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ArnleidrrgvandiI aÍtikclis dc ontdckklng
!.rncenkopie!an eenbeeldie
doorJ.C.,{ltoÍf
(llt76 19551.Dc/c h,rklein Fransekalksleen
ir 1905eenvoorslellin-s
\rn.cnjoods k(,op
!nr'ljc op de markl (afbeeldins21.De kopi.

serd m hout gesnedendoor de j eugdi ge
(1.4. C Í.tl l í1900 1976).di e een ti td i r de
leef $as bij de Haagscbc.ldhouwcr Altorf.
De hoge kwaliteit lan het weft gafaanleiding
om cc s nàdcr lc kljkcn na.rrhet werk van

Graff, zijn verhouding tot AltoÍf en andere
beeldhouwenin zijn tijd en hei werk dat Graff
in de loop van de tijd heeft veraaaÍdigd.
Zijn rol als beeldhouwerh€eft zich in de loop
van de jaren vooÍal veÍlegd van vÍij kuÍNtenaaÍ
na3trdtvoeÍder (practiciën) voor vele collega's
met een accentop restalrÍatieweÍk.'De toenmalige slechteeconomischeomstandigheden
in Ned€Ílaodhebh€ndaaÍh eendwingendeÍol
gespe€ld.
Tijdsbeeld
Het financiële klimaat waarin kunstenaars
weÍkten aan het einde van de negentiende
eeuw en het b€gin van è twintigste eeuwwas
schraalte no€men.Waser vooÍ schilden en
decomleursnog wel e€nboteÈamte verdjen€n,
voor be€ldhouweÍswas dat veel minder het
geval.Veel van heo kwaÍnenin de meubelindusirie terechten mochtenle€uwenkopjes
aanneo meubelssmjdenof e€nkuif voor een
spiege ijst. Alles uiteraardnaargeleverdontwerp. In de bestegevallenkwam men in contact met ontwerÍ)emdie e€nvooruitziendeblik
hadden.Voor Den Hàag waÍen dit JohanThom
hj}keÍ (1868 1932)alsmedeCtuis en Agatha
wegerifswinkel Árr drd CrdÍr aande KneuteÍdijk.: Dezewiíkel heeft als e€nvan de eemtede
nieuwetrendin herFlaagse
aangegelen
dje Ár,
Nouveauzn! woÍden genoemd.D€ benaming
duidt de stijlontwikkeling aandie in Europa
had ingezeten die h ons land ook wel Niao'e
1<urutwerd genoemd.'
De vormendie in de beeldendekunstenwerden
toegepast,haddene€ngehe€leigenkankteÍ en
bediendenzich voomamelijk van zwienge
lijnen en decomtiesmet thema'suit de natuur.

2 (hierboven)Zitiendlouwtie dctol
G Glaí (rinks)en z tlend vÍouwtledoor
J C Allorltechls),lerlng en meester
na jarenwêernaaste kaar
OêuvÍelijstKleie beeldhouwerken02.
1. (linkeÍpagina)Gtallwe ènd aan
voor
de eiéÍsvan de Dieíenllinbrug
10
G. Rueb OêuvreijstBeêldhoLrwweÍk
Foto: famiLearchiêf Grcíf.

Dit gold voomamelijk vooÍ de Haagseontwikkeling. In AmsieÍdamweÍkte de bouwmeester
H.P Berlage(185G1934),
die meeÍuitging
van constÍuctievevormenwaarbij de opbouw
was af te lezen aanhet uiterlijk. Bij de Haagse
vormgeving,die sterk beihvloedwes dom de
Brusselseen PaÍijsevoorga.ngels,was dit in
het geheelniet h€r geval.
Ook in de beeldhouwkunstwas eenwending
waaÍ te n€men.LiteratuuÍ en ge€stesbeschouwing kegen glip op de vormgeving.GÍote
invloed had de Amsterdamsebeeldhouwer
J. Mendesda Costa(1863-1939).die voor
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naskerachligc
lreklen kJijgenofjuis! gereduccerdwordentol lngelogenvormen.
Dezcnicuwebenadering
van vorn kon een
sierkdecoraticÍkàrakterhebbenwaaÍdoordeze
ook weergoedkon wordentoegepast
op de
nicuwcmeubelslan die rijd.

3 VeÍ k e.. aapleslervaardgd .
e e . s t er kdoor A t oÍg e i fs e e /d es l l
Oelvrc ,sl Ke ne beechóllvweÍkcn
06

lelen in het landgold êls de vadervan dc ver
gcc\rclijkrebeeldhonwkun\!.Het ging er bij
dezevergecslelijkingom dat nicl hcr werke,
lijke uiterlijk van hct onderwerpwerd wecÍ
gegevcn,nraarde ideedie achrcrhet wezen
ervanschuilga.rl.Z) zullenpoter v.rncen
z$ rar dier alseenoliÍanl /waareDlog woÍdcn
uilgebecldcn de beweeglijkhcidvan tang
haarvaneenmen! ofdiermet eenopvallende
zwicÍigheid,waarbijbewccglijkheid
en massa
geheelopnicuwdoor de kunslcnaarwordr
gcdefinieerd.
Gezichtsuitdruktingen
kunnen

De nieuwetijd gaÍ ook meeraanleidingro1
expcÍimenteren
in mareÍ]aa]en wijze van
bewerken.Zo gafde beeldhouwcÍL. Zijl
(1866'1947)zijn ondcÍwerpen
vaaklveeÍin
bijnaÍuwe ltructuren.waarbijde schetsende
handvar de bccldhouwer
directre volgcnwas.
In Den Haag$eÍkte dc beeldhouwer
Jan
AltoÍf', die,tl opjeugdigeleeflijdeeDeigen
atelierhad.Ook hij hadoorspronkelijk
voorde
Íncubelmdkerij
gewerkrdochhij hadhei geiuk
de kunstenaaÍThom
Prikkerte onlmoeten.
die
mel hemeenaantalwcÍkenzouuitvoeren-tlcl
eigenzinnige
karaktervanAhoÍl, Sekoppeld
aaneenhogematevanaÍisticitelt,maakle
hcn]reedsopjongeleetijd eenv.lnde opral
lendstebccldhouwers
vanDen Hrag.
Uiteraardspeeldedc HaagseAcademie
een
belangnjkerol alsplaarsvooÍ hc! opdoenvan
conracten
en kcnnis.ofschoonhet\,aakbleek
da1leerlingenslechlshccl mondjesmaat
de
lessenvolgdenDir kwan doordaler overdag
geldverdiendmocí $,ordenen menslccht\
loor eenenkelecursusin de alordurenkon
mschrij!cn.
Na onSeveer
1910\peeldeer nogeenÍàclor
vanbelaDgin hel Haagsc.Meeren meerdeed
de kunslcriticu!H.P Bremmer(l lJTl 1956)
zichgelden.Mel zijn artikelenoveroudccn
modemekunslen lessenin esthetische
vonning
verwierihij eengroteinvloedop het kunsr-
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lever Dezewerd nog eensversterktdoor
het feil dal hij weÍk vaÍ divene kunstenaars
aande man bracht.Hij was eensooÍt van
sêntLenen-dealer re noemen,die aanzijn vaitk veÍnogende cuNisten werken vdn zijn
1àvoriete
kunstenaaÍs
verkocht,'VooÍvecl
kunstenaarswasde hieruit voortvloeiendevorm
vzminkomen vzmcruci:u,rlbelangvoor het
levensonderhoud
en deÍhalveook vooÍ de
artistiekevoming. Kunstenaars
die niet tot de
'stàl'vanBÍemmerbehoorden.
merktendat
natuuÍlijk zeeraanhun economischebeperkin
sen.Brenmer had met tjn nening namelijk
ool eenbelangrijkeinvloedop de kunsthandel
in het algemeen.Dat dezeveÍhoudingenwel
e€nstot groot geluk dan wel intens verdriet
kondenleiden,spreektvoorzich.In sommige
gevallenmoesieenkunstenaar
die nieth de
pÍijzen viel, uitzien naargeheelanderwerk.
Dat hierin voor beeldhouwerssomsmogelijk
hedenscholen.moge blijken uit het hierna
volgende.
De araistiekeontwikkelingvàn G€orge
Grafï
GeorgeAdam Graff was de oudsteuit e€ngezin
vanachtkindeÍen.OndankshetpÍincipiële
verbodvan zijn vaderom kunstenaarte worden,
trok hij zijn eigenlijn en ging zich alsjonge
knaaporiënteÍenin dezerichting. Zodoende
ontdekieGeorgehet aielier van Altorf dat toen
aand€ De Ruijterstraatwas gevestigd.De
jonge Graff moet spoedigde aandachtvan de
hardwerkendeAliorf hebbengegrepen,want
door een vroeg werk van Altorf en e€nkopie
daarvan,is eenbewijs e leverenvan de aÍbeid
die Gratr daarvenichtte. In 1917kwam daar

uit de handenvan de zeveniienjarigeeenwbrkstuk levoorschijndat verbazingwekt. Met
gÍote zorgvuldigheiden vaardigh€idsneedhij
daarin hout eenkopie van het b€eldjedat
Altoí in 1905"had gemaaklop zijn atelier aan
de \-Gravenzandelaan.
Het steldeeenjoods
marktverkoopsteÉjevoor waarvoorAltorf
oorspÍonlelijk zijn moedeÍals model had
gebruikt. Het in steenuiigevoerdeweÍkje veF
toont e€nschijnbarevere€nvoudisingvan è
gestallcvanhet vÍouwtje:in
oorspÍonkelijke
eenlangezwaÍejurk en omslagdo€kgehuldzit
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zij daar, schijnbàar moe van het leven en de
dag in €enrustendeposete wachtenop klandizie. D€ kracht van het beeldjespreekiuit de
rake lijnen wadrin het ondeNer! is uitgedrukt:
er gaátzelfs e€nmodeme€n bijna abstÍaierende visie van het gegevenuit. De jonge Gratr
heeft het be€ldjeop een wonderlijk trefzekeÍe
wijze nagevolgd,waarbij het ook nog een
duidelijk eigenkaratter he€fi gekregen,zij het
dat navolging df te lezenvalt aande bepeÍkte
sponranitei(van details.Als we naaÍ de stÍatke
lijnen kijken die aan de achterzijde de consiructie van de stoel aangeven(details die bet
beeldjevan Altorf niet hebben),dan kunrcn
we ons nauwelijks voontellen dat de jonge
knaaphieÍ alléénaanheeft gewe*t. wellichl
heeft AlioÍf als zijn leermeest€ÍeÍ wel mee
geholpen.r
Aan dit vmeg€vooÍbeeld is dus af te lezen
hoe veelhelovendde capaciteitenwarenvan
dejonse Grafï.
AltoÍf werkte in eenst€rk abstraheÍendestijl,
waarin onderdelenvdn het ondeÍwery weÍdeÍ
samengevatin een sooÍ van vlaLken met duidelijke contourenen karakter.Als een bundeling van puzzelstukjesvoÍmden ze het geheel
van het beeld.GeoÍgeGmff volgde dezestijl
op voortretrelijke wijze. Door de kdcht van
zijn voÍmgeving zou, indi€n e€naantalvan
zijn werken niei waren gesigrcerd,verwarring
met het werk vdn Altorf goedrnogelijk zijn.
loopt
Ook de keuzevanztn ondeÍwerpen
parallelmet die vanAltod Apen eÍrvogels
staanbovenaande lijst van geliefde onder
werpen,Dezewerdenook vaakin kleinetbrmaten gemaakt,hetgeende veÍkoopbaarheid
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Een veelbelovendesedevan vier klein€ aapjes
door Graff is nog bij elkaarin panjculier bezil
(aÍbe€lding3). Ze zijr uitgevoerdin gebakken
juist uit de periode
klei en moelenstammen
dat Altorf samenmetde pottenbakkeÍLanooy
(18811948)eenseriekeramische
dieÍfigxÍen
bakte.sWie de werkjesvan craff heeft gebdkken is niet duidelijk.
ln dezepeÍiodeheeftGeorgegedurendezo'n
zevenJaarde avondcursussen
aande Haagse

Academiegevolgd."Hij kreeglater aanwijzinsenvanToonDupuis(1877 1937),die daar
van :900 tot 1914hoofddocent
betserenwas
Dadr bleef het niet bij. Graff leeÍdemogelijk
vooÍ het grootstegedeeltebij Altorf de gehele
pratiijk vanhetbeeldhouwerswerk:
snijdenin
hout en ivoor, halken in steenen modelleÍen
vooÍ bÍonzenobjeclen.Ook basisprincipes
beheerst€
hij, zoalshet gietenvande gipsen
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A A1ei€rvanFagedoornin Scheven.ge.
crc a1933V an nk s n a a íre c h lC
s H H e l ml s
G A Grari(hakke.daa. beed voormonument
Ticheman)HM Hagedoor.ee.la.g gestoÍvei
beedholwermelo.bekendeiaanr
Fato collectieP Tetuen.

dfgietselsvan de kleiontwerpen.Deze afgierselsweÍdenalsÍnalgcbruiktbij hethakkenjn
steen(afbeeldingen
5,6). Dir laatstegeschieddc in dc dagelijksepraktijkvadknietdoorde
beeldhouweÍ
zelf maaÍdooreenpracticiën
(diezich echterwel àc"1dlorr er noemde,
dochin fèiíc veelalslechtsmoàellew
wàs).
Net alsveel anderebeeldhouwers
vervaardigde Graff ook al snel talloze kleine voorweryen,
vaakuil ivoorofhoom. Armbanden.
knopen.
biitringenvoorbaby\, hangeÍjesen kÍuhjes

(somsin koper gedreven),alleswaaÍ maar
inkomen m€e te v€Ígaren was, werd vervaardigd,uit de vrije handdan wel op de
draaibanl. Helaas zijn de meestevàn deze
zakenin de Ínist deÍ tijd verdwenenomdat ze
bijna nooit gesigneerdweÍden.
Een eigenloopbaanen eeneigenatelier
ln 1926trouwdeCeorgenei JohamaEverdim
PieteÍjePauli(1901-1977).
ttut gezinvestigde
zich aande Bonistraat
2'(afgebroken)in de
Archipelwijk (afb€elding5). Daar werdendrie
kindeÍen geboÍen."'
Graffwas aanvankelijkeenpeÍiodein loondienst bij H.M. (Henk)Hagedoom(1876 1954)
die zijn atelierhad aande KatwlksesrÍaatre
Schevednsen(aÍtre€ldiry 6) en die zelf ook
weeÍvoorveleanderebeeldhouwers
weÍkte.ri
Grafs eersteeigen atelie
gevesligdin zijn woonhuisaande BonistÍaat
(afbeeldingen
5,7). Op de eersteverdiepirg
werd gewoonden op de bovensteton worden
gewerkt aanlicht werk als van hout en ivoor.
l,ater. tijdens de oorlog, woondede farnilie op
de eeÍsteverdiepingaande Malakkastraat7li
(mei een atelier op de tweedeverdiepingaan
de loorkant)en wascrin eenandeÍhuisjeaan
de Bonistraainr. I 5 eenklein atelieÍ acht€:de
binneÍplaats,' Dit atelier was hem toegewezen
omdat de werkplaatsaande Katwijksestraat
vdn Hagedoomwegensoorlogsomslandighedennie( meeÍ te gebruikenwas,TÍanspoÍt
van Ínateriaalging via de binnenplaatsdoor de
gang eÍ gaf derhalvenogal eensproblemen.
Aanvankelijk maakteGÍaÍï een seriebeelden
die ze€rsterk aanhei oeuvrevan Altorf doen
denken.Hij sne€dop meesterlijkewijze vooÍ

9. Sprinkhaan.
OeuvrêllslKleinê
Foto:íanil iearchieíGratr.

í0. Omkjkende
voge n qips.OeuvÍeijsl K einebeedl-rouwerken
11
Foto: faniliearcheÍ Graí

íí. RegeÍ metopgêstoken
snavel.OeuvÍelistKlêinebêêld
Fata:lani tiearchiel G.aÍf.

stelLingenvan dieren,nei alsAltoÍf dat deed.
Hij ve childe hieÍin vaÍ zijn leerme€sterdat
zijn werk eenmeeÍ decoraíiefkaÍakler had en
mhder strng was dan dat van Altorf. In de
abstraheÍendevlakken kan Graff veelal e€n
sooí zwierigheidbereikendie zeeÍeigenis
voor hem. In bepaaldepaÍiijen liet hij details
mindeÍ uitgewerkt dan Altorf, die tot in de
laatstelijnen van zijn beeldende definitie
van het gegevendooÍvoerde (albeeldingen
8 tot 1l).
GÍaffs vroegeweÍk heeft echt€Íeengesloten
heid in de abstractiedie van een sterkekacht
is, eenkÍacht 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 andeÍenkon hij op een
snellere manier geld verdienen. Dat hij in
de víje uÍen toch dooÍging met zijn eigen
artistiekeontwitrkeling spreek voor zich. De
sfenge stileÍing beviel hem na verloop van tijd
niet meeren ht ging over op een 'modemere'
stijl die ons Íne€rdo€t denten aande vormgeving uil de art décopeÍiode(afbeelding l2).
GÍatr heeft veel gehak voor Aliorf en vele
àndeÍebeeldhouwe6en deeddát op zijn eigen
atelier of op de weÍkplaats€nvan de opdrachtgevers(aÍb€€ldiry 13). Een pÍaciicièn heeft
eenzeeÍ steÍk gestelnodig, aángezienhet
onnoemelijk zwaaris om de geheledag die
specifiekearbeidte venichten. WeIk waser ir
elk geval voor pmcticiënsdie tèilloos konden
realiseÍen wai de makeÍ van hei werk vooÍ
ogen stond. Slechts door een uitstekende
samenweÍkingvan dezebeidenkon goed we*
ontstaan.
Het ongeluk trof dat 'kenneÍ koopman' (zoals

hij wefd genocnidlcn huizc Graftl H.P BremmcÍ onvoldoendervaarderinghad voor de
eigen scheppingenvan Graff. ' Ofschoondil
uiteraardvoor ecn kun\tcnaar onveÍteerbaar
hlijlt. heetr GÍaffzich een beslaanweren op te
bouwen als uitvoerder voor een groot aanlal
kunstenaar!uit de Hà,rg\c Ícgio die deelszelf
wèl $eer in de smaakvan Brenxner vielen.
Het atelier van Grêff was dus ge!cstigd aan dc
Bonisrràatl5 (tcgcnoveÍzijn vone woonadret,
teÍ$ ijl Gratr toen zelf al aan de NÍalaklastraat
woonde. r Onstreeks l9:19kon dc làniilic
GralÍ \cÍhuizen naareen beter huis mel een
goedewerkplek die daaLaaD
was verbonden.
De Toon vm CrrlÍ schÍcel mij:
'He1nieure 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\:eennrdutbas
ooit e t ktenoptldgpluut\ en latet ?ett auL!
ii.erhdt leLeerestigd.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
Rog g n\! ennrau | \' {bo nl, wt d en 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.tchtennin of neu
Selíiktijdíe wo en Sev.t kt. Dc opdrdrl)tgcrcr
kot tl( roottsa,ts vn.ijnretk
hekiiken in
''.iti' d elíer. Mocht eetl optbacht!ë rerl -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 b e ê d h o l w w e r k e n3 6
Fótó Chrislre s Anstetd an
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HAKKEN:
uteli"r geschielen.De gaíantiëMk ee tijllige
t1íl(vrine meÍlAo'/awknanschdpwri?l àdn

1.1 OveÍgebleven dee van het
mon!me nt voo r T ch elm an
A qemeneBegraaÍpaals.Den Haag
Oeulre lst Beedholwerk 7.

lndit uteliet||?tulenrelegnt. en kleineft
ie en rcrtddtàisd.E?nuit de wle wts bíi\oorbecldee Lopieran eenportretbuste
vl
KoninginWilh?lnin't\an Pt uiten,Genldlin
ran KoningWilL?D1
Lt" Het orieine?lweràrcrnaràis.l àoot Louis Rt)JerIt79.t liló8) in
1il3ó.Het originee!\ut1hlt l1o'rrelberond
.ich in hetKoninkliikH kisan:hieíi Den
Hads.Dc opíe ue bestclddoor Dht.Uan
Hahoken,eenftder te Ro erdan.De.e \rds
tet)ens
Presid?ttt-Commissaris
w de Wilhel
ni apoldeó t( Wilhelninudorp bit Go"s, het
gt ootstepr1rticuliere landbouwhedrijf wn
Nederldnà.Het$as beào.ldter plaatsíngit
t? WilhëlnindtlotpÍet geled" l,estuutskamer
v1
?e
s?nheid
íubileun.Dhr.UanHobok?n
slaagdeerin totstenminste kritg"n r,n h?l
KoninkLijkHuis rcor het trdnsportwn het ofigíneelnaar hetaíelierh de Roqgewesíruat'.
Eenfoto vanhet atelierwerdin hetjaaÍ van
de verhuizinggepubliceerd
in eenkrnt. eeÍ
goedcrcclamevooÍ de zaak.Lr
Laterkon Graff
via de tuio van zijn huis aar de Waldeck
Pyrmontkadehetpal daaÍàchleÍliggendeatelicr
beÍeiken.Het is nog steedsin gebruikals
beeldhouwátelier.- Op dezeplek is een stoet
aanbekcndebceldhouweÍsop bezoekgeweest
o'n de werkzaamheden
te volgen.
Het werk van de practicièn
Door vele beeldhouwerswerd en wordr sebruik
gema:*tvande medewerking
vanpracticiëns.
Dezemedewerkers
voerenwerk rit datdoor
de beeldhouweris ontworpenen dat ve€lal

HAKKEN:
T/EÉRTRANSPIRAT
E DANINSPIBATIE 1ti 1
in gipsis gegoten.
De hulp van eenpracticiër
op eenatelieÍi\ slechtsmogclijk indieneco
nomischefaclorendat toelaten-GrotealelieÍs
uit de achiiiendeen negentiende
eeuwhadden vele practiciënsin diensl.Zij werkten
meeaande uitvoeÍingvan omvangÍijke
opdrachtenals monumenten,gedenttekens
In onsland,waar(bouw-)plastiek
eenminder
sangbaarproductis ddnin de onsomrirsende
landen,zijn dc aleliersmindoromvangrijk.
lndieneenbeeldhouweÍ
eenopdrachtkrijgr
voor bouwbeeldhouwkunÍ.
kdnhij dl naar
gelangzijn cigenwensen de lijd die hij vooÍ
de uitvoeringter beschikking
heeft,kiezen
Nadateenontwerpis goedgekeurd
door de
q.
opdrachlgever kdn met de uiivoering op wer'
kelijk tbrmaat woÍden aangevangen.EeÍst
wordt e€nuitvoering gemadklin klei of plaslicine'"dicalgcgolcnwordlin gips.Dit modeli\
hanteerbaar
en duidelijkte voorzienvanaanlckcningenmct potlood.Door hetobjectafte
tastenmeteensetpunteerpassers
wordthet
geheleoppervlak wat berreftdiepte en structuur geÍneten.
Dezegegevens
wordengcbÍuikl
bij het hakten van het zelfde model in het
bedoelde
Voordit doelgebru;k
cindmalcriaal.
te sipsenzijn nog altijd alsmodelte herkennenàanhunhlloze puntjesen kruisjes,de
meelpunlen
en de drievastereierenriepuntcn
voor de passers.
Dezedrie puntenziin vaakin
melaaluilgcvoeÍd.Met dezemethodekon er
ook wordenvergrootofverkleind,eenrech
niek die Grdff ook meesterwas.
Hethakkenmcl dil syíecm wa! eenspeciàli
teit.Hel ging immersom de nitvoeringvan

;;

í5 Fe éÍ aan het Postkantoorin
Den Haag voo. FranzénHesenJeld
Oelvrellst Bêe dholwêrk 22
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lê Slenenaap op voet Ditwerkwêrd
n eênsterkgecoíodeerdeslal in 2003
(Amslerdm)verkochl.
b I Christiê's
Oêlvreijsl Kene beêdhouwerkên4l
Foto: famitearch@íGrafl.

andeÍmaoswerk en dus in eenstijl en 'handscbrift'van een a.nderVele beeldhouwers
beschil(eÍ over fàvorietepracticiënsdie zelf
veelal niel meeÍ bekendzijn als uitvoerdervan
hei eindproduct.Helaaswordt beeldhouwweÍk
ninmeÍ door practiciënsgesigne€rd.De rcem,
en dit geldt zekeÍ voor houtsnijweÍk, gaatnaar
de signeÍendebeeldhouwerdie vaak slechts
'opdrachtgever'is (afb€eldiryen 14, l5).
GÍaff werkte vooÍ ondermeercollega'sen
kunstenaarsalsAltoÍf, Bus, Dupuis, d'Ebneth,
Epplé,Gobius.Hagendoom,KÍop, Manifarges,
RàdeckeÍ,Rooijackers, Rueb, Termote,
Wenckebachen WolbeÍs." Zelfs de bekende
hertjes van GÍa Rueb werden door Gratr
gestokenin kostbarehoutsooÍen.2
Opnerkelijk was zijn relatie met de Hongaarse
L:unstenaar
L. d'Ebneth(l9OZ I9a2) die23 jàar
h ons land verbleef. OonFonkelijk als avant
gardistischeschilde! begondezekoÍ voor
1940te modelleren.Graff veÍichtte veel weÍk
vooÍ hem als practiciën.Na zijn ploiselinge
vetrek uit NederlandnaaÍ Lima, bleef een
aàntàIwerkendie GÍaff voor hem uifvoeÍde
achteÍop het atelieÍ in de Roggeveenstraat.':l
Door het vele weÍk dat hij in dezeperiodehad,
moesthij zelfs op zir beuÍ een steenhouwer
vooÍ tweejaar in dienstnemen,Dezewerd
speciaalbelastmet de uitvoering van werk in
granietvoor het nieuwe belastingkantoorte
RoiteÍdam.
Overig vrij werk
VanAltorf moetGÍaff ook het meubelmakeN
vak hebbengeleerd.In de familie is eenaantal
kleineremeubelswaaryanaanzijn kindeÉn
bekerdis dat ze dooÍ hun vadeÍzijn gemaakt.
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Inposànt is eengrotezeventiendeeeuwsebe€l
denkastdie Graff zoÍgrrldig heeftgerestaureerd,
nadathij rcstantenvanhet neubel bij de Haagse
kunsthandelWeegenaar
hadgekocht.'"
Dezevaardigheidkon Grafi ook gebÍuikenen
in het meubel-en interieurvak. werlle hij
ook meeaanprcjectenvooÍ de meubelfabnek
Mu(ers (Den Haag)die het ioierieur van hei
M.S. Willem Ruys van de RotterdamseLloyd
verzorgde.Graffs:umdeellag in de uitvoering
van delenvan de trappenhuizendeÍ Eersteen
Twe€deKlasseen betrof veNieringenin de
voÍn van inktvissen,meerïnannenen meermimen, alles uitgevoerdin kostbarehoutsoorten. Zijn coÍtacteÍ met de firma MutteÍs
moerenzijn ontstaanin de periode dat hij
regelmatigmeubelsvervaardigde.
Naastde vele kleinodendie hij maakte,oniwierp hij ook sieÍegels en vervaardisdehij
ooL dodenmask€rsvan ove edenenin HMgse
ziekenhuizen.Zjn stijl verloopt vrij vloeiend
van de typischegestileerdheid
die hij van
Altorf leerde,naareenveÍstrakking in de jaren
deÍig die de onderwerleÍ herkenbaaÍder
De crisisjarentroífen Gratr net als alle dndere
kunstenaaÍs.
Doch de vindingrijkebeeldhouwer stelde al zijn capaciteiieÍr in het werk
om te oveÍlevenen hij staíte de pÍoductie
van iinnen soldaatjes,
dozenmet setjesvan
sierkurken met soldatenloppen in historische
uniformen en gipsentuinkabouters.Z€ weÍden
beschilderd door zijn vrouw en de verkoop
ve iep gunstig.
Zoals met vele kunstenaarshet geval was, zijn
de oorlogsjarenzwaargeweestvoor Craff en
zijn familie. Hij wenstezich niet in te schÍijven

ÍZ lvoíênaía ornkijkend
Oeuvreilsl K einêbeedhouweíken 30
Fata:íani liearchiefGnÍf .
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HAKKEN:
bij de Kultuurkamer
die de Duirsershadden
jngesteld,
maaÍhoefdenietonderte duil(en
dooreenslimmeformuleringdat hij geenkun
stenaarmeerkon zijn wegensmaieriaalgebÍek.r'
Opdrachtenwaren uitermateschaa$ en voor
velen weÍd de aÍmoedescbÍijnend.
In Gratrslaterevrije werk is eengrotereinvloed
van oude Nederlandsebe€ldhouwkunsten
vormgevingwaameembaat
ongeÍwijlbldont
staandoorzijn grot€betrokkenheid
bij restauràtiewerk. De werkenkijgen eenillustratief
kaÍakterdatuiteindelijknielsmeeÍte maken
heefrmer de srilering die hij van Altorf had
gclecrd.GÍalI hcefl íooil de behoeftegehddom
puur absrractwerk remaken.Her (histonsch)
narratievekdrakter van zijn latere plastiekis
vergeltkbaarme! hel weÍk vande in Voorburg
wonendeA.Temote(1887-1978),
die hij zeer
goed heeft gekend.
Graffslidmaatschap
van de Ordeder VÍijmetselarenheeftheln zekerook de nodigecontaclen
cn kansengegevcnvoor dc uilvocringvan werl,
7 a S qnat lur v an
alb e e dn q1 2
Foto: Chnstie s, An stetdan.

Restàuratiewerk
Een belangÍijkebron van inkomstenbestond
uit restauratiewerk
ten behoevevar sieenhouwerijen.SleenhouwcÍs
kunncnnier zon
der beeldhouwers
en Graffvond werk bij de
leveranciersvan steenvan beeldhouwers
waar hij toch al voor werkte-VooÍ het uit
werkenvan modellenvoor restauratiewerk,
wcrk dal bchoorlaanlc sluilenbij veelal
bestaandweÍk, moet de uitvoerdereengroot
gevoelvoor vorm en techniekhebbenen een
evengrootgcvoel vooÍ stijlkcnmcrken,
Ofschooner dooÍ eenopdrachtgeveÍ
tegenwoordis veelaleenzeergoedvoorbeeld

wordt gelevcÍd.mocsleenbeeldhouwerdie
deed.veÍrouwd
dcslijdsaanrestauratiewerk
zijn met het 'hdndschrift'vande vÍocgeÍc
werder. samenmet
OndcÍL.O. Wenckebach
gewerktaande reshura
anderebeeldhouwers,
tie vaneeDaanul kapilclcnvande Cunerakerk
Na de oorlogkwam er Deer werk dooÍ dc
wederopbouw
Juistin dcrc pcriodewaseÍ een
grootmntal restauratiewerken
waarGrdfi a.m
deelnam,zoalsde Laurenskerk
in Rolterdam
(hij ontvingeengoudcnpcnningvande
geneentevoorzijn aandeel),
vooÍs eenflink
cn de
asntalverzets-en oorlogsmonumcntcn
vervaaÍdiging
!'aneengiganlische
leeuwdie
de achtergevel
vanhet SiadhuisvanGouda
in het
bekroonr.Mel TijngÍotc vaaÍdigheid
navolgenvan Íijlen - dent terusaanwat hij
reedsalszeerjongeknaapbij Allorí pÍcstcerde
wcrdhij ccnvande belangrijkerestauratiebeeldhouwers
in Nederland.
Hij werktevoor
veel re!taurariearchitcctcn
als Boeyinga.
Rooijackers,Vànder Steuren restauratie
bedrljven,zoalsHuuman (Dclli) in 1969en
voordc |irmr woudenbergteAmeide.vooÍs
in opdrachrvande beeldhouwers
der Rijks
VanderSchafl
dienÍ voordeMonumcntcnzoÍg
cn Slinger
Het bezit van eeneigenboorkon uitkomÍ
bicden!ooÍ hcl!cÍblijfter plekke.Doorop
her schipte slapen,kon hij logieskosten
h een
Signaturen
Graffhad niet veel op Ínc! hc! zorgvrldig
voorzicn!rn zjjn werk van monogramnen

23
OewreilslKêne beedhowÁ,rerken
Fala lêtrilieat.htel GtaÍ

t 6o

L Á. I F r . J\ , 1.I o t aÀ\s D a Á- F D ^ \ t\s D o a L -

of signatureD.
Hij zei daaÍovcr:'Dat zoeken
ze laier zelf maaÍ uit . wellicht had dir te
makenmel het vele werk dat hij uiteindelijk
vooÍ andeÍenuitvoerde.Er schoolle weinig
tijd over om zich mct zijn eigenscheppingen
bezigte houden.lndien hij eer signatuuÍ
was dit meestàleenlvr'cetal
aanbracht,
hoofdleÍersG nàastclkaarof in elkaar
gepast.mel somsernaastof eronderheljaaÍ
lal. Het feit dat hij ldrg in de vergetelheidis
geraakl.beweesde beschrijvingin eenvetling!àtàlogusvan eenin hardsteenuitge
me(cen
voerdegroepvan hagedissen
monogramdat wcrd gelezenals CC 1920.)1
Dezetwce letterslekente staanvoor ChaÍ
lotte Carbasiusen het werk wcÍd als zodanig
verkocht.Een nadereblik op de signatuur
maaktechterduidelijk dat er CC slaat.

20,FrontaaleÍacota masler
rlslK einebeedhouwerke.S6I'
Oeuvre
Fala Chiste s Ansterdan.

Besluit
Bezienwe de loopbaanyànde becldhouwer
dat!
Graff. ddÍ kunncnwe constateren
ofschoonhij eenkansrijkestaí maakt€
onderde hoedevan Allorf, het economische
en de
klimaal.dc geringesiadsopdrachten:'
invloedvan BremmerdusdanigwaÍen,dat
de weg naàrhet geheelvrije kunstenaarsschapniet aanhemwas voorbehouden.
Echler.zijn valmaÍschapen inventivileÍ
hebbenhel hem mogelijk gemaakleenrijke
pÍaktjjk te voerenwaar vele kunstenaars
van zijn kw. íeiten gcbÍuik kondenmaken
en waaÍ zij veelalook afÏantelijk van
Het aantonenvandezcverhoudingendo€tons
andeÍskijken naarhet vele werk van beeld
houwerswaar slechtshirn naàmop prijkt.r'
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OêuvElijst,en pogingtot reconslrucllê
De ondêrstaánde
Fl geerteenbepeÍktbeeclvan
hêtlolal€oelvÍe vande beedhouwer
GralÍ Zoas bi
de meeslebeedlrouwers
is vee werkveídwe.enin
de misldeÍ Ujden moeI lk te 1ra.êrenDitge dl zêker
voorhel vaakongesigneerde
weíkva. Grail
De lst s samengesle
d aande handvanfotos ! 1
hettam rearchefen materaaop de Rlksburea!
(RKD)n Den
voorK!nsthstorische
Documentate
Haag Via niormaleva. de zoonen de clochterziln
ookwerke.opgenornenDie nlormaleberrefl
! leraard. et de vroegslettd toenziz€lj noglo.!l
va. iedereaangeÍoíenÍotois eêi leÍme d.q opge
jsl veea zo.der nadere
nomenn de onderstaande
aanwlzlngomdald e óp de loloo.tbrak.Oebeperkt
hed vand€ ts1geeflaanhoelllTichllooshelsoms
kanzrjnte ÍachtêneenvoledlgeÍeconstrucle
van
De oe!vreliistgeeftaa.leidinglot meeíonderzoek
me td t a r t ik êhoopk daa Ív o d o e n d a
e a n e dn gto €
Bilgebfekaan .Íofnate is beslolende opsómmng
van hel Beeldhouwlvêrk
dat lrl voorzchzêfot i.
opdradrlvananderenmaaktelecombnerene. alabel sch .aar ocatiele groeperen.ndiener gee.
kLrnsle.aaÍ
adrterhetwefks genoemd.
wordlvooÍ
op g aangenomen
dat lrele genwerkbetíe{t
Dellsl vanwerkenvande Kleinebe€ldhouwwêÍkên
s vo o rropg
op s t ls ls c hin z c h e
r n g e v o ec h Ío n o o
De js1vanIntêrieurkunst
en overigklêlnwêík
belrengebondennterie!rklnslen ke ne gedenk
lekensvoorbinrenshus
De ijslvanResiaubriewerkspreektvoor
zchzeÍ
Ze toontdebêtfokkenhe
d vanGraí bi de monu
menla€ restalrales vanz ln til'l Heaaswasn e1
a l l d d ! deilkwelkaande eh j h a d n c l 1w € rk
T€raanvll .g s eenaanlagroterebouwonderne
mingêi genoemijwaarGraí incdenteêvoofwerkte
Dê werke.! l de ve InqenChrsl es Amsterdam
2003en 2004warenalkomstg !1fam lebe2it

1 Denl ado ' ó)0t.o.è. < è . / .roópa.r .oo
2 DenHaaq(1932).medeweÍking
aande /rdrs.hê
Ierloorsae/rrgn hetWeslbroelpaÍkmogejk
belrokken
b lde alereverpaatsnqvande
gebólwênnaarde [4i€nt
3 AÍsLrtd lk ( I 933) so venaanhelmonlmenl
(voorH K ropen aích JJP O!d)
4 Wagenngen werkaanLandboLrwhogeschoo
(voorWenckebach)
5 Waqenngen.
F/o.avooíLa.dbolwhogeschoo
! tqevoerdn de BonsÍaat(voorEppé)
6 DenHaag.Beêd€. Sladh!s (aiqebrok€n)
Burg de líonchypleinSledemáagd.
lr 125cm
(voórB Rolh).ler p ekkesehaklop de Íap van
dê BurgerijkeSland pus vierd versebêkróningen h 75 cm (voorD B!s) De bekronngei
staa. tha.s ars ossebee den op het B!rgemeesterde Llonclryplen en de 9Íedemaagd
wadil nog op p aals n9 n hêtzuiderpark
7 DenHaas(1934),!tvoeÍng E gê/voorAgemene
begraatpaars
Ke.khoJaan
op mo.lmentvoor
Ds B.Írchelmai samenmelvrouwei zljnzoo.
omqekomen
b leên trenongellk.1933 (vooÍ
8 DenHaag(1936.alelierHagedoorn)d eren n
gran€laanva lantbrlg:ram bok eelw en ste.
(voorG Rleb en D But
9 DenHaag(r937) !\'raet óg Nlaederen knd,
Veltghetrl
in \t rcrkeetaanConÍadbrug
ovêr
S!€zka.aal(voorD Worbers
en arch A. Pet) d€
manvoorde oveÍka is oml nancè e redênen
noo,rgereaseeÍo
10 DenHaag(r937)| traet.a e its Derentuinbrug
(voorG Bueben arch A Pet mêtspreuken
va.
Ê lan Eyssetsleijn).
l 1 D enH aàs(r938).assstente
bj !l voeÍ ng beel d
J.M Kempe.voorFogeRaad(vooÍWeicke
12 Den Haaq(Ale er Bonslraaten verpaalst
naafFogqeveenslraal)
Jahannesde Doper,
n Fransêkaksleenmel Íoeíbruine aderen
13 DenHaag(hali (ate er Bonstíaaten Rogge,
veeistÍaal)granel.n et geree.lgekómen
(!oor
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gestÍeken
zel herd€nknqssteen
vooroverieden
longette(veídwenen)
14Ae^Naà? Zelípartetd Ebreth,(alelerBonislraat 32 DenHaaq(1962),(ate er').Jangennet devis
(vooÍWenckebach?)
graniel.
en Roqseveenstraat)
15 DenHaag(]946),re ètsgebrceders
Maris
33 De. Haag boventcht ingang Qud-Kalhalieke
pandaanhetNordeifde
(Ffafsekaksteen)voor
Kerk JLrÍÍolw dastraat
k!nsthandêSaa.(voorJ AlloÍ)
34 Dei Haag(1963)bovenicht n réqencestij
vooÍ
qd
16 DenHaag(ale er Bonislraal).
Iorso vetuaard
M n sterievanOK& W aande N euweUiteg.
n roodgeaderdmarmer(voord Ebnelh)
3s Gouda(1958)Sclrool,Pmsesmel de krkker
(voorC FranzénlleslenÍecl)
17 DenFaag(ale er Bonslraal).LevenssÍoot
paneemelde voorstengvan de Wanderbaar
36 Gouda(r959) SarlaL!óravoorkaafseniabr
êk
(voorC Fraizén-Hes
tijkevisvansst,
n donkerhout(voord Ebnelh).
Fransêkalksteen
eifeld)
18 DenHaaq(ale er Bonslraal) diversewerken,
37 Golda (1951) n dre wekengehaktgevel
geÍlild voorbÍoodin de oofog m€leenbakker
beka.e.de teeuwvaot Stadhuis(aÍch Vander
Steur)
19 DenFaag ! tvoeringbro.2e. gevelplaquelte
30 Grebbeberg(r948).gekrrisreÁanonsmet
naarontwêrp
voorGebóLrw
Faadvanstale leÍ
heídenkng vai de Grondwelsherz
e.i.g 1848
39 Foorn voor€enschoo grotererélsmetvoges,
vruchlenranken
en eenvÍolwspeÍsoon
20 De.llaag (1954)OrdedeÍ Vrjrnetsearen
(1940).rweeleeuwenhgDren
40 Ledschendam
(Flwele. Êurqwa) vetzetsnoóunent
n de ha .
voorhel gemeentehlis
van Leidschendam
vóoí
21 De. r-raag(1956)gevetsteen
De Beetdhauwel
J.C AtoÍ utgevoefdln ateierHagedoorn
(arch A.J.Kfophoer).
aa. e genwoonhus levensadaarla ozeorna
men1e.en onderdeen zoalslrapbaustrades
41 Noordwlk ( 1952).modelvergíol
ng e. ! lvoerng
schooÍstaenluinbeed bovenichtetc
aanogsmanunent
l\óót C, Franzéi-Hes
e.feld)
22 DenHaas(1957).etiéívaneenMetcunusaa.
42 Fhenên(1953)@/ogsgrare,(vooÍJ e.N
(vooÍC FranzénHesenl€d).
Postkanloor
23 DenHaaq MoensÍaatgevelsteen
De Dne
43 Botterdam(1949) gtaatíeliëfaan belastins
/<anloof
aande Punlegaa
íraat, rnetblbehorende
24 DenHaag(1951)werkaanJávatrg, rêièfs
wapersch,ide,
aande zijqeve;lerp ekkesehakl
(voora va. der P as)
id scrrecllllren (vooíG F0eb)
25 DenHaaq{r954) orde vanVrjmelsearen.
44 ÊotleÍ'jarnMarn erskazeÍ.e,NepÍunusen
Manunent v@t geêlen v.iinetselaen
líodan,in gÍanet op de bofslweÍng butenÍap
(voorvandeÍ Pas)
26 DenHaaglatêier. n g ps g elenva. beeld
Oiderbarnefel(voorWe.ckebach)
45 Vezen( I 940) BegraaÍplaats
Westeryêld.bas.erèi
27 DenHaag{ateie4 geknietdevrcuweóiiguur
melslaandeman(voofC Ffanzénlleslenfed)
(vóorSoija Meijez)
gd op de
46 Wagenngen(ar942) F/óra(vervaaíd
28 DenHaag(aleieÍScheveninsen).
(voor
Slaarde
Bonslraat)voorde Landbouwhogeschool
(vooÍonbekende
Chrisrus
kunslenaar)
E ppé)
29 De. Haag (aleler)rbrsetèop ezerÍeen (voor
47 Vlaardingen
Sladhrs wapehen schilddtagerc
(archVandeí KrootMeilburg).
o.bekendekunstenaar).
(1948),Ooloqsnanumeftlv@tCta
30 DenHaaq(1959)Ma enote. gevetsteen
net
48 Voorschorei
Si Jo.is(verwlcler.l)voorhel pandvande 2r,
Rueb)AÍchilectM. Laurenluswonde prlsvraag
gendezolde.,mrzekzadetópgerichldoorMies
diêwasutgeschreven
voo.d t monlmenlen
(deelsvrm€d Th
everdehel hootdonlweÍp
31 DenHaag(ca 1960).geve/sreen
rnelsch p mer
Laurentuslvlddelb!rg)
va. teíe. alerer
d Ebnelh)Ca 2003ontvreemd
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49 Led€n(r958).! rvoerngentrcepa,ht
rnelde v@rstelnqvan BeÍlold HarveyCaude
Bernarden PavlovvooÍsebouwrysóógLevan
hel Academschz ekenhus, naaÍonlweípvan
a rcht ecHem
l
g,m elw l z g n q e nv a . C a rmg
e. FredhoiÍ(voorWenckebach
)
!elt,l\4eÍ1€ns
p G ó e s(r9 6 r),Po rtÍe tb u s
5 0 Wl h e m nadornab
le W helnlnavanPtuisennaareenwerkvan
L Roy er
! 1c ol. K on.k i i kH L rl s
51 \t'le2epantlenenanunenl. opdÍachtoud
slrjdersorgaisa1e.in kazerne
voor
bolwb€ed bouwkLrnsl
voortsd verstoegêpaste
A H WêgerÍen A. Pet
de aÍchilecten
Kleinebêêldhouwwêrk€n
01 Pareelmervls(r916)(Ve ing chrlsties ArnsleÊ
dam lunr2004rL 340)
02 zittend wauvhie\1917) kap e naarwerk van
(paÍl col DenHaag)
AtóÍ mahonelroul,
03 SlrakgevoÍmdekoperendooslèsásba/r/e,
04 S/áárcíévogel í ll A toí
keramekenáaplesrodeengobes1l
06 VieÍkLeine
A 1oÍr(part col DenHaas)
welicht
07 Áaple groengegrulrd steengoed.
gebakke.doordê fabrlekOuderzaQle Le del
doÍp (vei ng Chrst es Amsierdan'r
lun 2004
n r 3 4r )
10 lneengedokenuil. ilaol
11 Onkukendepapegaai,qips
l2 Felgerwe lrclrtnotenhoul
13 Feiget ap getibde vaet a..rroog gêstoken
snavelwe ichtebbenhout
14,4rametnaarbenedengebogenkop
15 Sprlrkhaár,notenholl.
16 U, rechlvoorzichu t kilkend vooÍ
ne\ opgêslokenhaal
1a V@uwenhoald
haar
19 Ma, met zigzaggevormd
20 Maskermê1
u tsleke.de'haarplnten.
2l Vrauwmethet,gtps.

22 Grabankikendevagelopvoet,melmonoqram.
23 zettponrcÍnafi(pan co H versum)
24 Eakjebvts \?) (g psenex part co I Dei
Haas)
25 G etwerkkop n betonvo gens c re perdue(1928-30)
systeem,
e kenho!1(coecte
26 Aapop v@tstuk
\ca 1925).
Mêenhrilck,
B!ss!m)
27 Daenedtte@nde
kappeói. laagrelr€jn bronsen
wl melaaop ekenholt(parl.col Dei Haag)
he.t)el.a 1939)d versevarantênop
2A LiggentJ
l'rave groottein diversesoortenhout voorGía
29 Kop.lrontaal..otenholt
30 Kakaloe,voorop ebbênvoetle(Vellng ChÍsl e r.
jun i8'l1 2003,nÍ 324)
Amsterdam
3 1 U rte hol t (V el ngC hri sl esi l n 18 l l 2003
nL 237)
nol e.hol l30sx23cm{ V ens
3 2 Á perkop(1917),
me 1990.nr38)
C hrsti esA msterdam.30
33 DevluchÍnaatEgypte.gps.(paí co Dei
Haag:elkenho!1en
ex pad col Hlvêrslm).
(VeI ng
34 rweehagedissen
\192a) haÍdsleen.
Venduehus
der Notariss€n,
DenFaag1996
rr.16cm).
al s C A arbasi l s,
35 ZweedseKoningtnLudia net kaatsenktaonreap
haathaofd(ca r9301ivooÍ(part.col Denllaag)
36 Aap op vaetstuk
11921
). (vellns Cl-rÍsl e s.
18 r1 2003,nr 232)
Amsterdamjirn
37 Chrisluskapnet d@tnenkroan 1ps
(ca 1930) voor(parl.co I Den
38 vrauwekopie
t9 Dooón êstq ttê .an / | ó\q pdó1l oo

to !à-

n brons(1933)
40 Aêp ap voeÍ( ijtl ap ex verkochtbij chr sues
AmsterdamlS
ll 2003.nÍ 323)
4 1 A aP aD ,a' d,a' ' r-l
Ku.sl kíi ngD enFaag1941n.120,V el rng
Amsterdam.
18 1I -2003nL 326)
ChrlstieS
42 Patkiel,waat.22.5.n \Íent HaagseKunstkring,
DenH aagI941.nr r2r).
43 Be,ge.ivooÍ31 5 cm (tênl.HaaqseKunstkrng.
DenH aag1941..L 122).
(VelingChíisles Amslerdanr
44 /b6, ebbenhout
jlni2004 nr 343)

]69

174

HAKKEN \4EERTRANSPIRATIE
DAN NSPIFATIE
45 Hóure,srè/ewel chl naarontuêrpvánd Ebnelh
u lgevoerdop de Bonistfaal
tiguu ap viss€n(19slee.s hoog)
46 Víauweliike
welichtnaarontwvanSonlaMeler
(crrirurs
47 l,4eiste
net vissenvoorDÍ SchoenmakeÍ
4A CatpDschtisttrozenholtblna evensgroot
gêsloen in de oórog 0 t alelerMaakkaslraal
49 Geirê en diversegedlaa,?€ doosrèsetc lil hel
reslanlrozenhoul
van corpus.
50 Staandpaadie \pa.t co I H lversurn)
51 CorpusChristi(part col. DenHaas)
52 lrapbeeld(?).
nolenholtwe genaamdDe
Árberd(part col. Leden) (metnielu tgêvoerde
tekst aangebrachl
op papêr,sêchr eesbáaíop
olde foto: N VFOUWVOOF
llEI PLAN[?])
53 Kopvanèeniangevrau|| (Velng ChÍsle!.
AmsleÍ,lam
lunilS'1r-2003nr 325e. ve .g
15jun 2004 nr 342)
Chrsl es Amsterdam
54 Sr aalbaravervaêÍdgdler qeegenhedvanl-ret
hlwe jkva. TanteNetty schoonzlster
vande
beedholwe( (parl col. HiveÍslm)
55 Chtistuszegenendnel ui|. aips.
s6 RondfronlaalMásker.leÍacoha
(zelent Ned Kufsl
57 Íe(a.ana Vrcuwenasket
kt Johande wtÍthuisK.euterdijkDenHaag
^9 ím 3r aug z.l )
I als
5A Vtetivorcnnedaillans(.a 1950)mêtvóorslel
t ge. va. Jeanned A.c St tulaanen.St Jotis
VluchtnaarEgypte alaal hoog ca 30 cm
( par tc ol DênHa a ge n H i v e Ís u m)
s9 sr Jors (ca 1950).z ver(!it dubbeljesgegoten) (part cor DenHaag)
60 lorsle voor(pad co De. Haag).
61 Maslef teÍacolta(ve ing Christi€\AmsteÍdam
5j! . 2004nr 34 5 )
62 Masketbtans Írontaametgecontourneerde
( v eI ng Ch Ís l e s Ams l e fd alm
om t Í ek
5lun
2004,nÍ 344)
63 rvaskerbrons rondfÍontaamaskef
65 TweevoorsteingenMuz€Áen wtshed AchleÊ
op de lotosgeschfeven1 kolonbrcedle1823
66 Figurcnvan een begtafenis klelneteÍacotla
(parl co Dei Haag).
schetsles

67 Ve! entie bfons(gegolendoorSlóxen,Leden).
6A Ligqendekaneetlca r958),lêÍacona(part
69 Siáandekameel(3auq.1958)teracolta(parr
70 Trekpaard.eike.harr lpaÍt col Dên Hêag)
71 Trekpaard,
natnet l\enl Mus Mesdag1961)
(lenl Mls Mesdag1961).
72 P/efror.
roz€nhout
73 Breuqhetiêanse
bedetaat
\ leil t/us Mesdaq196r)
74 Paatd,atbastltent Í\4uslvesdaq196l)
75 Haelahaepneisleltent Mus Mesdaql96l)
(tenl.Nl!s.Mesdagl96l).
76 Grotepaardekop
(tenl.M!s. Mesdag1961).
z vrssen(marmeÍ?),
7A Clownen ktndl.re.\. Mrs lrêsdag ] 96I )
79 Staandbakle\tentMls Mesdag1961)
80 Doi4rre,arbasl(parl co H verslm)
81 5r Jorrs(1963)abasl{part coll DenHaaq)
qrenên
82 zeelws paaíd(1963) n Anierlkaans
a3 Heenctub\19T4)groepjêklêineÍiguurties
vooÍ
paneel(pan col HrveÍsum)
84 51 Joris,e kenlroulen
8s C/ochárd,
leakhout(parr.co DenHaaq).
a6 Wagd,agendeleeuwtoaÍ zi)r boat De Wolga
plls de naampalenvoordê b@t.
87 yiole, ontwerpen bolwênervan(voofdversê
violslenondermêerv@Í e-ênvanhel Fesidentie
88 Tw€ekene teracoltaaapjes.schelsmalg
{pártco Denllaag)
(.196r
A9 Drankenbeet.lhouwet
). bÍonsop albaslen
90 Áápl-.,eikenhoul,
onvotood,(veilnsChÍsl es
AmsteÍdanr
15luni2004nL346)
91 De gaede Herdet 11976)e kenhoui,na GraÍs
doodas nielgeÍeedaangetÍoiÍen
op aleler,
nclls et hetg psenontwerp;z jn aatstewerk
(partco Denllaáq)
Inrerieurkunst
sn overigklêinwêrk
n steen houl
01 Agemee. .aasl beedhouwwerk
vooíe. bÍonsookd verserneubels
en kokken
kasteng psgetopdrachten
t! nornamenlen
(mets psgielefKooymans
hellgênbeeden
voor
de I Íma PeÍy te DenHaag)ensoldatenkopies
gekelrd doorzilnechtgênote
(iarendeng) lin-
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grarmonumenle.
nensódaatjes.
dodenmaskers
tegels(voorOu./erzolgLeiderdorp)Dversê
k einevooÍweÍpenn ivoor(dÍaawerk)en knopen
en b llringenvoorbaby's,doosjesgemodeleefde
waskaarsen
tevensgedrevenseradenn koper
en klenereopdrachtefvoordê OÍie derVrilmetselarenzoas dooslêsmel daarindÍe voorzttêrshamers
! 1 vooí
02 Íwee ontwerpenvaareen Hulskápe/(30 nov
1932)o.twerplelennllen(part col DenHaas)
03 TweebÍonzenkoppen,we ichtvoorZekenh!s
De Volhadins (1939?) F lwe en Bwgwal Den
Haag,meltekstdoorH RoandFosl vander
Schak,aangeboden
doorde êden Onderde
tweekoppendr € n e kaargedraaide
r ngene.
Íondomtêkst oDar, o rouv zeq nielheel
'ik , zeg 'wtl'
ik snoel den kelen vaslet,
gen,
N U Benter(balkerilwerklu
04 1946.Plaquelte
DenHaag)ter herinnerng
aanhêl50lariq
beslaa.der N V Be. e( aangeboden
doorrret
05 Fotteídaln(1947) sniwetk v@t tappenhus van
dê M.S.lvlilem Fuys (Ho anclAmerikaL ln)
(zevê,rverdepnqen) /nklrsse, u tgêvoêrdn
coromandehout
n opdrachlvar de fÍma Mll
lers DenHaagen vervaardigd
in hetaleler aan
de B..isttaal Zeeneermine
(Íapponaa Eerslek asse)(vooíVander Plas?)
06 Gevelsteen
Ark vá, Nóách.wóonhuisDeÁ/k va.
07 DenHag 1956p€nnngplaquelle
V lmetsêari,
(ondêrmoltoJó1.OrdevanVrljmetselaren
in NedeL
and 1756-1956.
vooÊen achleÍzjdernêtteksl zj
zjn.iel waafjkdooddieinonshaÍleeven'
08 DenHaaq.DveÍseÍestaurales
aanmeubes en
a.deÍe houtenobjectenvoorondermeeÍde lÍ
(antqla r aande FfedeÍkstraat)
mabWeêgenaar
09 DenÊaag drversdecoratieÍwerk
voóreigen
woonhus, schouwen,
lrapbauslradewa.duchters n de sl jl vanhetwerkdal h j deedvoor
Hoórn(z e a daa, bove.ichtbovenvooideuren
geversleen
aanoe voorgeve.
10 Meubelsvoor
eensladhuis(qroteekenholten

11 Wiesm€1kroontje
12 DenHaag.Sch d vooíde Ordeva. Vrljmelsea
ó' ó'
- (-rp ho. ) o da ' e' d.bbÊ àdèéd
SIEN:
UTOSAAG33 DEUSMEUMOUEJUS.
OFDOAB G H A.O.(beed vooÍ33steraad)
13 Abcoude(?) roodkoperendrijfwerk
aanpreek14 Inlereur.egen bool.
15 DenFaag alelerachleÍwoonhlisdverswerk
waarondeÍ
ê€ngevesteenmeleenst JoÍs
L..pè.,or
FL.ó.u-) ê-" ê. ho r. karaldene. n de rnonogÍammenvan
de moedef
en dochl eíJP e.N G (verkocht
C rrrÈ 1e s
AmsleÍdanr
i I 976) w t marmeren
fonleinlje

01 AÍÍeÍden(L),(196869)Íestalratieengedeelea baslen
lke verneuwingvan aatgotische
paneenmel aposleên en rel€fvoorslengen
van de passrewerk€n
. he\ altaatvande ketk
de. H H. Cosnasen Danianustn ate er ver
vaaÍdigden aatslegroleopdracht.
02 Amersiooí(1966)Sl JolrsKed
03 Amíeídam(1968)NêuweKêr&.
0 4 a. Ien(,96' ) E u< ób.,< ' Flbèótd
r
t c,êqo.l
us (abasl )e. K aÍel van
GeÍe.
05 C!emborg(1968),NH Kerk,beedje norgelkas
en tweeengêlêntiguren.
06 Deí (r952) Armamentarilmrestauralewefk
07 DenHaag.gebouwGeschetA Kenpe, aa. de
Splistraal(1!Ís1een),
reconslrlcte ná s.hade
ng vanee
sedurendedeoorogsjaÍen(vernieuw
vande koppenderigurênvanAllori) d€ afgebrokenkop beeÍ bewaard(paí co Lede.)
o a D - % dgÍ q5^ 51) re..auade..rp!.o^dgrpsênbeeldenvande Old-kathoekeKer\ aan
de JlriÍolw dastíaat(arch VanHeyningen
rnel
medewerk
ng van beeldhouwer
Klawer).
09 DenHaag,totca.196rdivêrswerkvoorde Haas
seÍirmaOsenb!Íg&zonenTwenlestraal
254-256
in samenweÍknq
met elterhakker
C E.Mlyres
l0 DenHaag(ateliefMaakkasÍaao,resla!Ía1e
é11ól ón I o. ón opóo D é ío. oó,bddt

. é Sp
)s
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1 r Def t ( r 953)r es ta u ra e
ren re p a ra l evsa . k a p têen n d€ OudeKerk.Tevens
de om lstingin de
loím van êelwenronddewijzerplaten
vande

Noten
1 Eenternidle wordlgebrllkl bil beeldholwers
voorhersleoi reconslruclê
va. oudweíkaanoi
n gebol w enH erbtgel dlnl rel agemeendat
jke werkas voorbeelddient
hó!1snlwêrkvanlweerozenen
12 Deíl Sladhuis.
hetoorspronke
en resla!Íalewerk(HLr!rmaiDeÍ1?)
somswofdtookeentotaeíe.onsÍlctie
gêmáaktn de gêestvanhel bestaande
1 3 G olda( r 95r ) d v e rs ed ee . v a nh e l n te re L rr
werk
naaÍege. onlwerpe.
vanlrel sradhris.levens
2 L Gans.NieuweKunsl(U1rechl.
196€).p 6l
vrlgelraktde:rlterde /eeuwlerbekÍonng va.
e v:C DeWt ChrlserÁgalhe Wegetil,drade achterg€ve(arch VanDerSle!r).
Eetsvan de llieurc Kunstin Apetdaan lAper
14 Golde (1952)restalratewerkaande voorgeve
doorn 1994)p.9 45 q f E ëns DenHaag
!a. de Wáag(re ér).
rand1900l.Baicrn 1998)p.18 DveÍse,vaak
(Readszaa
15 Hooi.. hoLrtsnrjw€ík
aanhetSrádhurs
noganonemek!nstnjveíaars
werklenregelma
.aar o.lwerpvanL Vêrvant1788)
lg voorde Artsand CÍaJts'ieÍwasook nlerna
1 6 Leer s lmB ule.p l a a lZsl y e n s l e l nw e rka a n
Gans óidem p 20 26 passim
17 L.lden 19391940 sturlslere,bove. de rame.
Vooreenkorten ed ng op h-êlweÍkvan
AtoÍ
vande achtergevevan l-retLedsesladh!sr
ze P TeMen.HelceramscheweÍkvanJ C
weerqave
van (mddeeelwse)anrbachten
A,tott i.: vathenuit VUDí.iÍ164(1998)p 2ev
{voor
C. FranzénHeslented)
vanH.P Brcdnet llleina.
5 Ê.Bak Hetnettuetu
18 Le.len(1965)Rapenburg
24 Sludentetue.eni
200r)
6 Fransekaksteen parlcu ere co ecle Leiden.
9r r g s s R
19 Leden1r968)\xetkaarHaogtandse
Ketu \raal
GratÍschonk het bee dle aan zjn moedeÍi na
jk (]965).N H Kerk
20 Sl l4aartênsd
21 Mdde bdrg beêd BoomsKorrrg bovenGst
píeekÍoê
22 Nlmêgen(r964 I968).SleversÁérk
(r967)e. oleÍ g oibekeid werk
23 OldewaleÍ(r967) Olde Kerk(voaraa.nemer
24 Rhenei(r942-43) kaplele. in hetschipvand€
Cuneraker&(àrch
Boeynsa)
2s Bhenen(r963)Cuaeraker&.
resla!Íalewerk
aan
k apt eenn hels c l rp .
26 RonerdamwerkaanÍestautateLaurensketk
27 Tiel(1970)onbeken.lwerk
! tgevoerdvoorde
I rmaWold€nberg.
2A lJ1te.fi.Kloastetgeng
Pardhot{wimbêrgen)
dlvêrsevoórstêingenván evênvanSt Máanen
29 Vee@.beeldenvaot gewl Stadrlr/s.! lgevoerd
n alererllagedoor.(voorwe.ckebach)
30 ze st (r965-66),Ze,slerS/ol welkaa. S otzaa
(vooraannemer
JuÍièns).

lraar dood kwam hetweer n het beztvan de
beedholwer en vervolgensbijd ens eru€n
I 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.happenaan de Zwanê
weg. op oopaistandvan d€ academ e. a waar

zj. vadeÍtoe. pachlervanhel blrretwas
r0 Adarn(r928) Johafnes(r932-r933)en Ailo nettelvlaria(1934).De zoonen dochlervande
beêldhouwer
warenvanonmsbares1e!nbl het
lolslandkomen
vandil artike
I 1. Y K@pmans MuuNasten gebeield (BotÍedan
1997)p.247
l2 GÍaJÍontvng eÍ d veÍsêco egas zilnroon
hernneíl 2ch erJ A toÍen prói E ml E ppl é
(r877-1948)
te hebbenonlmoel
13 GÍafÍkochtwè eensva. Bremmer
ee. dÍ eta
schlderiltjes
doorVanDaalhoí(1867-1953)l
14. Dl ale er werdonrstÍeeks
1943in gebruk
genomenAanvanke
ijkwoondeer eenolde
mandie gedwongen
werdle
hel oostenvanhe1and Bejaarden
en werkloz€n
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weíclenqedwongênaÍgevoeÍd.De gedachle
die lrieíachterzatwasdat zijplaalsd endenle
rÍakênvooÍpersonendie ul hunhuizênwarên
qezetdiêwaÍenaígebroken
in verbandmetde
aanlegvan de At antikwalen hel creërenvan
eênrum schooisved.Hetpandaande Bonhelgeenn de turbusÍaat weÍdtoen gekraakt',
lentievande ljd onopgemerkt
b eel hel lag n et
dneclb nnende vestingen wasnogvrl bereik
ateleringe
baaÍ H er weídtoeneeneenvoudig
Íchtwaaí onderrneerde F/oradoorpróf Eppé
werdvervaaÍdgd(veÍgrool)en de koossae
schouwdiealerwerdaangebrachtn hel ale er
aande RoggeveenstÍaat
Fêt ateieÍ vanHagedoorn,
waarGratfookzo
vaakwerkle,lagwè binnende vesti.gen kon
n el zondêr'Alsweisswordenberekl. Hetaan
vragenvanzon Alsweisszoule vee gevaar
voor€vent!êê ln ijvingbijde
opleveren
'Aíbedseinsalz'
n Dutsand.Dt procesheêftde
ve Íz ef s landigingv a n Gra
tf e rs n e d !
i u s tv
15.Eeíslwerd1946hel alelergebouwdlêtu jlde
woondê n
famlie nogop de Malakkaslraal
1956we.dhetwoonhuis
aandewadeckPyÍmonl
16. Helwerkwerdulgevoerdin 1961 Debeelterinsvande kopiêgeeltondeímeeÍhei ondeÈ
scheidaanmetlretoÍigineel.
De koste.
bedroesen
Í6479 (rekenng bewaaÍ.jn pad17 Vti)net Toevluchls@tdvaarbeeldhauweE,
be.ichtuitonbekende
kÍantlil de rubrlek
Ve.kenningenvan k,nst en vermaak dooÍ een
iami eid vanGrafigedateer.l:5maanl949(?)
18 Thansin gebrlikdoorbeeldhouwer[/Fieheijer
19 Eenonlweípkanbestaan!teen schêtsóp
papieroÍ eenmode n kleioi q ps vanêen
kener foÍmaatda. de Ulvoerng
20. Plaslcne s eenn et drogendemassadle
àÍkomstiqs vande o eÍabrcageHelvetuangl
de eeÍdergebÍuiklêênduurdêÍemodellêerwas
paslcnê is dat
Hetbeangílkslevoordeelvan
helwerknet dÍoogt(zoaskleiwè doel)en men
êr dusonge mileerdaankandooMeÍken.
2 1 Eml E ppéwasgev uc hlti l D u ts a n dv o o fh e l
nelwe íegim€en woonden DenHaag n de

is eenwjVanSpeilkslraal
en RilaManiiarges
we onbekendê
beeldhouwsteí
die haarateieí
aan de Javastraathad en gêtrouwdwas mel de
beeldholwerEtiénnede assislênt
vanWenckê
bach.VanTichelmanvoorwie GraÍÍeen E gel
hakte,is mj nietsmeêrbêkenddanwat de
do.h,e /" - c.dTa ronnedq ónhê:.vê
werkl.Moqellkbelrorhel hierde opdíachlgeveÍ
de zêllgêenbeeldholwerwas
22 VÍendejke mededêlngvan zoonen dochter
'je !r1dÊ !ê l ..
," n Gr" " 7F voo bp" l dispdoat R@b: J. Verh."De beeldhauweresGra
Fueb(s Gravenhage1946),p 30en3r Graí
sneedereenaantavoorRueb d€ zeweefaan
iam ieledengafof verkócht.
23 J de GruylêÍ'LajosD Ebnelh'.in De vft'e
1946)Dversewêrkên
b/áder('s-Gravenhage
waatuanhetniet
n sleenwordenbehandeld
du de ik isoía e dooÍGraíwerdengehakt
< E L"tosd Ebn.r^.h dê à\ànrgà dê 192:gaalnlerin op de beeldt933(Utrecht,2002),
houwkunst
vandê kunstenaar
24 De kast s gekochtbilde Íirmaweêgenaar
aan
dê Frederlkslraal
en s Holandsen le datêÍen
cnca1660.De stijenen veelvanhel beed
nolwerx warennogaanwezg;veÍowenen
paneê en proÍe werkweÍddoorGraígerecon
25 GÍafiwerdbenaderddoordê Faagseadvocaal
mÍ FvanD d e voorde K! luuÍkameÍwefkle.
De2emaandeh€mom zichloch n te schÍlven
GÍafÍdeedzichechleíhandgvooralseeneen
voudqe g psgeterdie sechrsmodeen ver
nrengvud gde Gedurende
bedregende
perodên verdweenhijook.ogaleensmelzii
bool De Woga'.
26. Koopmans
op.cit (n@tI1), p. 340
27. Vendlehuisder NotaÍissen
s GÍavênhage
4 I11997. lor .t. 2224.
28 K Havelaar,
DeGêmeenteen
de beedenn Dên
Èaag I JaaboekDieHaghelgasp 6768.
29. Eíallm BihetleÍ p€rsegaanvandLtartike
konnogwoídentoegevoegd
dat de leffacotla
kopvankene beedhouweíken56 nogop dê
BonstraatwerdgemaaktêndusvÍoegeris dan
gesussereerd
in de oêuvreliisl.

