .

Dit gold voomamelijk vooÍ de Haagse ontwik-
keling. In AmsieÍdam weÍkte de bouwmeester
H.P Berlage (185G1934), die meeÍ uitging
van constÍuctieve vormen waarbij de opbouw
was af te lezen aan het uiterlijk. Bij de Haagse
vormgeving, die sterk beihvloed wes dom de
Brusselse en PaÍijse voorga.ngels, was dit in
het geheel niet h€r geval.
Ook in de beeldhouwkunst was een wending
waaÍ te n€men. LiteratuuÍ en ge€stesbeschou-
wing kegen glip op de vormgeving. GÍote
invloed had de Amsterdamse beeldhouwer
J. Mendes da Costa (1863-1939). die voor
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lelen in het land gold êls de vader van dc ver
gcc\rclijkre beeldhonwkun\!. Het ging er bij
deze vergecslelijking om dat nicl hcr werke,
lijke uiterlijk van hct onderwerp werd wecÍ
gegevcn, nraar de idee die achrcr het wezen
ervan schuilga.rl. Z) zullen poter v.rn cen
z$ rar dier als een oliÍanl /waar eD log woÍdcn
uilgebecld cn de beweeglijkhcid van tang
haar van een men! ofdiermet een opvallende
zwicÍigheid, waarbij bewccglijkheid en massa
geheel opnicuw door de kunslcnaar wordr
gcdefinieerd. Gezichtsuitdruktingen kunnen

naskerachligc lreklen kJijgen ofjuis! geredu-
ccerd worden tol lngelogen vormen.
Dezc nicuwe benadering van vorn kon een
sierk decoraticÍ kàrakter hebben waaÍdoor deze
ook weer goed kon worden toegepast op de
nicuwc meubels lan die rijd.

De nieuwe tijd gaÍ ook meer aanleiding ro1
expcÍimenteren in mareÍ]aa] en wijze van
bewerken. Zo gafde beeldhouwcÍ L. Zijl
(1866'1947) zijn ondcÍwerpen vaak lveeÍ in
bijna Íuwe ltructuren. waarbij de schetsende
hand var de bccldhouwer direct re volgcn was.
In Den Haag $eÍkte dc beeldhouwer Jan
AltoÍf', die,tl opjeugdige leeflijd eeD eigen
atelierhad. Ook hij had oorspronkelijk voor de
Íncubelmdkerij gewerkr doch hij had hei geiuk
de kunstenaaÍThom Prikker te onlmoeten. die
mel hem een aantal wcÍken zou uitvoeren- tlcl
eigenzinnige karakter van AhoÍl, Sekoppeld
aan een hoge mate van aÍisticitelt, maakle
hcn] reeds opjonge leetijd een v.ln de opral
lendste bccldhouwers van Den Hrag.
Uiteraard speelde dc HaagseAcademie een
belangnjke rol als plaars vooÍ hc! opdoen van
conracten en kcnnis. ofschoon het \,aak bleek
da1 leerlingen slechls hccl mondjesmaat de
lessen volgden Dir kwan doordal er overdag
geld verdiend mocí $,orden en men slccht\
loor een enkele cursus in de alorduren kon
mschrij!cn.
Na onSeveer 1910 \peelde er nog een Íàclor
van belaDg in hel Haagsc. Meer en meer deed
de kunslcriticu! H.P Bremmer (l lJTl 1956)
zich gelden. Mel zijn artikelen over oudc cn
modeme kunsl en lessen in esthetische vonning
verwieri hij een grote invloed op het kunsr-
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lever Deze werd nog eens versterkt door
het feil dal hij weÍk vaÍ divene kunstenaars
aan de man bracht. Hij was een sooÍt van
sê ntLe nen-dealer re noemen, die aan zijn -
vaitk veÍnogende cuNisten werken vdn zijn
1àvoriete kunstenaaÍs verkocht,' VooÍ vecl
kunstenaars was de hieruit voortvloeiende vorm
vzm inkomen vzm cruci:u,rl belang voor het
levensonderhoud en deÍhalve ook vooÍ de
artistieke voming. Kunstenaars die niet tot de
'stàl'van BÍemmer behoorden. merkten dat
natuuÍlijk zeer aan hun economische beperkin
sen. Brenmer had met tjn nening namelijk
ool een belangrijke invloed op de kunsthandel
in het algemeen. Dat deze veÍhoudingen wel
e€ns tot groot geluk dan wel intens verdriet
konden leiden, spreekt voorzich.In sommige
gevallen moesi een kunstenaar die niet h de
pÍijzen viel, uitzien naar geheel ander werk.
Dat hierin voor beeldhouwers soms mogelijk
heden scholen. moge blijken uit het hierna
volgende.

De araistieke ontwikkeling vàn G€orge
Grafï
George Adam Graff was de oudste uit e€n gezin
van acht kindeÍen. Ondanks hetpÍincipiële
verbod van zijn vader om kunstenaar te worden,
trok hij zijn eigen lijn en ging zich als jonge
knaap oriënteÍen in deze richting. Zodoende
ontdekie George het aielier van Altorf dat toen
aan d€ De Ruijterstraat was gevestigd. De
jonge Graff moet spoedig de aandacht van de
hardwerkende Aliorf hebben gegrepen, want
door een vroeg werk van Altorf en e€n kopie
daarvan, is een bewijs e leveren van de aÍbeid
die Gratr daar venichtte. In 1917 kwam daar

uit de handen van de zeveniienjarige een wbrk-
stuk levoorschijn dat verbazing wekt. Met
gÍote zorgvuldigheid en vaardigh€id sneed hij
daar in hout een kopie van het b€eldje dat
Altoí in 1 905" had gemaakl op zijn atelier aan
de \-Gravenzandelaan. Het stelde eenjoods
marktverkoopsteÉje voor waarvoorAltorf
oorspÍonlelijk zijn moedeÍ als model had
gebruikt. Het in steen uiigevoerde weÍkje veF
toont e€n schijnbare vere€nvoudising van è
oorspÍonkelijke gestallc van het vÍouwtje: in
een lange zwaÍe jurk en omslagdo€k gehuld zit



154

zij daar, schijnbàar moe van het leven en de
dag in €en rustende pose te wachten op klan-
dizie. D€ kracht van het beeldje spreeki uit de
rake lijnen wadrin het ondeNer! is uitgedrukt:
er gaát zelfs e€n modeme €n bijna abstÍaieren-
de visie van het gegeven uit. De jonge Gratr
heeft het be€ldje op een wonderlijk trefzekeÍe
wijze nagevolgd, waarbij het ook nog een
duidelijk eigen karatter he€fi gekregen, zij het
dat navolging df te lezen valt aan de bepeÍkte
sponranitei( van details. Als we naaÍ de stÍatke
lijnen kijken die aan de achterzijde de con-
siructie van de stoel aangeven (details die bet
beeldje van Altorf niet hebben), dan kunrcn
we ons nauwelijks voontellen dat de jonge
knaap hieÍ alléén aan heeft gewe*t. wellichl
heeft AlioÍf als zijn leermeest€Í eÍ wel mee
geholpen.r
Aan dit vmeg€ vooÍbeeld is dus af te lezen
hoe veelhelovend de capaciteiten waren van
de jonse Grafï.
AltoÍf werkte in een st€rk abstraheÍende stijl,
waarin onderdelen vdn het ondeÍwery weÍdeÍ
samengevat in een sooÍ van vlaLken met dui-
delijke contouren en karakter. Als een bunde-
ling van puzzelstukjes voÍmden ze het geheel
van het beeld. GeoÍge Gmff volgde deze stijl
op voortretrelijke wijze. Door de kdcht van
zijn voÍmgeving zou, indi€n e€n aantal van
zijn werken niei waren gesigrcerd, verwarring
met het werk vdn Altorf goed rnogelijk zijn.
Ook de keuze van ztn ondeÍwerpen loopt
parallel met die vanAltod Apen eÍr vogels
staan bovenaan de lijst van geliefde onder
werpen, Deze werden ook vaak in kleine tbr-
maten gemaakt, hetgeen de veÍkoopbaarheid
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Een veelbelovende sede van vier klein€ aapjes
door Graff is nog bij elkaar in panjculier bezil
(aÍbe€lding 3). Ze zijr uitgevoerd in gebakken
klei en moelen stammen juist uit de periode
dat Altorf samen met de pottenbakkeÍ Lanooy
(1881 1948) een serie keramische dieÍfigxÍen
bakte.s Wie de werkjes van craff heeft gebdk-
ken is niet duidelijk.
ln deze peÍiode heeft George gedurende zo'n
zevenJaar de avondcursussen aan de Haagse

Academie gevolgd." Hij kreeg later aanwij-
zinsen van Toon Dupuis (1877 1937), die daar
van :900 tot 1914 hoofddocent betseren was

Dadr bleef het niet bij. Graff leeÍde mogelijk
vooÍ het grootste gedeelte bij Altorf de gehele
pratiijk van het beeldhouwerswerk: snijden in
hout en ivoor, halken in steen en modelleÍen
vooÍ bÍonzen objeclen. Ook basisprincipes
beheerst€ hij, zoals het gieten van de gipsen
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A A1ei€r van Fagedoorn in Scheven.ge.
crca1933 Van nksnaaírechls CH Helmls
G A Grari (hakke.d aa. beed voor monument
Ticheman) HM Hagedoor. ee.la.g gestoÍvei
bee dholwer mel o.bekende iaanr
Fato collectie P Tetuen.

dfgietsels van de kleiontwerpen. Deze afgier-
sels weÍden als Ínal gcbruikt bij het hakken jn
steen (afbeeldingen 5,6). Dir laatste geschied-
dc in dc dagelijkse praktijk vadk niet door de
beeldhouweÍ zelf maaÍ door een practiciën
(die zich echter wel àc"1dlorr er noemde,
doch in fèiíc veelal slechtsmoàellew wàs).
Net als veel andere beeldhouwers vervaardig-
de Graff ook al snel talloze kleine voorweryen,
vaak uil ivoorofhoom. Armbanden. knopen.
biitringen voor baby\, hangeÍjes en kÍuhjes



(soms in koper gedreven), alles waaÍ maar
inkomen m€e te v€Ígaren was, werd ver-
vaardigd, uit de vrije hand dan wel op de
draaibanl. Helaas zijn de meeste vàn deze
zaken in de Ínist deÍ tijd verdwenen omdat ze
bijna nooit gesigneerd weÍden.

Een eigen loopbaan en een eigen atelier
ln 1926 trouwde Ceorge nei Johama Everdim
PieteÍje Pauli (1901-1977). ttut gezin vestigde
zich aan de Bonistraat 2'(afgebroken) in de
Archipelwijk (afb€elding 5). Daar werden drie
kindeÍen geboÍen."'
Graffwas aanvankelijk een peÍiode in loon-
dienst bij H.M. (Henk) Hagedoom (1876 1954)
die zijn atelier had aan de KatwlksesrÍaat re
Schevednsen (aÍtre€ldiry 6) en die zelf ook
weeÍ voorvele andere beeldhouwers weÍkte.ri
Grafs eerste eigen atelie
gevesligd in zijn woonhuis aan de BonistÍaat
(afbeeldingen 5,7). Op de eerste verdiepirg
werd gewoond en op de bovenste ton worden
gewerkt aan licht werk als van hout en ivoor.
l,ater. tijdens de oorlog, woonde de farnilie op
de eeÍste verdieping aan de Malakkastraat 7li
(mei een atelier op de tweede verdieping aan
de loorkant) en was crin een andeÍ huisje aan
de Bonistraai nr. I 5 een klein atelieÍ acht€: de
binneÍplaats, ' Dit atelier was hem toegewezen
omdat de werkplaats aan de Katwijksestraat
vdn Hagedoom wegens oorlogsomslandig-
heden nie( meeÍ te gebruiken was, TÍanspoÍt
van Ínateriaal ging via de binnenplaats door de
gang eÍ gaf derhalve nogal eens problemen.
Aanvankelijk maakte GÍaÍï een serie beelden
die ze€r sterk aan hei oeuvre van Altorf doen
denken. Hij sne€d op meesterlijke wijze vooÍ

9. Sprinkhaan. Oeuvrêllsl Kleinê

Foto: íanil iearchieí Gratr.

í0. Omkjkende voge n qips. OeuvÍe-
ijsl K eine beedl-rouwerken 11
Foto : faniliearcheÍ G r aí



íí. Re geÍ met opgêstoken
snavel. OeuvÍe list Klêine bêêld

Fata: lani tie archiel G.aÍf .

stelLingen van dieren, nei als AltoÍf dat deed.
Hij ve childe hieÍin vaÍ zijn leerme€ster dat
zijn werk een meeÍ decoraíief kaÍakler had en
mhder strng was dan dat van Altorf. In de
abstraheÍende vlakken kan Graff veelal e€n
sooí zwierigheid bereiken die zeeÍ eigen is
voor hem. In bepaalde paÍiijen liet hij details
mindeÍ uitgewerkt dan Altorf, die tot in de
laatste lijnen van zijn beelden de definitie
van het gegeven dooÍvoerde (albeeldingen
8 tot 1l) .
GÍaffs vroege weÍk heeft echt€Í een gesloten
heid in de abstractie die van een sterke kacht
is, een kÍacht die nauweljjks lang vol te houden
is, naar mijn ide€ omdai het werk, hoe goed
ook. toch tamelijk moeilijk was af te zetten.
Met werken vooÍ andeÍen kon hij op een
snellere manier geld verdienen. Dat hij in
de víje uÍen toch dooÍging met zijn eigen
artistieke ontwitrkeling spreek voor zich. De
sfenge stileÍing beviel hem na verloop van tijd
niet meer en ht ging over op een 'modemere'
stijl die ons Íne€r do€t denten aan de vorm-
geving uil de art décopeÍiode (afbeelding l2).
GÍatr heeft veel gehak voor Aliorf en vele
àndeÍe beeldhouwe6 en deed dát op zijn eigen
atelier of op de weÍkplaats€n van de opdracht-
gevers (aÍb€€ldiry 13). Een pÍaciicièn heeft
een zeeÍ steÍk gestel nodig, aángezien het
onnoemelijk zwaar is om de gehele dag die
specifieke arbeid te venichten. WeIk was er ir
elk geval voor pmcticiëns die tèilloos konden
realiseÍen wai de makeÍ van hei werk vooÍ
ogen stond. Slechts door een uitstekende
samenweÍking van deze beiden kon goed we*
ontstaan.
Het ongeluk trof dat 'kenneÍ koopman' (zoals



hij wefd genocnid lcn huizc Graftl H.P Brem-
mcÍ onvoldoende rvaardering had voor de
eigen scheppingen van Graff. ' Ofschoon dil
uiteraard voor ecn kun\tcnaar onveÍteerbaar
hlijlt. heetr GÍaffzich een beslaan weren op te
bouwen als uitvoerder voor een groot aanlal
kunstenaar! uit de Hà,rg\c Ícgio die deels zelf
wèl $eer in de smaak van Brenxner vielen.
Het atelier van Grêff was dus ge!cstigd aan dc
Bonisrràat l5 (tcgcnoveÍ zijn vone woonadret,
teÍ$ ijl Gratr toen zelf al aan de NÍalaklastraat
woonde. r Onstreeks l9:19 kon dc làniilic
GralÍ \cÍhuizen naar een beter huis mel een
goede werkplek die daaLaaD was verbonden.
De Toon vm CrrlÍ schÍcel mij:
'He1 nieure hoonhuis rds g.lege ad de
WAH.(k P\nnnttadc en het at?lio-\'at et
\|dk a(ht?t" , bch in eente pladts slechís
h.rcikba |id àe Rogg(\,ee snadt.lí( íl(
dnd?k kant vn h(t hti.enhlok nnnde. Op
hd hitxLetterrci ddtt d. Rogge\:eennrdut bas
ooit e t ktenoptldgpluut\ en latet ?ett auL!
ii.erhdt leL eerestigd. Èt v'.rde \'íer dtclicrs
g(boutrà. cenvn strcn en drie vn hout met
snte sthuifdeae èn een klein. sdrds( De
atelict s krcgen bctonte tlocftn in r(ftanl
net d? nutetiadladntwt. Dit nateriaal kan
àoor tu brcd( poorÍ, di( hcí t.rrcin nrct de
R o g g n\! e nnrau | \' {bo nl, wt d e n v r\re if .
DiI betekenLle ldt er ook erote $etkr:n 'ítt
cís?n h n konde worden uits?roeftl. Ook
k.n hier dun d^e^e opdt.tchten nin of neu
Selíiktijdíe wo en Sev.t kt. Dc opdrdrl)tgcrcr
kot tl( roottsa,ts vn.ijnretk hekiiken in
''.iti' d e líe r. Mocht ee tl optbacht !ë re rl -síe | )
dic .i(h íapdb(l d(httc dc Íinísltitig tou(h tc
go (n uan.en A"rk ddn kon dit in lit eiqen

12 E kê.hollen aaple Oelvreilsl
K e.e beêdholwwerken 36
Fótó Ch ri slre s Anstetd an

Gní
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1.1 OveÍgebleven dee van het
mon!ment voor T chelman
A qemene BegraaÍpaals. Den Haag
Oeulre lst Bee dholwerk 7.

uteli"r geschielen. De gaíantië Mk ee tijllige
t1íl(vrine meÍ lAo'/a wknanschdp wri?l àdn

lndit uteliet ||?tulenrele gnt. en kleineft
ie en rcrtddtàisd. E?n uit de wle wts bíi-
\oorbecld ee Lopie ran een portretbuste vl
Koningin Wilh?lnin't \an Pt uiten,Genldlin
ran Koning WilL?D1 Lt" Het orieine?l werà rcr-
naràis.l àoot Louis Rt)Jer It79.t liló8) in
1il3ó. Het originee! \ut1 hlt l1o'rrel berond
.ich in het Koninkliik H kisan:hieí i Den
Hads. Dc opíe ue bestcld door Dht.Uan
Hahoken, een ftder te Ro erdan. De.e \rds
tet)ens Presid?ttt-Commissaris w de Wilhel
ni apoldeó t( Wilhelninudorp bit Go"s, het
gt ootste pr1 rticuliere landbouwhedrijf wn
Nederldnà. Het$as beào.ld ter plaatsíng it
d" l,estuutskamer t? Wilhëlnindtlotp Íet gele-
s?nheid v1 ?e íubileun. Dhr.Uan Hobok?n
slaagde erin totstenmins te kritg"n r,n h?l
KoninkLijk Huis rcor het trdnsport wn het ofi-
gíneel naar het aíelier h de Roqgewesíruat'.
Een foto van het atelier werd in het jaaÍ van
de verhuizing gepubliceerd in een krnt. eeÍ
goedc rcclame vooÍ de zaak.Lr Later kon Graff
via de tuio van zijn huis aar de Waldeck
Pyrmontkade het pal daaÍàchleÍ liggende atelicr
beÍeiken. Het is nog steeds in gebruik als
beeldhouwátelier. - Op deze plek is een stoet
aan bekcnde bceldhouweÍs op bezoek geweest
o'n de werkzaamheden te volgen.

Het werk van de practicièn
Door vele beeldhouwers werd en wordr sebruik
gema:*t van de medewerking van practiciëns.
Deze medewerkers voeren werk rit dat door
de beeldhouwer is ontworpen en dat ve€lal
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in gips is gegoten. De hulp van een practiciër
op een atelieÍ i\ slechts mogclijk indien eco
nomische facloren dat toelaten- Grote alelieÍs
uit de achiiiende en negentiende eeuw had-
den vele practiciëns in diensl. Zij werkten
mee aan de uitvoeÍing van omvangÍijke
opdrachten als monumenten, gedenttekens

In ons land, waar (bouw-)plastiek een minder
sangbaar product is ddn in de ons omrirsende
landen, zijn dc aleliers mindor omvangrijk.
lndien een beeldhouweÍ een opdracht krijgr
voor bouwbeeldhouwkunÍ. kdn hij dl naar
gelang zijn cigen wens en de lijd die hij vooÍ
de uitvoering ter beschikking heeft, kiezen

Nadat een ontwerp is goedgekeurd door de
opdrachlgever q. kdn met de uiivoering op wer'
kelijk tbrmaat woÍden aangevangen. EeÍst
wordt e€n uitvoering gemadkl in klei of plasli-
cine'"dic algcgolcn wordl in gips. Dit model i\
hanteerbaar en duidelijk te voorzien van aan-
lckcningen mct potlood. Door het object afte
tasten met een set punteerpassers wordt het
gehele oppervlak wat berreft diepte en struc-
tuur geÍneten. Deze gegevens worden gcbÍuikl
bij het hakten van het zelfde model in het
bedoelde cindmalcriaal. Voor dit doel gebru;k
te sipsen zijn nog altijd als model te herken-
nen àan hun hlloze puntjes en kruisjes, de
meelpunlen en de drie vaste reierenriepuntcn
voor de passers. Deze drie punten ziin vaak in
melaal uilgcvoeÍd. Met deze methode kon er
ook worden vergroot ofverkleind, een rech
niek die Grdff ook meester was.
Het hakken mcl dil syíecm wa! een speciàli
teit. Hel ging immers om de nitvoering van

;;

í5 Fe éÍ aan het Postkantoor in
Den Haag voo. Franzén HesenJeld
Oelvrellst Bêe dholwêrk 22
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lê Slenen aap op voet Dit werk wêrd
n eên sterk gecoíodeerde slal in 2003
b I Christiê's (Amslerdm) verkochl.
Oêlvre ijsl Kene beêdhouwerkên 4l
Foto : famitearch@í G r afl.

andeÍmaos werk en dus in een stijl en 'hand-
scbrift'van een a.nder Vele beeldhouwers
beschil(eÍ over fàvoriete practiciëns die zelf
veelal niel meeÍ bekend zijn als uitvoerder van
hei eindproduct. Helaas wordt beeldhouwweÍk
ninmeÍ door practiciëns gesigne€rd. De rcem,
en dit geldt zekeÍ voor houtsnijweÍk, gaat naar
de signeÍende beeldhouwer die vaak slechts
'opdrachtgever' is (afb€eldiryen 14, l5).
GÍaff werkte vooÍ onder meer collega's en
kunstenaars als AltoÍf, Bus, Dupuis, d'Ebneth,
Epplé, Gobius. Hagendoom, KÍop, Manifarges,
RàdeckeÍ, Rooijackers, Rueb, Termote,
Wenckebach en WolbeÍs." Zelfs de bekende
hertjes van GÍa Rueb werden door Gratr
gestoken in kostbare houtsooÍen.2
Opnerkelijk was zijn relatie met de Hongaarse
L:unstenaar L. d'Ebneth (l9OZ I9a2) die23 jàar
h ons land verbleef. OonFonkelijk als avant
gardistische schilde! begon deze koÍ voor
1940 te modelleren. Graff veÍichtte veel weÍk
vooÍ hem als practiciën. Na zijn ploiselinge
vetrek uit Nederland naaÍ Lima, bleef een
aàntàI werken die GÍaff voor hem uifvoeÍde
achteÍ op het atelieÍ in de Roggeveenstraat.':l
Door het vele weÍk dat hij in deze periode had,
moest hij zelfs op zir beuÍ een steenhouwer
vooÍ twee jaar in dienst nemen, Deze werd
speciaal belast met de uitvoering van werk in
graniet voor het nieuwe belastingkantoor te
RoiteÍdam.

Overig vrij werk
Van Altorf moet GÍaff ook het meubelmakeN
vak hebben geleerd. In de familie is een aantal
kleinere meubels waaryan aan zijn kindeÉn
bekerd is dat ze dooÍ hun vadeÍ zijn gemaakt.
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Inposànt is een grote zeventiende eeuwse be€l
denkast die Graff zoÍgrrldig heeft gerestaureerd,
nadat hij rcstanten van het neubel bij de Haagse
kunsthandel Weegenaar had gekocht.'"
Deze vaardigheid kon Grafi ook gebÍuiken en
in het meubel- en interieurvak. werlle hij
ook mee aan prcjecten vooÍ de meubelfabnek
Mu(ers (Den Haag) die het ioierieur van hei
M.S. Willem Ruys van de Rotterdamse Lloyd
verzorgde. Graffs:umdeel lag in de uitvoering
van delen van de trappenhuizen deÍ Eerste en
Twe€de Klasse en betrof veNieringen in de
voÍn van inktvissen, meerïnannen en meer-
mimen, alles uitgevoerd in kostbare houtsoor-
ten. Zijn coÍtacteÍ met de firma MutteÍs
moeren zijn ontstaan in de periode dat hij
regelmatig meubels vervaardigde.
Naast de vele kleinoden die hij maakte, oni-
wierp hij ook sieÍegels en vervaardisde hij
ooL dodenmask€rs van ove edenen in HMgse
ziekenhuizen. Zjn stijl verloopt vrij vloeiend
van de typische gestileerdheid die hij van
Altorf leerde, naar een veÍstrakking in de jaren
deÍig die de onderwerleÍ herkenbaaÍder

De crisisjaren troífen Gratr net als alle dndere
kunstenaaÍs. Doch de vindingrijke beeldhou-
wer stelde al zijn capaciteiieÍr in het werk
om te oveÍleven en hij staíte de pÍoductie
van iinnen soldaatjes, dozen met setjes van
sierkurken met soldatenloppen in historische
uniformen en gipsen tuinkabouters. Z€ weÍden
beschilderd door zijn vrouw en de verkoop
ve iep gunstig.
Zoals met vele kunstenaars het geval was, zijn
de oorlogsjaren zwaar geweest voor Craff en
zijn familie. Hij wenste zich niet in te schÍijven

ÍZ lvoíên aía ornkijkend
Oeuvre ilsl K einê bee dhouweíken 30
Fata: íani liearchief GnÍf .
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7a Sqnat lurvan albeed nq 12
Foto : Chnsti e s, An stetd an.

bij de Kultuurkamer die de Duirsers hadden
jngesteld, maaÍ hoefde niet onder te duil(en
dooreen slimme formulering dat hij geen kun
stenaar meer kon zijn wegens maieriaalgebÍek.r'
Opdrachten waren uitermate schaa$ en voor
velen weÍd de aÍmoede scbÍijnend.
In Gratrs latere vrije werk is een grotere invloed
van oude Nederlandse be€ldhouwkunst en
vormgeving waameembaat ongeÍwijlbld ont
staan door zijn grot€ betrokkenheid bij restau-
ràtiewerk. De werken kijgen een illustratief
kaÍakter dat uiteindelijk niels meeÍ te maken
heefr mer de srilering die hij van Altorf had
gclecrd. GÍalI hcefl íooil de behoefte gehdd om
puur absrract werk re maken. Her (histonsch )
narratieve kdrakter van zijn latere plastiek is
vergeltkbaar me! hel weÍk van de in Voorburg
wonendeA. Temote (1887-1978), die hij zeer
goed heeft gekend.
Graffs lidmaatschap van de Orde der VÍijmetse-
laren heeft heln zeker ook de nodige contaclen
cn kansen gegevcn voor dc uilvocring van werl,

Restàuratiewerk
Een belangÍijke bron van inkomsten bestond
uit restauratiewerk ten behoeve var sieen-
houwerijen. SleenhouwcÍs kunncn nier zon
der beeldhouwers en Graffvond werk bij de
leveranciers van steen van beeldhouwers
waar hij toch al voor werkte- VooÍ het uit
werken van modellen voor restauratiewerk,
wcrk dal bchoorl aan lc sluilen bij veelal
bestaand weÍk, moet de uitvoerder een groot
gevoel voor vorm en techniek hebben en een
even groot gcvoel vooÍ stijlkcnmcrken,
Ofschoon er dooÍ een opdrachtgeveÍ tegen-
woordis veelal een zeer goed voorbeeld



wordt gelevcÍd. mocsl een beeldhouwer die
dcslijds aan restauratiewerk deed. veÍrouwd
zijn met het 'hdndschrift'van de vÍocgeÍc

OndcÍ L.O. Wenckebach werd er. samen met
andere beeldhouwers, gewerkt aan de reshura
tie van eeD aanul kapilclcn van de Cunerakerk

Na de oorlog kwam er Deer werk dooÍ dc
wederopbouw Juist in dcrc pcriode was eÍ een
groot mntal restauratiewerken waar Grdfi a.m
deelnam, zoals de Laurenskerk in Rolterdam
(hij ontving een goudcn pcnning van de
geneente voor zijn aandeel), vooÍs een flink
asntal verzets- en oorlogsmonumcntcn cn de
vervaaÍdiging !'an een giganlische leeuw die
de achtergevel van het Siadhuis van Gouda
bekroonr. Mel Tijn gÍotc vaaÍdigheid in het
navolgen van Íijlen - dent terus aan wat hij
reeds als zeerjonge knaap bij Allorí pÍcstcerde

wcrd hij ccn van de belangrijke restauratie-
beeldhouwers in Nederland. Hij werkte voor
veel re!taurariearchitcctcn als Boeyinga.
Rooijackers, Vàn der Steur en restauratie
bedrljven, zoals Huuman (Dclli) in 1969 en
voor dc |irmr woudenberg teAmeide. vooÍs
in opdrachr van de beeldhouwers der Rijks
dienÍ voor de MonumcntcnzoÍg Van der Schafl
cn Slinger
Het bezit van een eigen boor kon uitkomÍ
bicden !ooÍ hcl !cÍbl i j f ter plekke. Door op
her schip te slapen, kon hij logieskosten h een

Signaturen
Graffhad niet veel op Ínc! hc! zorgvrldig
voorzicn !rn zjjn werk van monogramnen

Oewre ilsl Kêne beedhowÁ,rerken 23
Fala lêtrilieat.htel GtaÍ



t6o LÁ. I  Fr.J \ ,1.  I  o taÀ\sD aÁ- F D^\ t \sD oa L-

20, Frontaa leÍacota masler
Oeuvre rlsl K eine beedhouwerke. S6I'
Fala Chiste s Ansterdan.

of signatureD. Hij zei daaÍovcr: 'Dat zoeken
ze laier zelf maaÍ uit . wellicht had dir te
maken mel het vele werk dat hij uiteindelijk
vooÍ andeÍen uitvoerde. Er school le weinig
tijd over om zich mct zijn eigen scheppingen
bezig te houden. lndien hij eer signatuuÍ
aanbracht, was dit meestàl een lvr'cetal
hoofdleÍers G nàast clkaar of in elkaar
gepast. mel soms ernaast of eronder heljaaÍ
lal. Het feit dat hij ldrg in de vergetelheid is
geraakl. bewees de beschrijving in een vet-
ling!àtàlogus van een in hardsteen uitge
voerde groep van hagedissen me( cen
monogram dat wcrd gelezen als CC 1920.)1
Deze twce letters leken te staan voor ChaÍ
lotte Carbasius en het werk wcÍd als zodanig
verkocht. Een nadere blik op de signatuur
maakt echter duidelijk dat er CC slaat.

Besluit
Bezien we de loopbaan yàn de becldhouwer
Graff. ddÍ kunncn we constateren dat!
ofschoon hij een kansrijke staí maakt€
onder de hoede van Allorf, het economische
klimaal. dc geringe siadsopdrachten:' en de
invloed van Bremmer dusdanig waÍen, dat
de weg naàr het geheel vrije kunstenaars-
schap niet aan hem was voorbehouden.
Echler. zijn valmaÍschap en inventivileÍ
hebben hel hem mogelijk gemaakl een rijke
pÍaktjjk te voeren waar vele kunstenaars
van zijn kw. íeiten gcbÍuik konden maken
en waaÍ zij veelal ook afÏantelijk van

Het aantonen van dezc verhoudingen do€t ons
andeÍs kijken naar het vele werk van beeld
houwers waar slechts hirn naàm op prijkt.r'



OêuvElijst, en poging tot reconslrucllê
De ondêrstaánde Fl geert een bepeÍkt beeclvan
hêtlolal€ oelvÍe van de beedhouwer GralÍ Zoas bi
de meesle bee dlrouwers is vee werk veídwe.en in
de misl deÍ Ujd en moe I lk te 1ra.êren Dit ge dl zêker
voor hel vaak ongesigneerde weíkva. Grail
De lst s samengesle d aan de hand van foto s ! 1
hettam rearchef en materaa op de Rlksburea!
voor K!nsth storische Documentate (RKD) n Den
Haag Via niormale va. de zoon en de clochterziln
ook werke. opgenornen Die nlormale berrefl
! leraard. et de vroegsle ttd toen ziz€lj nog lo.!l

va. iedere aangeÍoíen Íoto is eêi leÍme d.q opge
nomen n de onderstaande jsl veea zo.der nadere
aanwlzlng omdal d e óp de lolo o.tbrak. Oe beperkt
hed van d€ ts1geefl aan hoe lllTichlloos hel soms
kan zrjn te Íachtên een voledlge Íeconstrucle van

De oe!vreliist geeft aa.leiding lot meeí onderzoek
metdt art ikê hoop k daaÍ vodoende aaned ng to€

Bilgebfek aan .Íofnate is beslolen de opsómm ng
van hel Beeldhouwlvêrk dat lrl voorzchzêfot i.
opdradrl van anderen maaktele combneren e. ala-
bel sch .aar ocatie le groeperen. ndien er gee.
kLrnsle.aaÍ adrter hetwefk s genoemd. wordl vooÍ
op g aangenomen dat lrel e gen werk betíe{t
De llsl van werken van de Kleine be€ldhouwwêÍkên
s voorropg op st ls lsch inzchr en gevoe chÍonoo

De js1 van Intêrieurkunst en overig klêln wêík
belren gebonden nterie!rklnsl en ke ne gedenk
lekens voor binrenshus
De ijsl van Resiaubriewerk spreektvoor zchzeÍ
Ze toontde bêtfokkenhe d van Graí bi de monu
menla € restalral es van z ln til'l He aas was n e1
al ld d!  de i lk  welk aandee h jhad n c l1 w€rk
T€r aanvll .g s een aanla grotere bouwonderne
mingêi genoemij waar Graí incdenteê voof werkte
Dê werke. ! l de ve Inqen Chr sl es Amsterdam
2003 en 2004 waren alkomst g !1fam lebe2it
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1 Den lado 'ó)0t .  o.è.  < è .  /  . roó pa.r  .oo

2 Den Haaq (1932). medeweÍking aan de /rdrs.hê
Ierloorsae/rrg n het WeslbroelpaÍk moge jk
belrokken b lde alere verp aatsnq van de
gebólwên naar de [4i€nt

3 AÍs Lr td lk ( I 933) so ven aan hel monlmenl
(voor H Krop en aích JJPO!d)

4 Wagen ngen werk aan LandboLrwhogeschoo
(voor Wenckebach)

5 Waqenngen. F/o.a vooí La.dbolwhogeschoo
! tqevoerd n de BonsÍaat (voor Eppé)

6 Den Haag. Beêd€. Sladh! s (aiqebrok€n)
Burg de líonchyplein Sledemáagd. lr 125 cm
(voór B Rolh). ler p ekke sehakl op de Íap van
dê Burgerijke Sland pus vier d verse bêkrónin-
gen h 75 cm (voor D B!s) De bekron ngei
staa. tha.s ars osse bee den op het B!rge-
meester de Llonclryple n en de 9Íedemaagd
wadil nog op p aals n9 n hêt zuiderpark

7 Den Haas (1934), !tvoeÍng E gê/voorAgemene
begraatpaars Ke.khoJaan op mo.lmentvoor
Ds B. Írchelmai samen mel vrouw ei zljn zoo.
omqekomen b leên tre nongellk .1933 (vooÍ

8 Den Haag (1936. alelier Hagedoorn) d eren n
gran€l aan va lantbrlg: ram bok eelw en ste.
(voor G Rleb en D But

9 Den Haag (r937) !\'raet óg Nlaeder en knd,
Veltghetrl in \t rcrkeet aanConÍadbrug ovêr
S!€zka.aal (voor D Worbers en arch A. Pet) d€
man voor de oveÍka is om l nanc è e redênen
noo,r gerea seeÍo

10 Den Haag (r937) | traet.a e its Derentuinbrug
(voor G Bueb en arch A Pet mêt spreuken va.
Ê lan Eyssetsleijn).

l1 Den Haàs (r938).  assstente bj ! lvoeÍ ng beeld
J.M Kempe. voor Foge Raad (vooÍ Weicke

12 Den Haaq (Ale er Bon slraat en verp aalst
naaf Fogqeveenslraal) Jahannes de Doper,
n Fransê kaksleen mel Íoeíbruine aderen

13 Den Haag (hali (ate er Bonstíaat en Rogge,
veeistÍaal) granel. n et geree.lgekómen (!oor
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d Ebnelh) Ca 2003ontvreemd va. teíe. alerer

14Ae^Naà? Zelípartet d Ebreth, (aleler Bonislraat
en Roqseveenstraat) graniel.

15 Den Haag (]946), re èts gebrceders Maris
(Ffafse kaksteen)voor pand aan het Nordeifde
k!nsthandê Saa. (voor J AlloÍ)

16 Den Haag (ale er Bonislraal). Iorso vetuaard qd
n rood geaderd marmer (voor d Ebnelh)

17 Den Faag (ale er Bon slraal). LevenssÍoot
panee mel de voorste ngvan de Wanderbaar
tijkevisvansst, n donker hout (voor d Ebnelh).

18 Den Haaq (ale er Bon slraal) diverse werken,
geÍlild voor bÍood in de oofog m€l een bakker

19 Den Faag ! tvoering bro.2e. gevelplaquelte
naarontwêrp voorGebóLrw Faad van stale leÍ
heídenk ng vai de Grondwelsherz e.i.g 1848

20 De.llaag (1954) Orde deÍ Vr jrnetse aren
(F lwele. Êurqwa ) vetzetsnoóunent n de ha .

21 De. r-raag (1956) gevetsteen De Beetdhauwel
aa. e gen woonhu s levens adaar la oze orna
men1e. en onderde en zoals lrapba ustrades
schooÍstaen luinbee d boven icht etc

22 Den Haas (1957) .etiéí van een Metcunus aa.
Postkanloor (vooÍC Franzén Hes enl€ d).

23 Den Haaq MoensÍaat gevelsteen De Dne

24 Den Haag (1951) werkaan Jávatrg, rêièfs
id scrre cllllren (vooí G F0eb)

25 Den Haaq {r954) orde van Vrjmelsearen.
Manunent v@t geêlen v.iinetselaen

26 Den Haag latêier. n g ps g elen va. beeld
Oi derbarnefel (voor We.ckebach)

27 Den Haag {ate ie4 geknietde vrcuweóiiguur
(vóor Soija Meijez)

28 Den Haag (aleieÍ Scheveninsen). Slaarde
Chrisrus (vooÍ onbekende kunslenaar)

29 De. Haag (aleler)rbrsetè op ezer Íeen (voor
o.bekende kunstenaar).

30 Den Haaq (1959) Ma enote. gevetsteen net
Si Jo.is (verw lcler.l) voor hel pand van de 2r,
gende zolde.,mrzekzadet ópgerichl door Mies

31 Den Haag (ca 1960). geve/sreen rnel sch p mer

gestÍeken zel herd€nknqssteen voor overieden
longette (veídwenen)

32 Den Haaq (1962), (ate er'). Jangen net devis
(vooÍ Wenckebach?)

33 De. Haag boventcht ingang Qud-Kalhalieke
Kerk JLrÍÍolw dastraat

34 Dei Haag (1963) boven icht n réqencestij vooÍ
M n sterie van OK& W aan de N euwe Uiteg.

3s Gouda (1958) Sclrool, Pmses mel de krkker
(voor C Franzén lleslenÍecl)

36 Gouda (r959) Sarla L!óra voor kaafseniabr êk
Fransê kalksteen (voor C Fraizén-Hes eifeld)

37 Golda (1951) n dre weken gehakt gevel
beka.e.de teeuw vaot Stadhuis (aÍch Van der
Steur)

30 Grebbeberg (r948). gekrrisre Áanons met

39 Foorn voor €en schoo grote reréls met voge s,
vruchlenranken en een vÍolwspeÍsoon

40 Ledschendam (1940). rwee leeuwenhgDren
voor hel gemeentehlis van Leidschendam vóoí
J.C AtoÍ utgevoefd ln ateier Hagedoorn
(arch A.J. Kfopho er).

41 Noordw lk ( 1 952). modelvergíol ng e. ! lvoer ng
aanogsmanunent l\óót C, Franzéi-Hes e.feld)

42 Fhenên (1953) @/ogsgrare, (vooÍ J e.N

43 Botterdam (1949) gtaat íeliëf aan belastins
/<anloof aan de Punlegaa íraat, rnet blbehorende
wapersch,ide, aan de zijqeve;ler p ekke sehakl
(voora va. der P as)

44 ÊotleÍ'jarn Mar n erskazeÍ.e, NepÍunus en
líodan, in gÍan et op de bofslweÍ ng butenÍap
(voor van deÍ P as)

45 Ve zen ( I 940) BegraaÍplaats Westeryêld. bas.erèi
mel slaande man (voof C Ffanzén lleslenfed)

46 Wagen ngen (ar942) F/óra (vervaaíd gd op de
Bon slraat)voor de Landbouwhogeschool (voor
Eppé)

47 Vlaardingen Sladhrs wapeh en schilddtagerc
(arch Van deí Kroot Meilburg).

48 Voorschorei (1948), Ooloqsnanumeftlv@t Cta
Rueb) AÍchilect M. Laurenlus won de prlsvraag
diê was utgeschreven voo. d t monlmenl en
everde hel hootdonlweÍp (deelsvr m€d Th
Laurentus lvlddelb!rg)



49 Led€n (r958). ! rvoerng entrcepa,ht n vaot ar
rnel de v@rstelnq van BeÍlold Harvey Caude
Bernard en Pavlov vooÍ sebouw rysóógLe van
hel Academ sch z ekenhu s, naaÍ onlweíp van
archtecl  Hemg, mel wlzg nqen va. Carm g
!elt,l\4eÍ1€ns e. Fr edhoiÍ (voor Wenckebach )

50 Wlhemnadorp nab Góes (r96r) ,  Port Íetbus
le W helnlnavan Ptuisen naar een werkvan
L Royer !1col .  Kon.ki ik HLr ls

51 \t'le2ep antlenenanunenl . opdÍacht oud
slrjdersorgai sa1e. in kazerne

voorts d vers toegêpaste bolwb€e d bouwkLrnsl voor
de aÍchilecten A H WêgerÍ en A. Pet

Kleine bêêldhouwwêrk€n
01 Pareelmervls(r916) (Ve ing chrlstie s ArnsleÊ

dam lunr2004 rL 340)
02 zittend wauvhie \1917) kap e naar werk van

AtóÍ mahonelroul, (paÍl col Den Haag)
03 Slrak gevoÍmde koperen dooslès ásba/r/e,

04 S/áárcíé vogel í ll A toí

06 VieÍ kLeine kerameken áaples rodeengobe s1l
A 1oÍr (part col Den Haas)

07 Áaple groen geg rulrd steengoed. welicht
gebakke. door dê fabrlek OuderzaQ le Le del
doÍp (vei ng Chr st es Amsierdan'r lun 2004
nr 34r)

10 lneengedoken uil. ilaol
11 Onkukende papegaai, qips
l2 Felger we lrclrt notenhoul
13 Feiget ap getibde vaet a..rroog gêstoken

snavel we icht ebbenhout
14,4ramet naar beneden gebogen kop
1 5 Sprlrkhaár, notenholl.
16 U, rechl voor zich u t kilkend vooÍ

1a V@uwenhoald ne\ opgêsloken haal
19 Ma, met zigzaggevormd haar
20 Maskermê1 u tsleke.de' haarplnten.
2l Vrauw met het,gtps.
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22 Grab ankikende vagelop voet, mel monoqram.

23 zettponrcÍ nafi(pan co H versum)
24 Eakje bvts \?) (g psen ex part co I Dei

Haas)
25 G etwerk kop n beton vo gens c re perdue-

systeem, (1928-30)
26 Aap op v@tstuk \ca 1925). e kenho!1(co ecte

Mêenhrilck, B!ss!m)
27 Dae nedtte@nde kappeó i. laagrelr€j n brons en

wl melaa op ekenholt (parl. col Dei Haag)
2A LiggentJ he.t)el.a 1939) d verse var antên op

l'ra ve grootte in diverse soorten hout voor Gía

29 Kop. lrontaal..otenholt
30 Kakaloe, voor op ebbên voetle (Vell ng ChÍ sl e r.

Amsterdam jun i8'l1 2003, nÍ 324)
31 Urte hol t  (Velng Chris les i ln 18 l l2003

nL 237)
32 Áperkop(1917),  nole.hol l  30sx23cm{Ve ns

Chr st ies Amsterdam.30 me 1990.nr38)
33 DevluchÍ naat Egypte.gps. (paí co Dei

Haag: elkenho!1en ex pad col Hlvêrslm).
34 rwee hagedissen \192a) haÍdsleen. (Ve I ng

Venduehus der Notariss€n, Den Faag 1996
als C Aarbasi ls,  r r .16 cm).

35 Zweedse Koningtn Ludia net kaatsenktaonre ap
haat haofd (ca r9301 ivooÍ (part. col Denllaag)

36 Aap op vaetstuk 11921 ). (vell ns Cl-rÍ sl e s.
Amsterdamjirn 18 r1 2003, nr 232)

37 Chrisluskap net d@tnenkroan 1ps
38 vrauwekopie (ca 1930) voor (parl. co I Den

t9 Dooón êstq t tê .an /  |  ó\q pdó1loo to !à-

n brons (1933)
40 Aêp ap voeÍ ( ijtl ap ex verkocht bij chr sue s

AmsterdamlS ll 2003. nÍ 323)
41 AaPaD,a'd,a ' '  r - l

Ku.slkí ing Den Faag 1941 n.120, Velrng
ChrlstieS Amsterdam. 18 1 I -2003 nL 326)

42 Patkiel, waat.22.5 .n \Íent Haagse Kunstkring,
Den Haag I941. nr r2r) .

43 Be,ge. ivooÍ 31 5 cm (tênl. Haaqse Kunstkrng.
Den Haag 1941. .L 122).

44 /b6, ebbenhout (Ve ling Chíisl es Amslerdanr
jlni2004 nr 343)
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45 Hóure, srè/e wel chl naarontuêrp ván d Ebnelh
u lgevoerd op de Bonistfaal

46 Víauweliike tiguu ap viss€n (19 slee.s hoog)
welicht naarontw van Sonla Meler

47 l,4eiste net vissen voor DÍ SchoenmakeÍ (crrirurs

4A CatpDschtistt rozenholt blna evensgroot
gêslo en in de oórog 0 t aleler Ma akkaslraal

49 Geirê en diverse gedlaa,?€ doosrès etc lil hel
reslanl rozenhoul van corpus.

50 Staand paadie \pa.t co I H lversurn)
51 Corpus Christi (part col. Den Haas)
52 lrapbeeld(?). nolenholt we genaamd De

Árberd (part col. Leden) (met niel u tgêvoerde
tekst aangebrachl op papêr, sêchr eesbáaí op
olde foto: N VFOUWVOOF llEI PLAN [?])

53 Kopvanèen iange vrau|| (Velng ChÍsle!.
AmsleÍ,lam lunilS'1r-2003 nr 325 e. ve .g
Chr sl es Amsterdam 15 jun 2004 nr 342)

54 Sr aalbara vervaêÍdgd ler qeegenhed van l-ret
hlwe jkva. Tante Netty schoonzlster van de
bee dholwe( (parl col. HiveÍslm)

55 Chtistus zegenend nel ui|. aips.
s6 Rond fronlaal Másker. leÍacoha
57 Íe(a.ana Vrcuwenasket (zelent Ned Kufsl

kt 
^9 

Johan de wtÍthuis K.euterdijk Den Haag
I als ím 3r aug z.l )

5A Vtet ivorcn nedaillans(.a 1950) mêt vóorslel
t ge. va. Jeanne d A.c St tulaanen. St Jotis
Vlucht naar Egypte alaal hoog ca 30 cm
(part  col  Dên Haag en HiveÍsum)

s9 sr Jors (ca 1950). z ver (!it dubbe ljes gego-
ten) (part cor Den Haag)

60 lorsle voor (pad co De. Haag).
61 Maslef teÍacolta (ve ing Christi€\ AmsteÍdam

5j! .  2004 nr 345)
62 Masket btans Írontaa met gecontourneerde

omtÍek (ve Ing ChÍ s l  es Amslefdam l5lun
2004, nÍ 344)

63 rvasker brons rond fÍontaa maskef

65 Twee voorste ingen Muz€Á en wtshed AchleÊ
op de lotos geschfeven 1 kolon brcedle 1823

66 Figurcn van een begtafenis klelne teÍacotla
schetsles (parl co Dei Haag).

67 Ve! entie bfons (gegolen door Slóxen, Leden).
6A Ligqende kaneetlca r958),lêÍacona (part

69 Siáande kameel(3 auq.1958) teracolta (parr

70 Trekpaard. eike.harr lpaÍt col Dên Hêag)
71 Trekpaard, natnet l\enl Mus Mesdag 1961)
72 P/efror. roz€nhout (lenl Mls Mesdag 1961).
73 Breuqhetiêanse bedetaat \ leil t/us Mesdaq196r)
74 Paatd, atbast ltent Í\4us lvesdaq196l)
75 Haelahaepneisle ltent Mus Mesdaq l96l)
76 Grote paardekop (tenl. Nl!s. Mesdag l96l).
z vrssen (marmeÍ?), (tenl. M!s. Mesdag 1961).
7A Clown en ktnd l.re.\. Mrs lrêsdag ] 96I )
79 Staand bakle\tent Mls Mesdag 1961)
80 Doi4rre, arbasl (parl co H verslm)
81 5r Jorrs (1963) abasl{part coll Den Haaq)
82 zeelws paaíd (1963) n Anierlkaans qrenên
a3 Heenctub\19T4) groepjê klêine Íiguurties vooÍ

84 51 Joris, e kenlroulen paneel (pan col HrveÍsum)
8s C/ochárd, leakhout (parr. co Den Haaq).
a6 Wagd,agende leeuw toaÍ zi)r boat De Wolga

plls de naampalen voor dê b@t.
87 yiole, ontwerp en bolwên ervan (voof dversê

violslen onder mêer v@Í e-ên van hel Fesidentie

88 Tw€e kene teracolta aapjes. schelsmalg
{párt co Den llaag)

A9 Dranken beet.lhouwet (.196r ). bÍons op albaslen

90 Áápl-., eikenhoul, onvotood, (veilns ChÍ sl es
AmsteÍdanr 15luni2004 nL 346)

91 De gaede Herdet 11976) e kenhoui, na GraÍs
dood as niel geÍeed aangetÍoiÍen op aleler,
nclls et het g psen ontwerp; z jn aatste werk
(part co Den llaáq)

Inrerieurkunst sn overig klêin wêrk
01 Agemee. .aasl beedhouwwerk n steen houl

vooíe. bÍons ook d verse rneubels en kokken
kasten g psg etopdrachten t! nornamenlen
hellgênbeeden (met s psgielef Kooymans voor
de I Íma PeÍy te Den Haag)en soldatenkopies
gekelrd doorziln echtgênote (iaren deng) lin-



nen só daatjes. grarmonumenle. dodenmaskers
tegels (voor Ou./erzolg Leiderdorp) Dversê
k eine vooÍweÍpen n ivoor (dÍaa werk) en knopen
en b llringen voor baby's, doosjes gemodel eefde
waskaarsen tevens gedreven seraden n koper
en klenere opdrachtef voor dê OÍie derVrilmet-
selaren zoas dooslês mel daarin dÍe voorz t-
têrshamers ! 1 vooí

02 Íwee ontwerpen vaar een Hulskápe/ (30 nov
1932) o.twerplelen nllen (part col Den Haas)

03 Twee bÍonzen koppen, we ichtvoor Zekenh! s
De Volhadins (1939?) F lwe en Bwgwal Den
Haag, mel tekst door H Roand Fosl van der
Schak, aangeboden door de êden Onder de
twee koppen dr € n e kaar gedraaide r ngen e.
Íondom têkst oDar, o rouv zeq niel heel
'ik , zeg 'wtl' ik snoel den kelen vaslet,

04 1946. Plaquelte N U Benter(balkerilwerklu gen,
Den Haag) ter herinnerng aan hêl50lariq
beslaa. der N V Be. e( aangeboden door rret

05 Fotteídaln (1947) sniwetk v@t tappenhus van
dê M.S. lvlilem Fuys (Ho ancl Amerika L ln)
(zevê,r verd epnqen) /nklrsse, u tgêvoêrd n
coromandehout n opdrachl var de fÍma Mll
lers Den Haag en vervaardigd in het alel er aan
de B..isttaal Zeeneermin e
(Íapponaa Eersle k asse) (vooí Van der Plas?)

06 Gevelsteen Ark vá, Nóách. wóonhuis De Á/k va.

07 Den Hag 1956 p€nn ngplaquelle V lmetsêari,
(ondêr molto Jó1. Orde van Vrljmetselaren in NedeL
and 1756-1956. vooÊ en achleÍzjde rnêt teksl zj
zjn.iel waafjk dood die inonshaÍle even'

08 Den Haaq. DveÍse Íestaurales aan meube s en
a.deÍe houten objecten voor ondermeeÍ de lÍ
mab Weêgenaar (antqla r aan de FfedeÍ kstraat)

09 Den Êaag drvers decoratieÍwerk voór eigen
woonhu s, schouwen, lrapba uslrade wa.duch-
ters n de sl jl van het werk dal h j deed voor
Hoórn (z e a daa, bove. icht boven vooideur en
geversleen aan oe voorgeve.

10 Meubelsvoor een sladhuis (qrote ekenholten
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11 Wies m€1 kroontje
12 Den Haag. Sch d vooí de Orde va. Vrljmelsea

- (-rp ho. )  o da 'e 'd.bbÊàdèéd ó'  ó '
SIEN: UTOSAAG 33 DEUS MEUMOUEJUS.
OFDO AB G H A.O. (beed vooÍ 33ste raad)

13 Abcoude (?) rood koperen drijfwerk aan preek-

14 Inler eur. egen bool.
15 Den Faag aleler achleÍ woonhlis dverswerk

waarondeÍ ê€n gevesteen mel een st JoÍs
L. .pè.,or FL.ó.u-)  ê-"ê.  ho r .  -karalden e. n de rnonogÍammenvan de moedef

en dochleí  JPe.NG (verkocht Crr  rÈ1 e s
AmsleÍdanr i I 976) w t marmeren fonleinlje

01 AÍÍeÍden (L), (1968 69) Íestalratieen gedeele-
lke verneuwing van aatgotische a baslen

paneen mel aposle ên en rel€fvoorsle ngen
van de passrewerk€n . he\ altaat van de ketk
de. H H. Cosnas en Danianust n ate er ver
vaaÍdigd en aatsle grole opdracht.

02 Amersiooí (1966) Sl Jolrs Ked
03 Amíeídam (1968) Nêuwe Kêr&.
04a. Ien(,96')  Eu<ób.,< 'Flr  bèótd t  c,êqo. l

us (a basl)  e.  KaÍelvan GeÍe.
05 C!emborg (1968), NH Kerk, beedje norgelkas

en twee engêlêntiguren.
06 De í (r952) Armamentarilm restauralewefk

07 Den Haag. gebouw Geschet A Kenpe, aa. de
Splistraal (1!Ís1een), reconslrlct e ná s.hade
sedurende deoorogsjaÍen (vernieuw ng van ee
van de koppen derigurên van Allori) d€ afge-
broken kop beeÍ bewaard (paí co Lede.)

oa D- %dgÍ q5^ 51) re. .auade..rp! .o^d-
grpsên beelden van de Old-katho eke Ker\ aan
de JlriÍolw dastíaat (arch Van Heyningen rnel
medewerk ng van beeldhouwer Klawer).

09 Den Haag, totca.196r divêrs werk voor de Haas
se Íirma Osenb!Íg& zonen Twenlestraal 254-256
in samenweÍknq met elterhakker C E. Mlyres

l0 Den Haag (atelief MaakkasÍaao, resla!Ía1e
é11 ólón I  o.  ón opóo Dé ío.  oó,bddt .  é Sp )s
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1r De f t  ( r953) restaurare en reparales va.  kap-
têen n d€ Oude Kerk. Tevens de om lsting in de
loím van êelwen rond dewijzerplaten van de

1 2 De íl Sladhuis. hó!1sn lwêrk van lwee rozenen
en resla!Íal ewerk (HLr!rmai De Í1?)

13 Golda (r95r)  d verse de e.  van hel  ntereLrr
van lrel sradhris.levens naaÍ ege. onlwerp e.
vrlgelrakt de:rlterde /eeuwler bekÍon ng va.
de achterg€ve (arch Van Der Sle!r).

14 Golde (1952) restalrat ewerk aan de voorgeve
!a. de Wáag (re ér).

15 Hooi.. hoLrtsnrjw€ík aan het Srádhurs (Readszaa
.aar o.lwerp van L Vêrvant 1788)

16 Leerslm Bule.plaals Zlyensleln werk aan

17 L.lden 1939 1940 sturlslere, bove. de rame.
van de achtergeve van l-ret Ledse sladh! sr
weerqave van (m dde eelwse) anrbachten {voor
C. Franzén Heslented)

18 Le.len (1965) Rapenburg 24 Sludentetue.eni
9rrg ssR

19 Le den 1r968) \xetkaar Haogtandse Ketu \raal

20 Sl l4aartênsd jk (]965). N H Kerk
21 Mdde bdrg beêd Booms Korrrg bovenGst

22 Nlmêgen (r964 I968). SleversÁérk píeekÍoê
(r967) e. oleÍ g oibekeid werk

23 OldewaleÍ (r967) Olde Kerk(voar aa.nemer

24 Rhenei (r942-43) kaplele. in het schip van d€
Cuneraker&(àrch Boeynsa)

2s Bhenen (r963) Cuaeraker&. resla!Íalewerk aan
kapteen n hel  sclr  p.

26 Ronerdam werk aan Íestautate Laurensketk
27 Tiel (1970) onbeken.lwerk ! tgevoerd voor de

I rma Wold€nberg.
2A lJ1te.fi. Kloastetgeng Pardhot {wimbêrgen)

dlvêrse voórstê ingen ván evên van St Máanen
29 Vee@. beelden vaot gewl Stadrlr/s. ! lgevoerd

n alerer llagedoor. (voor we.ckebach)
30 ze st (r965- 66), Ze,sler S/ol welk aa. S otzaa

(voor aannemer JuÍièns).

Noten
1 Een terni dle wordl gebrllkl bil beeldholwers

voor hersle oi reconslruclê va. oud weík aan oi
n gebolwen H erbt  geldl  n l re lagemeendat
hetoorspronke jke werk as voorbeeld dient
soms wofdt ook een totae íe.onsÍlctie
gêmáakt n de gêestvan hel bestaande werk

2 L Gans. Nieuwe Kunsl(U1rechl. 196€). p 6l
e v:C De Wt Chrls erÁgalhe Wegetil, dra-
Eetsvan de llieurc Kunst in Apetdaan lAper
doorn 1994) p.9 45 q f E ëns Den Haag
rand 1900l.B aicrn 1998) p.18 DveÍse,vaak
nog anoneme k!nstnjveíaars werklen regelma
lg voor de Arts and CÍaJts'ieÍ was ook nlerna

Gans óidem p 20 26 passim
Voor een korte n ed ng op h-êlweÍkvan AtoÍ
ze P TeMen. Hel ceram sche weÍk van J C
A,tott i.: vathen uit VUDí.iÍ 164(1998) p 2ev

6

I

5 Ê.Bak Het nettuetu van H.P Brcdnet llleina.
200r )
Franse kaksteen parlcu ere co ecle Leiden.
GratÍ schonk het bee dle aan zjn moedeÍi na
lraar dood kwam hetweer n het beztvan de
beedholwer en vervolgens bijd ens eru€n
Tefden 1998 inool4) .
Na dê essên was êr nog net tijd om de laatstê
actê van een operá bile wonên n hetgebólw
voor Klnslen en Wêtens.happen aan de Zwanê
weg. op oopaistand van d€ academ e. a waar
zj. vadeÍ toe. pachler van hel blrret was

r0 Adarn (r928) Johafnes (r932-r933) en Ailo -
nette lvlaria (1934). De zoon en dochler van de
beêldhouwer waren van onm sbare s1e!n bl het
lolslandkomen van dil artike

I 1 . Y K@pmans MuuNast en gebeield (BotÍedan
1997) p.247

l2 GÍaJÍ ontv ng eÍ d veÍsê co egas zilnroon
her nneí l2 ch er J AtoÍen prói  Eml Epplé
(r877-1948) te hebben onlmoel

13 GÍafÍ kocht wè eens va. Bremmer ee. dÍ eta
sch lderiltjes door Van Daalhoí (1867-1953)l

14. Dl ale er werd onrstÍeeks 1943 in gebru k
genomen Aanvanke ijk woonde er een olde
man die gedwongen werd le
hel oosten van he1 and Bejaarden en werkloz€n



weíclen qedwongên aÍgevoeÍd. De gedachle
die lrieí achter zat was dat zijplaals d enden le
rÍakên vooÍ personen die ul hun huizên warên
qezetdiê waÍen aígebroken in verband met de
aanleg van de At antikwa len hel creëren van
eên rum schooisved. Het pand aan de Bon-
sÍaat weÍd toen gekraakt', helgeen n de turbu-
lentie van de ljd onopgemerkt b eel hel lag n et
dnecl b nnen de vesting en was nog vrl bereik
baaÍ H er weíd toen een eenvoudig ateler inge
Íchtwaaí onder rneer de F/ora door próf Eppé
werd vervaaÍdgd (veÍgrool) en de koossae
schouwdie alerwerd aangebracht n hel ale er
aan de RoggeveenstÍaat
Fêt ate ieÍ van Hagedoorn, waar Gratf ook zo
vaak werkle, lag wè binnen de vesti.g en kon
n el zondêr 'Alsweiss worden bere kl. Hetaan
vragen van zon Alsweiss zou le vee gevaar
opleveren voor €vent!ê ê ln ijving bijde
'Aíbedseinsalz' n Dutsand. Dt proces heêft de
veÍzefslandigingvanGratf  iustversned!

15. Eeísl werd 1946 hel aleler gebouwd lêtu jlde
fam lie nog op de Malakkaslraal woondê n
1956we.d hetwoonhuis aan dewadeck PyÍmonl

16. Hel werk werd ulgevoerd in 1961 Debeelte-
rins van de kopiê geeltondeímeeÍ hei ondeÈ
scheid aan met lret oÍigineel. De koste.
bedroesen Í6479 (reken ng bewaaÍ.j n pad-

17 Vti)net Toevluchls@td vaar beeldhauweE,
be.icht uit onbekende kÍant lil de rubrlek
Ve.kenningen van k,nst en vermaak dooÍ een
iami eid van Grafi gedateer.l:5 maanl949 (?)

18 Thans in gebrlikdoor beeldhouwer[/ Fieheijer
19 Een onlweíp kan bestaan !teen schêts óp

papier oÍ een mode n klei oi q ps van êen
kener foÍmaat da. de Ulvoer ng

20. Plaslcne s een n et drogende massa dle
àÍkomstiq s van de o eÍabrcage Hel vetuangl
de eeÍder gebÍuiklêên duurdêÍe modellêerwas
Het beangílksle voordeelvan paslcnê is dat
helwerk net dÍoogt (zoas kleiwè doel) en men
êr dus onge mileerd aan kan dooMeÍken.

21 EmlEppéwas gevucht l i l  Dutsand voof hel
nelwe íegim€ en woonde n Den Haag n de

HAKKEN: MEER TRANSP RATIE DAN INSPIRATIE 173

Van Speilkslraal en Rila Maniiarges is een wj-
we onbekendê beeldhouwsteí die haar ate ieí
aan de Javastraat had en gêtrouwd was mel de
beeldholwer Etiénne de assislênt van Wenckê
bach. Van Tichelman voor wie GraÍÍ een E gel
hakte, is mj niets meêr bêkend dan wat de
do.h,e /"-  c.dTa ronnedq ónhê:.vê
werkl. Moqellk belror hel hier de opdíachlgeveÍ
de zêll gêen beeldholwer was

22 VÍende jke mededêlng van 
'je 

zoon en dochter
,"n Gr""  7F voo "  bp" ld i  sp- ! r1dÊ !ê l . .
doat R@b: J. Verh. De beeldhauweres Gra
Fueb (s Gravenhage 1946), p 30en3r Graí
sneed ereen aanta voor Rueb d€ zeweef aan
iam ieleden gaf of verkócht.

23 J de GruylêÍ 'Lajos D Ebnelh'. in De vft'e
b/áder('s-Gravenhage 1946) Dversewêrkên
n sleenworden behandeld waatuan het niet
du de ik isoía e dooÍ Graíwerden gehakt
< E L"tos d Ebn.r^.h dê à\ànrgà dê 192:-
t933 (Utrecht,2002), gaal nler in op de beeld-
houwkunst van dê kunstenaar

24 De kast s gekocht bilde Íirmaweêgenaar aan
dê Frederlkslraal en s Holands en le datêÍen
cnca1660. De stijen en veelvan hel beed
nolwerx waren nog aanwezg; veÍowenen
paneê en proÍ e werk weÍd doorGraí gerecon

25 GÍafi werd benaderd door dê Faagse advocaal
mÍ FvanD d e voor de K! luuÍkameÍ wefkle.
De2e maande h€m om zichloch n te schÍlven
GÍafÍ deed zich echleí handg voor als een een
voud qe g psg eter die sechrs mode en ver
nren gvu d gde Gedurende bedregende
per odên verdween hijook.ogaleens melzii
bool De Wo ga'.

26. Koopmans op.cit (n@t I1), p. 340
27. Vendlehuis der NotaÍissen s GÍavênhage 4 I1-

1997 . lor .t. 2224.
28 K Havelaar, De Gêmeenteen de beeden n Dên

Èaag I Jaaboek Die Haghelgas p 6768.
29. Eíallm BihetleÍ p€rse gaan van dLtartike

kon nog woíden toegevoegd dat de leffacotla
kop van kene beedhouweíken 56 nog op dê
Bon straat werd gemaaktên dus vÍoeger is dan
gesussereerd in de oêuvreliisl.


