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ONDERZOEKSVRAAG 
’’Hoe verliep het kunstenaarsleven van 

Joop Holsbergen?’’Joop Holsbergen(1895-1990). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Joop Holsbergen in zijn atelier 
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,,Ik kon toch nooit wat verkopen. Daar heb ik geen verstand van.  

Dat ik teleurgesteld ben ligt helemaal aan mijzelf. Overdag werkte ik 

bij de spoorwegen en ’s nachts schilderde ik of zat ik te beeldhouwen.  

Daar was ik gelukkig mee”.  – Quote van Joop Holsbergen –                               

 
 
Joop Holsbergen werd geboren in Amerongen in een middenstandsgezin. 
Hij bracht het grootste deel van zijn jeugd door in Rotterdam. 
Hij volgde een technische opleiding als instrumentmaker en trad na zijn dienstplicht 
vervuld te hebben gedurende de mobilisatie van 1914 tot 1918, in 1923 in dienst van 
de Nederlandse Spoorwegen, waarvoor hij 40 jaar zou blijven werken. 
Hij trouwde in 1923 met Charlotte van Stigt. 
 
In 1928 verhuisde het gezin naar Almelo, waar Joop het toezicht kreeg over het 
spoorwegnet in Twente. Holsbergen was als kunstenaar autodidact, maar tekende 
en schilderde al vanaf zijn jeugd.  Hij werd lid van de “Twentse kunstkring” en was 
gerespecteerd als de nestor van een groep Twentse realisten, waaronder Jan 
Broeze, Folkert Haanstra en Johan Haanstra en Riemko Holtrop.  
Zijn schilderijen werden in 1933 geweigerd voor een tentoonstelling in het 
Rijksmuseum Twente, dat destijds door de stichter, de textielbaron Van Heek, 
gedomineerd werd. 
In augustus 1941 werd Holsbergen door de NS gedwongen naar Rotterdam te 
verhuizen met zijn gezin, dat inmiddels 3 dochters telde. 
 Omdat hij zo weinig erkenning ondervond heeft hij toen bijna al zijn schilderijen 
vernietigd. 
 
Er zijn slechts enkele van voor WOII bewaard gebleven, waar onder ’’De maaier” wat 
in bruikleen in het stadsmuseum in Almelo hangt. De dochters Han en Loore 
Holsbergen hebben 121 tekeningen van Holsbergen uit zijn Twentse jaren in 1992 
aan dit Museum geschonken. 
 
Zijn verhuizing betekende een nieuwe fase in het kunstenaarsleven van Holsbergen. 
Door het zien van vernieuwingen in de kunst ging hij zelf ook experimenteren met 
andere stijlen en materialen. Hij bleef tekenen en schilderen, maar ging ook in 
Utrecht, waar het gezin toen woonde, beelden maken. Eerst voornamelijk in hout. 
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Zijn eerste beelden dateren van 1948, maar hij is ook altijd blijven tekenen en 
schilderen: zelfs tot op zijn sterfbed maakte hij nog kleine krijt-tekeningen.  
Omdat hij reeds in 1957 op 62-jarige leeftijd gepensioneerd werd, heeft hij een 
tweede leven van 33 jaar als fulltime kunstenaar geleid. 
Daarvoor schilderde hij elke avond na zijn werk tot diep in de nacht, tot zijn vrouw 
met een bezemsteel tegen het plafond klopte dat hij naar bed moest. 
Joops eerste vrouw had alles voor haar man over.  
 
Zij steunde hem ook in het feit, dat er veel uitgaven voor zijn materialen gedaan 
werden. Helaas moest hij haar door ziekte in 1968 verliezen.  
Hij hertrouwde met Lena Klooster, die hem 2 jaar overleefd heeft. 
Holsbergen heeft zo’n 350 schilderijen nagelaten en een groot aantal tekeningen en 
gouaches. 
Zijn beelden maakte hij aanvankelijk in hout, klei en steen, later veelal in gips. 
Er zijn meer dan honderd beelden bewaard gebleven, waarvan er inmiddels meer 
dan 50 gegoten zijn in brons door de stichting Joop Holsbergen, die sinds 1992 zijn 
latenschap beheert na zijn overlijden in 1990 in Nijverdal.  
Daarnaast zijn zijn vele gedichten, samengevat in de bundel “de zwarte vogel”, de 
moeite van het uitgeven waard. 
Hoewel Holsbergen erg introvert was en teruggetrokken leefde, zijn er enkele 
belangrijke tentoonstellingen geweest: Zoals in De Waag in Almelo in 1982, de 
Bergkerk in Deventer 1985 en een overzichtstentoonstelling in 1992/93 in 
Galerie&Skulpturenpark Groeneveld in Almelo. Sinds 1997 is hier een speciale Joop 
Holsbergen Beeldentuin met 50 beelden ingericht. Er zijn nu plannen om zijn totale 
bewaard gebleven oeuvre in een museum onder te brengen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Signatuur van Joop Holsbergen 
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’’ Als jongen van 16 jaar liep ik al tegen een lantaarnpaal, toen ik 

over God liep te denken. Je wilt ontdekken waar je vandaan komt”. 

 – Quote van Joop Holsbergen –   

 

 
Joop Holsbergen ( Amerongen 1895 - Nijverdal 1990 ) 
 
 
Hoewel de wieg van Joop Holsbergen in Amerongen stond ( 1895), heeft hij zijn 
jeugd en studie jaren in Rotterdam doorgebracht. Vader, gewezen beroepsmilitair, en 
moeder met wie hij weliswaar veel op had, vergeleken hem altijd met zijn favoriete 
vlotte broer. Hierdoor kroop de van nature toch al introverte Joop nog dieper in zijn 
schulp. Bovendien leed hij aan een chronisch geldgebrek, waardoor hij zich bij zijn 
kameraden voelde achtergesteld. 
 
Joop Holsbergen werd op 24 januari 1895 te Amerongen (provincie Utrecht) 
geboren. Zijn vader was daar wachtmeester.  Zijn broer Willem werd een jaar later in 
1896 geboren. Eerst verhuisde het gezin Holsbergen naar Heerenveen in 1900, 

daarna naar Overschie in Rotterdam. Holsbergen 
was aanmerkelijk voortvarender, en zorgde voor 
de aankoop  van een kruidenierswinkel in 
Rotterdam. Deze nering in de grote havenstad 
betekende ontzettend hard aanpakken voor alle 
gezinsleden. Joop volgde in Rotterdam de 
ambachtsschool, en ging vervolgens naar de 
MTS, afdeling elektrotechniek. Zijn visie was toen 
al: ‘ Kijken naar wat een ander doet, betekent dat 
je het zelf ook kunt.’’  
Hij interesseerde zich voor de sociaal-democratie, 
en kwam in contact met Adri Vorrink. Ondanks 
zondagschool en jongelingenvereniging was hij 
van begin zeer onafhankelijk ingesteld, op 
maatschappelijk en geestelijk gebied. De jonge 
Joop bestudeerde Plato, Nietzsche en Kant en 
legde toen al de grondslag voor zijn eigen , 
nuchtere denktrant, bijvoorbeeld: ‘’De mens is het 
wildste dier dat er bestaat – de mensen vreten 
elkaar op.  Niemand weet of er een god bestaat – 
meer komen we niet te weten.’’ 

 
Bron: Uit de tekst van R. Holtrop, geschreven in 1982 
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Geboorteregisters Amerongen 25 januari 1895 
Toegangnr: 481 
Inventarisnr: 5 
Gemeente: Amerongen 
Soort akte: Geboorteakte 
Aktenummer: 6 
Aangiftedatum: 25-01-1895 
kind 
Naam: Johannes Holsbergen 
Geslacht: M 
Geboortedatum: 24-01-1895 
Geboorteplaats: Amerongen 
vader 
Naam: Coenraad Holsbergen                
moeder 
Naam: Jacoba Antonia van Manen 
 

 
Bron: Geboorteakte van Joop Holsbergen 
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Foto omschrijving: “Stilleven uit 1943” 
Beeldje van Afrikaanse kunst in Joop’s schilderij afgebeeld. 
Tevens ansichtkaart van Gauguin gekocht in een museum. 
 
 
Willem, de jongere broer van Joop Holsbergen vertrok naar 
Afrika. Dit speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van 
Holsbergens stijl: Hij stuurde een paar Afrikaanse beeldjes op, 
die Holsbergen in zijn stillevens afbeeldde. 
Relatie primitieve kunst (zie kubisme en expressionisme). 
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Zijn dochter Lucie zou later in het van gezin Joop worden opgenomen, om dat er in 
Afrika geen scholing voor haar was. 
(zie afbeelding met portret). 
 

Lucie Holsbergen,  
Kop:  Familiebericht  
geboren: 20-7-1926 
Krantentitel:   
Algemeen Handelsblad 

 

 

Foto omschrijving:  Portret 
van zijn nicht Lucie 
Holsbergen, die bij zijn gezin 
inwoonde, omdat zijn enige 
broer  Willem in Afrika 
woonde voor zijn werk bij de 
Nederlandsche 
Handelsmaatschappij. 
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Na de Ambachtschool (3 jarige opleiding tot instrumentmaker met getuigschrift) 
bezocht hij de Technische School te Rotterdam op de Coolsingel, de latere 
Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen. 
  
Zijn visie was toen al: 
“Kijken naar wat een ander doet, betekent dat je het zelf ook kunt”.  
 
In zijn beelden uitgevoerd in alle mogelijke materialen liet hij zijn verbluffende 
technische vaardigheid zien. Dit technisch vernuft werd ook gebruikt voor het 
ontwerpen en uitvoeren van met meubilair van het gezin: In de stijl van de 
Amsterdamse school werd een eetkamer-ameublement gemaakt, een tafel met 6 
stoelen, van eikenhout met details van coromandelhout. Tevens een bijpassende  
een buffetkast, met handgrepen die hij zelf gegoten heeft en die qua stilering een 
voorbode zijn van zijn latere beelden. 

 
Hij interesseerde zich 
voor de sociaal-
democratie, en kwam 
in contact met Adri 
Vorrink. Ondanks 
zondagschool en 
jongelingenvereniging 
was hij van begin af 
aan  zeer onafhankelijk 
ingesteld op 
maatschappelijk en 

geestelijk gebied.  De jonge Joop bestudeerde Plato, Nietsche en Kant en legde toen 
al de grondslag voor zijn eigen, nuchtere denktrant. Uitspraken van hem zijn 
bijvoorbeeld: ‘’De mens is het wildste dier dat er bestaat – de mensen vreten elkaar 
op.  Niemand weet of er een god bestaat – meer komen we niet te weten.’’ 
Freud stond met een uitgave van 1920 ook in zijn boekenkast. 
Op 19 jarige leeftijd schafte hij al een encyclopedie aan: “De Winkler Prins”, wat voor 
die tijd, 1924, zowel qua prijs als belangstelling zeer opmerkelijk is. Het schetst de 
groet belezenheid en brede interesse van de jongeman, die later zelf ook veel zou 
gaan schrijven. 
 
Jaren later tijdens een gesprek te Nijverdal zegt Holsbergen tegen Everhard Jans: 
‘’Als jongen van 16 jaar liep ik al tegen een lantaarnpaal, toen ik over God liep te 
denken. Je wilt ontdekken waar je vandaan komt”. 

“Kijken naar wat een ander doet, betekent dat je het zelf ook kunt”. 

– Quote van Joop Holsbergen –                                                      
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Nieuwsblad van Gorinchem 
e.o. 1923: huwelijks 
aankondiging. 
 
 
 
 
Portret van zijn  1e vrouw  
Charlotte  
Holsbergen – van Stigt  
 
 
                      
 
 

 
 
 
 
 
 

‘’Ik heb de spoorwegen geëxploiteerd, was afgod van mijn gedachten, 

van m’n kunst.’’ – Quote van Joop Holsbergen –                                                             
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Werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen gedurende 40 
jaar. 
 
Holsbergen heeft zijn dienstplicht tijdens de mobilisatie van 1914 tot 1918 
vervuld.  
 
In 1919 kwam Joop in dienst van de gemeente  Rotterdam, bij afdeling telefonie, als  
elektrotechnicus. In 1923 trad hij in dienst van de Nederlandse Spoorwegen, als 
opzichter, na 3 –jarige opleiding. Dit zou 40 jaar zijn dagelijks zijn werk zijn. 
Na 8 jaar werd hij bevorderd tot opzichter. 
 
Bron: Jaarboek Twente , 1983, Dr. Everhard Jans: interview met Joop 
Holsbergen, pagina 29. 
 
Herinnering tijdens een interview in Nijverdal met E. Jans in de jaren 80: 
Holsbergen zegt nu: ‘’Ik heb  de spoorwegen geëxploiteerd, was afgod van mijn 

gedachten, van m’n kunst.’’ Hij was ook toen al een gelukkig mens, ’beetje 
sentimenteel’’ . 
 
Joop, die inmiddels getrouwd was met Charlotte van Stigt, woonde van 1928 tot 
1941 in Almelo, niet ver van het erve Vrielink in het Noorderkwartier (het huis staat er 
nog). 
 
Woonplaatsen: 
Eerste woonplaats: 
Joop woonde als vrijgezel in Amsterdam en was na 7 jaar verloving met Charlotte 
van Stigt, in april 1923 met haar getrouwd, omdat zij zwanger was van hun oudste 
dochter Elma. Zij woonden daarna samen kort in de Haarlemmerstraat. 
Joop kon vele musea bezoeken, zoals het Stedelijk waaraan hij zijn voornaamste 
inspiratie van de moderne kunst ontleende. 
Door overplaatsing vertrokken zij al in september naar Utrecht, waar hij van het 
stadsleven genoot en kontakten had met kunstenaars als Moesman.  Hij kwam hier 
opnieuw tot  beeldhouwen in klei en hout. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Anekdote:  
Zijn dochters hebben verteld dat Joop Holsbergen in Utrecht een expositie in een 
galerie afgesproken. Hij bracht zijn schilderijen in een taxi naar de galeriehoudster 
zijn kregen echter een woorden wisseling, die Joop niet beviel. Daarop pakte hij zijn 
schilderijen in en vertrok met de taxi terug naar zijn huis. Dit geeft weer dat 
Holsbergen geen concessies wilde doen.  
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Potloodtekening van Joop Holsbergen en 
zijn vrouw. 
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In 1928, hij was inmiddels getrouwd met Charlotte van Stigt, werd Joop Holsbergen 
chef buitendienst van het seinwezen te Almelo. 
Joop, toen al vader van 3 dochters, woonde met zijn gezin tot 1941 in Almelo, niet 
ver van het erve Vrielink in het Noorderkwartier (het huis staat er nog).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’’Twents landschap’’ 
Olieverf op paneel  
 
 
De 121 tekeningen die Holsbergen als basis voor zijn schilderijen 
van de Twentse boerenbevolking maakte, zijn in 1992 door zijn 
dochters aan het Museum voor Heemkunde, thans Stadsmuseum 
geheten, geschonken. 

Zij vormen naast een artistiek ook een historisch dokument. 
Holsbergen ging vaak op zaterdag samen met de bekende architect Jan Jans per 
fiets “de boer op”: Jans tekende de boerderijen en Holsbergen de mensen. 
Hij geeft zijn indruk snel in enkele treffende lijnen weer. Deze stijl blijft hij ook in zijn 
latere werk trouw, dat soms cartoon-achtig aandoet. 
 
Twente was geïsoleerd en liep tot in de 40-er jaren duidelijk achter bij grote steden in 
Nederland, daardoor is zijn stijl van het weergeven van de werkelijkheid tot in de 
jaren 40 verklaarbaar. 
De nieuwe kunstontwikkelingen in Frankrijk(kubisme, fauvisme), België(Art 
Nouveau), Duitsland( Expressionisme, Blauwe Reiter, Bauhaus), Oostenrijk(Wiener 
Sezession) en Italië(futurisme) waren nog buiten zijn blikveld. 
 
 
 
 

,, Maar mijn werk wilden zij niet. Misschien was ik voor die tijd wel 

te modern.’’ – Quote van Joop Holsbergen - 
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Citaat uit een stuk van kunstenaar en collega  
Riemko Holtrop d.d. 23-3-1985: 
 
Joop Holsbergen: Schilder-beeldhouwer 
 
Het moet ruim een halve eeuw geleden zijn, dat ik als jong beginnend 
schilder te Hengelo Joop Holsbergen leerde kennen. Door hem kwam 
in de winter ’’1936-1937’’ het contact met Jan Broeze en Johan 
Haanstra tot stand, waardoor m’n isolement werd verbroken. Nog 
geen jaar later ’’ontdekte’’ ik Henk Lamm, waardoor ook hij uit zijn 
isolement werd verlost. Als jongere ’’beroeps’’ waren wij de enige, nu 
zijn in Hengelo zo’n vijftig beeldende kunstenaars ingeschreven. Stimulerend was 
toentertijd niet alleen de jarenlange vriendschap die erop volgde, maar vooral het feit 
dat ik voor het eerst in deze contreien werd geconfronteerd met ’’modernen’’.  
In de vooroorlogse jaren was het Twentse land a.h.w. met bordpapier dichtgeplakt. 
Wel woei van onze vlijtige naobers het parool: ‘’ Zuerst dass Fressen und dann die 
Moral’’  over naar de Twentse textielbaronnen, die het gouden kalf nooit, de 
verpauperde massa wel uit het oog verloren. Overigens hebben ze door hun 
uitgestrekte landgoederen nolens volens Twente ervoor behoed dat alle grond zoals 
dat eufemistisch heet:’’ in cultuur gebracht’’ werd. 
Want de boer, de ABTB en Rijkswaterstaat: zij ploegen voort. Bovendien danken we 
aan die fabrikanten bijv. het Van Heekspark en het Volkspark te Enschede, alsmede 
het Rijksmuseum Twente. En dan was er ook nog een Twentse Kunstkring. Maar op 
de tentoonstellingen daarvan domineerde het mooie plaatje, het aardige landschapje. 
Kortom: cultureel was Twente een achtergebleven gebied.  
 
Dat geldt in mindere maten voor het muziekleven, hoewel dat voornamelijk bestond 
uit de amateuristische muziekbeoefening in harmonieorkesten, fanfares en 
zangkoren. Maar met name in de beeldende kunst gebeurde er niets van enig 
belang. En aan deze situatie hebben bovengenoemde vrienden-collega’s met 
ondertekende al gauw in hun kielzog, een even radicaal als abrupt einde gemaakt. 
Zij ontketenden a.h.w. een complete  mini-revolutie en joegen ‘’ met verve’’ de zo 
hoog nodige frisse wind door het duffe culturele klimaat dat hier heerste. 
Vanuit deze mentaliteit zou, na de bevrijding, de avant-gardistische schildersbent, 
voor oostelijk grensgebied, ‘’ de Nieuwe Groep’’ worden geboren. 
( Zie catalogus: ‘’Reunie de Nieuwe Groep 1945-1970’’ Rijksmuseum Twente) 
 
Holsbergen heeft altijd getekend. Uit 1929 bijv. dateert een sterk portret van zijn 
moeder. Zijn jeugdige creatieve drang is echter nooit zo sterk geweest dat er van een 
alles eisende roeping kon worden gesproken. De relevantie van zijn artistieke 
activiteiten woog voor hem minder zwaar dan zijn nuchtere kijk op de 
maatschappelijke haalbaarheid van een kunstenaars-loopbaan.  
Eerst in Almelo kreeg zijn creativiteit meer ruimte. Bovengenoemende baan gaf hem 
de maatschappelijke basis, en  daardoor kon hij  ‘s nachts en in de weekends zijn 
bezetenheid voor de schilderkunst botvieren. 
Dit zou niet mogelijk zijn geweest wanneer zijn vrouw niet volkomen achter hem had 
gestaan. Als nooit tevoren werd hij geïnspireerd door het buitenleven: de romantiek 
van het prachtige Twentse land en het primitieve boerenleven.  
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De bekende architect, regionalist en tekenaar Jan Jans, met wie hij al spoedig 
bevriend raakte, bracht hem hiermee in contact. In gezelschap van deze kenner bij 
uitstek van het streekeigene doorkruiste hij fietsend de Twentse contreien. 
Niet alleen zijn honderden tekeningen in die jaren door hem gemaakt, ook zullen zij 
ongetwijfeld veel over filosofische en politieke problemen hebben gediscussieerd, 
geëngageerd en wijsgerig als beiden waren ingesteld. Hun sociale bewogenheid, 
hun politieke instelling wordt mijns inziens het best gekarakteriseerd door te 
vermelden dat Jans als één van de leiders van de vooroorlogse A.J.C., dus als 
S.D.A.P- er oude stijl, veel heeft bijgedragen  heeft aan de bewustwording van een 
groot gedeelte van de bevolking in deze regio. 
Extrovert als hij was stond Jans qua persoonlijkheid contrair t.o.v. de bescheiden en 
introverte min of meer publiciteit schuwe Holsbergen. 
 
In hun levensbeschouwelijke en maatschappelijke visie zullen zij zoals gezegd, geen 
grote verschillen hebben gekend, in artistiek opzicht echter temeer! Vooral uit het 
naoorlogse werk van Holsbergen blijkt evident zijn progressieve instelling, terwijl de 
regionalist Jans bekend stond als oer conservatief. Het in de vijftiger jaren in de 
beeldende kunstenaars kringen zo beruchte rancuneuze boekje van de reactionaire 
criticus/etser Prange: ‘’ De God Hai, Hai en Rabarber’’ was dan ook koren op zijn 
molen….Was Jans, behalve een knap tekenaar, een nuchtere architect uit de 
behoudende ’’Delftse School’’  en Holsbergen een gewaardeerd employé bij de 
Nederlandse Spoorwegen, laatstgenoemde was vooral ras-artiest, wiens 
kunstenaarsziel in de beeldende kunst een uitweg zocht voor zijn onstuimige 
creatieve scheppingsdrang. Jans tekende de constructies van boerderijen, 
schöppen, de gevel-en stiepeltekens: een rijke bron voor enige, na zijn dood door 
zoon Everhard uitgegeven boeken over Oostnederlandse landelijke bouwkunst. 
Deze documentatie kunnen we gevoeglijk als zijn levenswerk beschouwen.  
 
Holsbergen tekende de primitieve boer in zijn ambiance, basis en uitgangspunt voor 
een serie grootse composities en schilderijen. Eigenzinnig en provocerend als dit 
werk was, had men er uiteraard weinig belangstelling, laat staan waardering voor. 
De weigering van zijn inzending voor de eerste tentoonstelling van de Twentse 
Kunstkring in het in 1930 geopende Rijksmuseum Twente, heeft hem uiteraard der 
zaak zeer teleurgesteld en gedesillusioneerd. 
 
De autochtonen vonden zijn werk een aanfluiting, een belediging van de Twentse 
boer. Het was dan ook geen wonder dat men in de gezapige, toonaangevende en 
nogal chauvinistische kringen van die dagen door de aangrijpende schilderijen van 
deze ’’indringer’’ werd geshockeerd. 
 
In Vlaanderen verbeelden de expressionist Constant Permeke op grootste wijze het 
boerenleven, in Brabant de legendarische schilderende dokter Henk Wiegersma; en  
in Limburg werkten o.a. Joep Nicolaas, Charles Eyck en de minder bekende maar 
zeer grote Henri Jonas. Daar wist men wat de term ‘’moderne kunst’’ inhield. 
In Twente kende men, wist men (van) niets….. 
 
In 1941, ongeveer een jaar na de bombardement, werd Holsbergen tegen zijn zin 
overgeplaatst naar Rotterdam om er het seinwezen te helpen reconstrueren, 
aangezien de directie van de Spoorwegen het kader-personeel moest inzetten waar 
dat het meest urgent was.  
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Zijn dochter Han schreef mij hierover: 
‘’In de gangbare sociale omgang niet zo soepele figuur Joop Holsbergen was dertien 
jaar lang in de Achterhoek ( =Twente, R.H.) gelaten. In hoeverre hij daar zelf aan 
meewerkte weet ik niet precies, daarvoor was ik toen te jong”. 
 
Evenals de schilderende boer Jan Broeze, heeft Holsbergen geweigerd van de kunst 
zijn beroep te maken, en hij was er ook de man niet naar om aan de weg te 
timmeren. 
Helaas bestaan er geen foto’s van Holsbergen’s indrukwekkende voor-oorloges werk 
met het boerenleven als thema. Alleen de tekeningen-voorstudies herinneren eraan 
en geven weliswaar een indruk van de primitieve expressionistische vormgeving, 
maar niet van de grootse allure ervan. Toch kan het enige overgebleven schilderij uit 
die tijd ’’De maaier’’, min of meer representatief worden genoemd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tekening van ‘’De maaier’’ 
Voorstudie voor ’t schilderij 
‘’De maaier’’ van Joop Holsbergen, 
1938   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Het schilderij ‘’De maaier’’. 
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Overigens kan ik me nog goed deze unieke voor-oorlogse werken op groot formaat, 
die niet op doek maar op zachtboard geschilderd waren, herinneren:  
Een boerenfamilie ( haast imbeciel) , voor het huis tussen twee zo karakteristieke 
geknotte lindebomen, een blinde man op krukken, en een oude boerin met  
 ‘’ knipmuts’’ getooid. Verder een naakte struise boerenvrouw, die in een zo typische 
Twentse uit Bentheimer zandsteen gehakte voertrog stapt om een bad te nemen. 
 
Hoewel dit werk verwant was aan dat van tijd genoten-geestverwanten als 
Wiegersma, Chabot en Permeke, had het niettemin een zeer persoonlijk cachet door 
de expressieve, primitieve vormgeving. De kleur meestal een bruinige, grauw toon 
waardoor de expressie nog werd verhevigd en de vormgeving waren  in volkomen 
harmonie met het thema. Ook van de vele beelden die Holsbergen nadien heeft 
gemaakt, hebben er helaas verscheidende hetzelfde lot ondergaan als de 
schilderijen.  Een van zijn brieven eindigt dan ook als volgt: 
’’ Als ik maar lang genoeg leef, blijft er misschien niets van over  en dan ga ik zoals ik 
gekomen ben……….met lege handen.’’  
Gelukkig is dit niet het geval. Bron: Recensie van de expositie in 1935.  
 
De kunstenaars van de ’’NIEUWE GROEP’’: 

 
Riemko Holtrop       Jan Broeze  Johan Haanstra               J. Holsbergen 
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Kop:  Twentsche Kunstkring Expositie van werk der leden 
Krantenartikel.   
De Tĳd : godsdienstig -staatkundig dagblad 
Datum, editie: 14-03-1935, Avond 
Jaargang, nummer: 90, 28071 
Uitgever: Gebr. Verhoeven 
Plaats van Uitgave: ’s-Hertogenbosch 
 

 ’’Twentsche Kunstkring Expositie van werk der leden’’ 

De Twentsche Kunstkring, die dit jaar (althans in dit verband) voor 't eerst werk van 
zijn leden exposeert, heeft ons werkelijk verrast met verschillende goede werken. Hij 
toont ons. naast veel onrijps, middelmatigs, zelfs dilettanterigs, toch ook vele doeken, 
maar vooral teekeningen, die wij met veel waardeering, zelfs bewondering hebben 
beschouwd. Zoo de bekende Hengelosche architect Jans, wiens teekeningen van 
Twentsche boerderijen tot het beste van de tentoonstelling behooren. Ze zijn met 
veel liefde en talent, misschien met iets te groot gemak gedaan. Van mevr. Scholten-
van Heek is er o.a. een geteekende meisjeskop. die ons treft door zijn fijn-
droomerige expressie. Van dezelfde Twentsche dame is een bloemenstilleven. Frisch 
van kleur zijn de bloemen losjes en zwierig in de vaas gerangschikt. Zeer goed zijn 
de portretten van den Almeloër Beeling. Vooral het groote meisjesportret is. een 
waardevol werk geworden. Het frêle, bijna fragiele jongemeisjeslichaam met het 
zonnige, prille gezichtje, zwevend bijna op den teer-slanken hals, is van een edele en 
subtiele werking. Wanneer we ons, niettegenstaande het een werk van levende 
schoonheid geworden is, eenige critiek ten opzichte van dit werk aanmatigen, 
zouden we er op willen wijzen, dat het werk in keuze van kleur vooral, niet van 
eenige conventie is vrij te pleiten, terwijl de sfeer met geheel vrij komt van romantiek. 
Levendiger, gedurfder en moderner kleuren heeft Willy Broggel op zijn palet. Van 
hem is er naast een verdienstelijk vrouwenportret een heel fleurig landschapje 
„Bloeitijd". Een schilder met groote kundigheid, die zijn flair en handigheid wat dient 
in te toomen. Opvallend werk is er van J. Holsbergen. Staande voor zijn werk begint 
heel sterk twijfel op te komen aan originaliteit — een sterk gemis op deze 
tentoonstelling — en denkt men gauw aan navolging. Dankbaar de factoren 
overwegend die deze meening een gunstiger wending geven, zal men tenslotte 
moeten concludeeren, dat dit genoemd is.  
„Twee Menschen", maar meer nog „Blinde boer", zijn stukken van beteekenis. 
Laatstgenoemd werk heeft naast zijn tekortkomingen groote verdiensten. De 
hulpeloosheid van den “blinden boer" spreekt uit heel het aarzelend schrijden en 
tasten, maar vooral uit den even ingebogen linkerschouder, die aan de figuur iets 
immens treurigs geeft. 
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Middelhoek en Rabbers zijn teekenaars, die zelfs in hun schilderstukken hun afkomst 
belijden. Ze zijn beiden op deze tentoonstelling aanwezig met uitstekende specimina 
van hun kunst. Veenstra exposeert zijn prachtige „Zee" en een knap jongensportret. 
Van P. A. Nijgh is er o.a. de teekening van de Ned. Herv. Kerk, die we reeds eerder 
meenden te hebben gezien. Ir. de Wijs heeft naast ander werk een prachtigen 
boerenkop ingezonden. 
Hiermede zijn met alleen genoemd, die deze expositie helpen slagen.  
 
Ik denk b.v. aan den bekenden Enschedeschen schilder Gerard Krol, v.d. Aa e.a. 
We wenschen de tentoonstelling, die tot Zondag a.s. geopend is, het succes toe dat 
ze verdient en sporen de Enschedesche kunstliefhebbers gaarne aan tot een 
bezoek. –einde artikel- 
 
De technieken en materialen, die Holsbergen voor zijn schilderijen gebruikte: 
 
Techniek en materiaal: 
De schilderijen van Joop Holsbergen zijn altijd geschilderd met olieverf. 
De dragers zijn: serotex(soort zachtboard) tot in WO II. Meeste werken door hemzelf 
vernietigd. 
Panelen van hardboard of multiplex, afgewisseld met linnen op spieramen. 
 
De lijsten maakte Holsbergen zelf.  
De vroegste schilderijen waren van enkelvoudige lijsten voorzien. 
Daarna in de jaren ’50 zware opbouwlijsten met profiel, voorzien van grijze verf. 
Vanaf de jaren 60 weer enkelvoudige lijsten, van grenen latten. 
 
Signature: 
Holsbergen heeft alle werken gesigneerd en bijna allemaal van een jaartal voorzien. 
Dit maakt het eenvoudiger om zijn stijlontwikkeling te volgen. 
 
Stijlen: 
Naturalisme, werd later realisme genoemd tot in WOII (1943). 
Invloed van Courbet, zoals in een van de weinige overgebleven schilderijen “De 
maaier”. 
Dit schilderij is in bruikleen afgestaan aan het Stadsmuseum in Almelo. 
Er zijn nog enkele Twentse landschappen in dezelfde aardetinten: gele okers, 
sienna, gebrande omber. 
Met deze stijl behoorde Holsbergen tot de nestor van een groep Twentse realisten, 
met leden als Johan en Folkert Haanstra, Riemko Holtrop, Jan Broeze, Bas 
Kleingeld. 
Omdat in Twente voor WOII het culturele leven bepaald werd door de Twentse 
textielbaronnen, zoals de Van Heeks, die de afbeeldingen van arbeiders en boeren 
niet salonfähig vonden, werd Holsbergen voor een expositie in het Rijksmuseum, 
gesticht door de Van Heeks, geweigerd. 
Hij ondervond zo weinig erkenning, behalve van zijn kunstbroeders, dat hij i.v.m. zijn 
gedwongen verhuizing naar Rotterdam in 1942, de knie in de 
serotex(zachtboard)schilderijen gezet heeft. Hij heeft ze daarna opgestookt in de 
kachel om zijn gezin warm te houden. 
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121 tekeningen die hij als basis voor zijn schilderijen van de Twentse 
boerenbevolking maakte, zijn in 1992 door zijn dochters aan het Museum voor 
Heemkunde, thans Stadsmuseum geheten, geschonken. 
Zij vormen naast een artistiek ook een historisch document. 
Holsbergen ging vaak op zaterdag samen met de bekende architect Jan Jans per 
fiets “de boer op”: Jans tekende de boerderijen en Holsbergen de mensen. 
Hij geeft zijn indruk snel in enkele treffende lijnen weer. Deze stijl blijft hij ook in zijn 
latere werk trouw, dat soms cartoon-achtig aandoet.. 
 
Twente was geïsoleerd en liep tot in de 40-er jaren duidelijk achter bij grote steden in 
Nederland, daardoor is zijn  stijl van het weergeven van de werkelijkheid tot in de 
jaren 40 verklaarbaar. 
De nieuwe kunstontwikkelingen in Frankrijk(kubisme, fauvisme), België(Art 
Nouveau), Duitsland( Expressionisme, Blauwe Reiter, Bauhaus), Oostenrijk(Wiener 
Sezession) en Italië(futurisme) waren nog buiten zijn blikveld. 
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De grote omwenteling in zijn stijl kwam na zijn verhuizing naar Rotterdam in 1941. 
Ook al was er weinig materiaal om te schilderen en was het vooral overleven, toch 
beïnvloedde de grote stad zijn kunstwerken. Hij ging experimenteren met diverse 
stijlen, zoals zoveel kunstenaars door de stedelijke cultuur beïnvloed worden. 
Holsbergen kon na de 2e W.O. weer vrij reizen want hij werkte voor de Nederlandse 
Spoorwegen. Ook in Rotterdam en Utrecht, waar hij daarna woonde, bezocht hij 
exposities in musea.  
 
Tekst uit brief Riemko Holtrop: 
 
Bron: Riemko Holtrop  
                                                                                                                                           
Markelo, 26-1-1951 
 
Het is de Rotterdammer Holsbergen geweest, die bewogen als hij werd door de 
primitiviteit en de tragiek van de boerenbevolking en getroffen door de schoonheid 
van het land, als eerste tot buitengewoon expressieve en grootste verbeeldingen van 
de Twentse boer en zijn omgeving kwam. Deze schilder is tot nu toe waarschijnlijk de 
sterkste persoonlijkheid geweest die in Twente (Almelo) geweest en geleefd heeft. 
Helaas is hij in het begin van de oorlog weer naar Rotterdam vertrokken, waardoor 
de Twentse schilders zijn ontwikkeling niet meer zo van nabij kunnen volgen. 
Autodidact zijnde, dus iemand die door zelfstudie ,,het vak (schilderen en tekenen) 
onder de knie heeft gekregen, vertoont hij in zijn werk de typische tekortkomingen                  
( academisch gesproken), van iemand die zich  om de juiste natuurvormen niet er 
bekommert. Maar doordat zijn werk zo doorleefd en buitengewoon expressief is, 
storen die eigenwijze primitieve vormen niet, verhogen zij juist de expressiviteit en 
persoonlijke sfeer van zijn  van zijn werk. Hij heeft zich  ontwikkeld via een men zou 
het kunnen noemen, explosief, nagenoeg vormloos expressionisme (hij dweepte 
toen der tijd met Van Gogh, Permeke, Nolde en andere expressionisten) tot een 
meer beheerste, maar altijd primitief aandoende vormgeving. Zijn kleur is in die 
periode zwaar en broeiend (waarschijnlijk ook doordat hij veel bij lamplicht moest 
werken) maar langzamerhand werd de kleur lichter en zuiverder.  
De Volkshogeschool Diependaal’’ te Markelo, herbergt nog één van zijn schilderijen, 
een maaier op de rug gezien,  haast vechtend met het overweldigende koren en de 
brandende zon. Helaas schijnt hij het meeste werk uit deze  ( zijn belangrijkste 
periode waarschijnlijk) verbrand  te hebben In de tijd van depressie zal hij tot deze  
wanhoopsdaad zijn gekomen)  Waarschijnlijk ook omdat hij nu een geheel andere 
richting ingaat. Hij zoekt nu ( tenminste enige jaren geleden nog) een haast Vermeer-
achtige sereniteit en blankheid van kleur. Maar voor ons, de Twentse jongeren, was 
Holsbergen het grootst in zijn expressionistische, dus begin en middenperiode Het 
was nodig aan deze belangrijke figuur wat meer aandacht te besteden, daar hij 

,,Kleuren vind ik verrukkelijk’’ – Quote van Joop Holsbergen –                    
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beschouwd moet worden als diegene, die voor het eerst in Twente ondanks het 
regionale karakter van zijn kunst, of liever niet gezegd, dank zij dit streek- eigene,   
tot zeer belangrijke werker kwam, die in hun hoogte punten althans, universeel 
genoemd moeten worden.  
Bron: Riemko Holtrop, deel van een artikel uit een onbekende krant.                                                                                                                                           
Markelo, 26-1-1951 
 
 

Citaat uit het Stuk van Riemko Holtrop d.d.23-3-1985. 
 
In elk geval was het ongebruikelijk zo lang op één standplaats te blijven. Maar 
aangezien hij wel knap was in z’n vak wisten ze hem wel te vinden toen in de 
puinhopen van Rotterdam orde gebracht moest worden. Plaatsgebrek in het veel 
kleinere huis de Bergselaan, maar ongetwijfeld vooral ook door bovengenoemde 
desillusies en miskenning, ( In Hamdorf, Laren N.H. overkwam hem hetzelfde als in 
het Rijksmuseum Twente) brachten hem vóór zijn vertrek naar Rotterdam tot het 
desastreuze besluit al zijn werk te vernietigen. Het schilderij ’’ De maaier’’ werd 
dankzij Jan Jans gelukkig gered. 
 
Maar na zijn overplaatsing naar Haarlem in 1947 nam hij penseel weer ter hand. En 
hoe! Het contrast met het voor-oorlogse overwegend tonalistische werk kon niet 
groter zijn: de vrijheid  van de ’’ Bevrijding’’ straalt ervan af.  Hieruit blijkt evident dat 
hij de nieuwe ontwikkeling intens heeft gevolgd, musea bezocht, en las wat erover 
geschreven werd. De overplaatsing naar Utrecht in 1953 is hieraan uiteraard ook 
debet geweest. Hier manifesteerde zich toentertijd immers het surrealisme, door 
Willem Wagenaar vanuit Parijs geïntroduceerd, waardoor hij kennelijk, evenals door 
het kubisme, werd beïnvloed. 
Niettemin bleef de eigenzinnige primitief-expressionistische vormgeving,  Holsbergen 
eigen, dominant. 
Contact met de gangmaker en belangrijkste figuur van de Utrechtse surrealisten, 
Jopie Moesman, en met de extreme ’’ uitschieter’’ Janus de Winter, een van de eerst 
abstracte in ons land zal hij, ’’Einzelgänger’’ als hij was, niet hebben gezocht. 
 
Het lag niet in zijn aard collega’s te benaderen, maar wel was het Amsterdamse 
Stedelijk binnen bereik. In dit verband dient gememoreerd van hoe onschatbare 
betekenis het is geweest, dat Sandberg destijds de grootsten naar zijn museum 
haalde waardoor ook ons, jongeren, de ogen werden geopend voor wat er in de 
internationale na-oorlogse beeldende kunstscene gaande was. Een grandioze tijd! 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De rol van Joop Holsbergen gedurende de 2
e
 W.O. 

 
Brief van zijn dochter 
Han Holsbergen (1925-2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Citaat van Han Holsbergen, geschreven in Amersfoort op 19-07-04 
 
Deze week werd mij gevraagd iets te vertellen over mijn vader Joop Holsbergen, die 
zijn levenlang een schilder, later ook beeldhouwer was, 95 jaar werd en overleed in 
1990.   
 
Na vier jaar mobilisatie 1914-1918 volgde er een opleiding tot tekennaar en een 
baantje als zodanig bij de NS, die later overging naar de technische kant. 
Hij werd geplaatst in Almelo ( ik was toen 3) en zou daar, al was dat geheel niet 
gebruikelijk, zo’n 13 jaar blijven. In die jaren trok hij veel op met de architect Jan 
Jans, die zelf Twentenaar was en zeer ingevoerd in die streken. 
Voor mijn vader betekende dit enorme ontwikkeling in het op papier zetten van alles 
wat met het Twentse landschap, de bevolking, het vee en het boerenleven te maken 
had, wat zonder die introductie niet erg toegankelijk geweest zou zijn voor een 
westerling .  
 
Verder werd er altijd geschilderd, tot diep in de nacht dikwijls. In de weekeinden werd 
er dikwijls gewandeld, gefietst, vogels kijken ( de Weitemanslanden), wandelen in de 
regen midwinter hoorns, witte wereld, vaders warme handschoenen, hele bossen, 
mierenhopen. 
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Tijdens onze schoolvakanties gingen we iedere jaar naar een andere plek. Eén jaar 
waren we op Walcheren. Alvorens we arriveren op ons eindadres was er één stuk 
door getekend, dit keer de Zweeuwse typen. Een nacht meevaren op een 
garnalenschuit leverde niet veel op door zee ziekte. 
Zijn schilderijen waren in die tijd vaak somber van kleur er was vrij geregeld contact 
met collega’s uit die contreien. Hij was lid van de Twentse Kunst Kring. 
 
 Er werd geëxposeerd, maar naar verloop van tijd begonnen zijn kwaliteiten 
ergernissen op te wekken. Hij begon zich terug te trekken  en toen de situatie hem 
dwong te verkassen, in 1941, er natuurlijk geen huis met grote zolder klaar stond in 
Rotterdam, heeft hij in die gedeprimeerde stemming in veel zijn werken de knie 
gezet. 
 
In de eerste jaren in de nieuwe situatie was er niet veel kunst. We moesten één 
kamer delen hij schilderen, ik studeerde viool aan het Conservatorium. Dit duurde de 
spoorstaking in 1943. Daarna was er maar één probleem namelijk eten. Toen de 
treinen niet meer reden was je aangewezen op de fiets.  We hadden 6 fietsen die 
successievelijk allen zijn opgefietst.  Hier stopt de brief.  
 
Losse aantekening: 
Twentse Kunst Kring. Contact met andere kunstenaars. In 1940 kwam er een einde 
aan dit gelukkige leven. Mijn vader werd in 1941 overgeplaatst naar Rotterdam, één 
jaar na het grote bombardement.  
 
Aanvulling op de rol van Joop  Holsbergen als kunstenaar in de 2e wereld 
oorlog:  
De jongste dochter van Joop Holsbergen: Loore De Bas-Holsbergen vertelde: 
 
“Dat haar vader de leiding kreeg over het herstel van het spoorweg net.  
Hij was zeer gezien bij zijn medewerkers. Er was ook nog een zoon van medewerker 
bij het gezin thuis ondergedoken. Na de spoorwegstaking in 1943 moest Joop 
Holsbergen zelf onderduiken en werd daarvoor gehuisvest bij enkele van zijn 
medewerkers, die in de Lopikwaardpolder  woonden. Vader Joop kwam in het 
geheim op de fiets ’s avonds eten brengen naar zijn gezin in Rotterdam, dat honger 
leed. In de Hongerwinter van 1944/45 reed hij zelfs op de fiets naar Friesland om 
eten te halen, want in Rotterdam was niets meer te verkrijgen. 
Wij leden als gezin met 3 opgroeiende dochters en een onderduiker erge honger. 
Op een gegeven moment moesten wij zelf ook vluchten, toen we gewaarschuwd 
waren, dat ze Joop zochten.  
 
Joop Holsbergen was geen officiële kunstenaar en hoefde zich dus niet bij de Kultur 
Kammer te melden. Van de Nederlandse staat, kreeg hij als één van de betrokkenen 
bij de spoorweg staking in 1943, na de 2e W.O. een medaille.  Hij liet zich hier, 
bescheiden als hij was, nooit op voor staan. 
Deze laatste oorlogsjaren, toen zij alleen stond voor de zorg voor het gezin, heeft wel 
voor zijn vrouw een zware wissel op haar leven getrokken. Dit zou mede een reden 
kunnen zijn voor haar latere zwakke gezondheid.” 
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,,Beeldhouwers werken met  vormen in de ruimte,  schilderen doe je 

met kleur op het platte vlak’’ -quote van Joop  Holsbergen -                                                                                   

 
 
Citaat uit  het stuk van Riemko Holtrop d.d. 23-3-1985:  
 
In Utrecht is Holsbergen begonnen met het maken van beeldjes, schalen enz. in 
bakklei en chamotte. Aangezien hij geen eigen oven had en dus niet kon 
experimenteren met glazuren enz. ging hij werken in hout, marmer en steen.  
Niet alleen uit bezorgdheid in verband met eventuele ’’ stoflongen’’, maar vooral het 
besef dat, gezien zijn leeftijd, deze arbeidsintensieve en dus tijdrovende materialen 
remmend op zijn ontwikkelingen werkten, deed hem op het directer aan zijn intenties 
beantwoordende gips over gaan. Het materiaal hout had echter zijn grote liefde, 
gezien de meesterlijk behandeling ervan, terwijl door een mooi bronsje, ’’ het paar’’ 
 ( man en vrouw torso) zijn eerste contact met bronsgieterij Binder te Haarlem tot 
stand kwam. Sindsdien een bron van voortdurende zorg vanwege de hoge kosten. 
 
In 1958 werd Heemstede zijn woonplaats en daar stortte hij zich als bezetene op de 
beeldhouwerij, wat de autodidact voor groter problemen zou stellen dan zijn 
bemoeiingen met de schilderkunst. Primitiviteit in de vormgeving wreekt zich namelijk 
eerder in het plastische, dan op het platte vlak. 
 
In de schilderkunst gooien autodidacten niet zelden hoge ogen, in de 
beeldhouwkunst openbaart zich, zeker voor insiders, ongetwijfeld het gemis van een 
grondige opleiding. Wanneer dit grote talent als een jonge knaap onder hoede van 
een goede mentor op één onzer academies en daardoor in het juiste milieu was 
terecht gekomen, zou Joop Holsbergen zich ontegenzeggelijk hebben ontwikkeld tot 
één van onze sterkste en belangrijkste beeldhouwers. 
Dat is mijn stellige overtuiging. Temeer, omdat het hem aan de juiste mentaliteit 
daarvoor niet ontbrak: ambachtelijk ingesteld, nooit aflatend  als doener en 
doordouwer:  de karakteristieke eigenschappen van iemand die altijd bezig moest 
zijn, voortdurend wil knokken met de zwaarste materialen. Dit in tegenstelling tot de 
schilder-in-spe, die nog wel eens wegdroomt, mijmert en om de hete brij heen wil 
draaien.…. . 
 
 ( Bron: stuk R. Holtrop d.d 23-3-1985). 
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Ook van de beelden die Holsbergen heeft gemaakt, hebben vele het zelfde lot 
onder gaan als zijn vooroorlogse schilderijen, namelijk vernietiging, want hij 
was niet gauw tevreden over zijn werk, noch vond hij erkenning. 
 
 Een van Holsbergens brieven aan Riemko Holtrop eindigt dan ook als volgt: 
 
’’ Als ik maar lang genoeg leef, blijft er misschien niets van over en dan ga ik zoals ik 
gekomen ben……….met lege handen.’’  
 
Gelukkig is dit niet het geval, want er is een enorm oeuvre bewaard gebleven: 
 
Beschrijving van het gehele oeuvre van Holsbergen door: 
 

Peggie Breitbarth, kunsthistorica, schrijver en publiciste.  
                                                                                                                               
Tekst bij de tentoonstelling van Joop Holsbergen (1895-1990)  
in Galerie Groeneveld te Almelo, 13 december 1992 t/m 17 januari 1993. 
 
Bron: publicatie Galerie Groeneveld. 
 
“Mozart’s Symphonie in G-klein”  
                                                                                               
Stil zit ik in mijn kamer                                                                                                                             
Tot in mijn diepste zelf                                                                                                                        
vibrerende geluiden                                                                                                                                  
die rondom mij zijn                                                                                                                                      
Mij hieraan overgevend                                                                                                                          
voel ik mij                                                                                                                                                       
van mezelf verlost 
Gevoelens van weldadigheid                                                                                                           
Stromen uit                                                                                                                                                
langs de donkere oevers                                                                                                                                  
van mijn oude hart Naar het licht                                                                                                                
dat Mozart                                                                                                                                                              
in zijn hunkering                                                                                                                           
naar zelfbevrijding                                                                                                                                           
voor het nageslacht ontstoken heeft 
Kunst scheppen                                                                                                                                                          
is kortstondig wegglijden                                                                                                                                               
uit de wereld van goed en kwaad                                                                                                                
naar een droom van werkelijkheid. 
 
Gedicht door: JOOP  HOLSBERGEN 
Dit gedicht kan gelden als het artistiek credo van tekenaar, schilder, beeldhouwer en 
dichter Joop Holsbergen, die leefde en werkte in de wereld van goed en kwaad van 
1895 tot 1990. Een droom van werkelijkheid, zo kenschetst hij zijn kunst, het 
verlangen naar een ‘’ nog schoner vermoeden’’, zoals hij het elders uitdrukt. 
In de hierbij gereproduceerde tekening, die hij in het midden van zijn leven maakte, 
komt veel van wat hem een levenlang bezighield samen. 
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 ’’Omlijsting’’ noemt hij de tekening, en dat de werkelijkheid. ‘’De ramp’’ schrijft hij 
eronder, maar ook zonder die titel zal het onheilspellend karakter van de afbeelding 
voor ieder duidelijk zijn. Goed en kwaad, leven en dood, zijn thema’s die Holsbergen 
veel bezig hebben gehouden. Meestal niet zo duidelijk als in deze tekening. 
Gewoonlijk is het kwaad subtieler aanwezig. In de vorm van zwarte vogels 
bijvoorbeeld. Goed en kwaad, leven en dood horen ook bij elkaar in Holsbergen 
optiek, desondanks is het voor een mens moeilijk ermee te leven.  In de omlijsting 
treffen we taferelen die zowel verwijzen naar wat er voorafging als er wat later zou  
komen. Wat dat betreft is de tekening een sleutelwerk.  
In de vier hoeken vinden we portretten, man en vrouw afzonderlijk, man en vrouw 
samen en man en vrouw uiteen. Alle mogelijkheden en onmogelijkheden van de 
menselijke liefde, die voor Holsbergen als de hoogste gold, bijeen in vier simpele 
tekeningetjes. Holsbergen had zich trouwens laten kennen als een uitstekend 
portrettist. Zijn geschilderde zelfportretten en portretten van familieleden getuigen 
daarvan. Juist in de jaren ’50 en ’60 experimenteert hij met de kubistische vormtaal 
het portret. De resultaten zijn voortreffelijk.  
Aan weerzijden van het middenstuk zien we de landschappen. Holsbergen heeft het 
boerenland, de heide, maar vooral de duinen en de zee goed gekend. Hij heeft er 
gewandeld en gerust, hij heeft er dagen doorgebracht met zijn schetsboek en 
potloden. In de gestileerde landschappen van de omlijsting herkennen we de talloze 
naturalistische schetsen die hij ter plaatse maakte, maar tevens de kleurige 
schilderijen die hij veel later schilderde. De zee, de duinen, de vliegdennen, de stad 
met de rokende fabrieksschoorstenen, de wolken, de golven, de meeuwen en de 
zwarte vogel. 
Herinneren de fabrieksschoorstenen aan het vooroorlogse Almelo? Hij tekende ze 
van tijd tot tijd in zijn Twentse jaren. Holsbergen woonde van 1928 tot 1941 in 
Almelo, hij was er inspecteur van het seinwezen bij de Nederlandse Spoorwegen. Als 
kunstenaar was hij autodidact en amateur, voor wat die begrippen waard zijn. In 
Almelo leerde hij Jan Jans kennen, de architect en boerderijendeskundige. Samen 
trokken zij menige vrije dag er op uit om het land  en zijn bewoners te schetsen. Via 
Jans leerde hij ook Jan Broeze, de schilderende boer uit Elzen kennen, en tevens de 
professioneel opgeleide Twentse schilders  Riemko Holtrop en Johan Haanstra. 
Door overplaatsing kwam Holsbergen achtereenvolgens in Rotterdam, Haarlem, 
Utrecht en Heemstede te wonen. Hij begon te beeldhouwen. Wanneer we nog even 
terug keren naar ’’De omlijsting’’ dan zien we op boven en onderlijst abstracties die 
herinneren aan het landschap, de kosmos en de twee-eenheid van mannelijk en 
vrouwelijk. Vooral die laatste twee verwijzen naar de beelden. Holle en bolle vormen, 
stapelingen, binnen en buiten spelen daar een rol. De beelden zijn meestal 
abstracties: de discuswerper, droefenis ( een vrouw met een geknikt hoofd) en 
zelden puur formele composities. 
Die abstracties vinden we ook in de kleine pentekeningen, die Holsbergen in die 
jaren maakt. Ze zijn te vergelijken met aforismen. Van Dale omschrijft het aforisme 
als een op zichzelf staande sententie, die geen deel uitmaakt van een bepaald 
denksysteem, maar wel karakteristiek is voor een bepaalde gedachtegang of 
geesteshouding. En als voorbeeld geeft hij dan: ‘’aforismen behelzen gewoonlijk, 
hetzij een inval, hetzij een plotselinge verheldering. Die omschrijving is geheel van 
toepassing op de kleine pentekeningen van Holsbergen uit de jaren ‘50 en ’60 en 
soms ook zijn beelden. 
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In de jaren volgden op de hier afgebeelde tekening, zou Holsbergen zich intensief 
met beeldhouwen bezighouden. Zijn grote wens was dat van de vele gipsbeelden die 
in zijn atelier achterbleven er nog de nodige in brons bestendigd zouden worden. 
Op het eind van zijn leven woonde hij weer in Twente, in Nijverdal ditmaal (vanaf 
1975 tot 1990). Nu hield hij zich weer voornamelijk bezig  met schilderen. De kleur 
brak los en telkens weer varieerde hij op de landschappen, die we in de omlijsting 
treffen. 
Vaak zien we in zo’n landschap een grote zwarte vogel. Hij schilderde die vogel niet 
alleen,maar liet hem ook meermalen weerkeren in zijn gedichten: 
 
“De zwarte vogel” 
 
Een grote zwarte vogel                                                                                                             
zit op een paal                                                                                                                                       
midden in het land                                                                                                                                      
De jaren                                                                                                                                                
die zijn voorbijgegaan                                                                                                                                                  
hangen aan de wand                                                                                                                                      
als lege cocons                                                                                                                                                
de vele vlinders                                                                                                                                                             
zijn her en der vergaan                                                                                                                                      
Ik kijk naar buiten en zie                                                                                                                                          
daar zit hij nog                                                                                                                                                
de grote zwarte vogel                                                                                                                                                 
op een paal                                                                                                                                           
midden in het land                                                                                                                                                      
en wacht                                                                                                                                                          
Ik kom                                                                                                                                                                    
Ik kom nog niet                                                                                                                                              
nog niet 
 
 
Gedicht door: JOOP  HOLSBERGEN 
 
 
 
“De zwarte vogel”is tevens de titel van een nog uit te geven gedichtenbundel 
met 70 gedichten. 
 
Joop Holsbergen stierf in zijn 95ste levensjaar. Tot het laatste toe had hij geschreven 
en geschilderd. Hij was een kunstenaar, al voelde hij zich buiten het professionele 
circuit staan. Om die redenen heeft hij weinig geëxposeerd en hoopte het werk zich 
op in zijn atelier. Tentoonstellingen in Almelo ( de Waag, 1982) en Deventer 
(Bergkerk, 1985) toonden voor het eerst een uitgebreide selectie van zijn werk. 
In het Jaarboek Twente hebben Riemko Holtrop ( 1968) en Everhard Jans ( 1983) 
aandacht gevraagd voor deze opmerkelijke kunstenaar. 
 
BRON: Geschreven door Peggie Breitbarth, kunsthistorica.              
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Een Overzicht van  de schilderijen  van Joop Holsbergen  
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Schilderijen van “landschap met kraaien” 
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’’ Als ik maar lang genoeg leef, blijft er misschien niets van over en 

dan ga ik zoals ik gekomen ben……….met lege handen.’’    

– Quote van Joop Holsbergen –                           

 
 
 
Huis van Holsbergen aan de Maaslaan 
in Heemstede  

Na nog eens overgeplaatst te zijn 
naar Utrecht (1943) en Haarlem 
(1947) werd hij uiteindelijk in 
1957 op 62-jarige leeftijd als 
inspecteur gepensioneerd: een 
bewijs temeer, dat hij niet alleen 
bij zijn medewerkers maar ook bij 
de directie in hoog aanzien stond. 

Hij verhuisde met zijn vrouw naar Heemstede. Helaas is zijn vrouw toen ziek 
geworden, zij leed aan de ziekte van Parkinson. Joop Holsbergen heeft haar tijdens 
het zware en lange ziekbed zelf verzorgd. Zij hadden een kamer ensuite, die hij zo 
verbouwde, dat zij beneden kon liggen en hij in de kamer ernaast kon werken. 
Tevens was er een stukje terras en een schuurtje waarin hij zijn beelden maakte. 
 
‘’Transport van zijn beelden’’ 
 Als de beelden te groot en te zwaar waren om ze van het schuurtje 
naar de garage te brengen, die aan de achterzij de van het huis stond, 
zonder directe toegang, werd de kinderwagen van de buurvrouw 
geleend als transportkar. 
Deze werd dan dwars door het huis naar buiten gereden naar de garage 
om het kunstwerk te “parkeren”. De gele DAF moest dan maar buiten 
blijven staan: de kunst ging voor! 
In Heemstede maakte Holsbergen kennis met bronsgieterij Binder, waar 
hij enkele van zijn beelden liet gieten. Deze zandgieterij is uitermate 
geschikt voor de glad afgewerkte gipsmodellen van Holsbergen. Zij 
leveren een perfect gietsel af. Het nadeel is dat zij erg duur zijn, 
waardoor het aantal gegoten beelden beperkt bleef 
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Een Overzicht van  de beelden van Joop Holsbergen  
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Sinds 1958 was Heemstede zijn woonplaats. Toen de zolder en 
het schuurtje waar Holsbergen zijn beelden maakte te klein werd, 
verhuisde hij in 1980 met zijn (tweede) zorgzame vrouw Lena 
Klooster naar Nijverdal. Zij vraagt zich momenteel af waar al die 
beelden en schilderijen straks moeten blijven. Joop zelf tilde daar 
niet zo zwaar aan, gelukkig als hij zich voelde weer in zijn geliefde 
Twente te zijn en te kunnen werken.  
 

 
Tekst uit stuk van Riemko Holtrop d.d. 23-3-1985. 
 
Achteraf gezien is het te betreuren dat Holsbergen altijd solitair heeft gewerkt, nooit 
kritisch werd benaderd en beoordeeld door collega’s en beeldhouwers. Wel heeft hij 
zoals gezegd invloeden ondergaan van grootste modernen zoals: Lipschitz, Brancusi 
en Arp, en die invloed persoonlijk verwerkt. Ongetwijfeld zijn er dan ook interessante  
beelden uit zijn handen gekomen. De plus-minus twee meter hoge stapeling van 
blokken, een hoogtepunt, zou in brons gegoten een prachtige monument zijn en een 
ereplaats verdienen in de Overijsselse Beeldenroute. 
Zelfs het feit dat ik sindsdien, evenals Everhard Jans, de Culturele Raad Overijssel te 
Zwolle ettelijke malen op zijn terug keer geattendeerd heb, waar men nooit op is 
ingegaan, deed hem kennelijk niets. ( Zie brief aan Riemko dd 09-04-1992). 
Sinds een val in 1980 werd voor Holsbergen het werken met gips lichamelijk te zwaar 
een keerde hij, na ongeveer twintig jaar, tot de schilderkunst  terug. 
Toentertijd, in de Haarlemse en Utrechtse periodes werden vorm en kleur zoals 
gezegd in de grootste vrijheid en toch ’’gebonden’’ toegepast, wat soms tot 
schitterende resultaten leidde. De laatste jaren ging het hem om de pure kleur en 
werd de vorm nagenoeg los gelaten. Zijn wat simpele adagium: ,,Beeldhouwers 
werken met vormen in de ruimte,  schilderen doe je met kleur op het platte vlak’’ 
paste hij ook in alle uitbundigheid toe. Hierbij deed zich de verheugende ontwikkeling 
gelden, dat de kleur meer zeggingskracht begon te krijgen, een ontwikkeling die 
wellicht nog tot enige hoogtepunten had kunnen leiden. Hoe het ook zij, hij 
beschouwde zich zelf als de gelukkigste mens van de wereld. En was hij enige jaren 
geleden niet de eerst exposant in de Waag te Almelo die N.R.C./ Handelsblad 
haalde? 
 

,, Mijn manier van werken is losser geworden en vooral kleuriger,’’ 

zegt hij, terwijl opmerkelijke schilderijen door zijn handen gaan. ,, 

Als ik eens wat zou kunnen verkopen dan kon ik mijn beelden laten 

gieten.’’  – Quote van Joop Holsbergen –   
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Zie de volgende recensie: 
Bron: N.R.C Handelsblad  
20 Oktober 1982. Recensie geschreven door Bas Roodnat 
 
 
“DE BEELDEN IN GIPS VAN HOLSBERGEN” 
 
Tentoonstelling: Joop Holsbergen, schilderijen en beeldhouwwerken.  
Tot en met 28 oktober in De Waag te Almelo. Dinsdag t/m Zaterdag van 13:30-17:00 
uur. 
Almelo, Okt . 
In de catalogus, behorend bij de door de Culturele Raad van Almelo in de Waag 
georganiseerde tentoonstelling rondom de schilder en beeldhouwer Joop Holsbergen 
wordt gepleit voor plaatsing van diens plastieken in een Twentse stad. Niet alleen 
omdat de in 1895 geboren Holsbergen in dit deel van het land woont en werkt, maar  
omdat we hier te maken hebben met een eigenzinnig kunstenaar, die op basis van 
oorspronkelijk kubistische vormontbinding tot een zeer eigen expressionisme is 
gekomen. Dat is inderdaad te zien op de expositie, waar behalve een aantal 
tekeningen en schilderijen van zijn hand vooral zijn met evenwicht en beweging 
spelende beelden opvallen. Holsbergen is een autodidact, die in de jaren dertig 
intensief kennis nam van de kubistische varianten, zoals die in de schilder- en  
beeldhouwkunst werden onderzocht door de Belg Constant Permeke, de Roemeen 
Constantin Brancisi en de Fransman Hans Arp. Deze en dergelijke kunstenaars 
legden grote nadruk op het materiaal, braken de massa van hun beelden open, 
accentueerden het belang van de zo ontstane ruimte in hun plastieken. Holsbergen 
heeft zijn leven lang op deze thema’s voortgewerkt, daarbij ook de invloed 

ondergaand van mensen als Zadkine en 
Gabo. Maar zeker in zijn beeldhouwkunst is 
het hem gelukt de toen nieuwe 
uitgangspunten in een eigen stijl waarin de 
ronde, vloeiende vorm een steeds grotere rol 
ging spelen, onder te brengen. De beelden in 
de Waag van Almelo variëren van een uit 
bijna bollen opgebouwde vrouwelijke tors tot 
en met ruimtelijke abstracties, waarin 
schotelachtige  vormen elkaar in wankel  
evenwicht houden. Gips is Holsbergens 
belangrijkste materiaal, zij het om vooral 
financiële redenen. In de tentoongestelde 
schilderijen blijft hij veel dichter dan in zijn 
beeldhouwwerk bij het kubistische idioom, van 
waaruit hij vertrok. Toch zijn ook in het platte 
vlak een paar prachtige uitschieters te zien. 
Zoals de Maaier en vooral een schitterend 
vrouwen-portret. -Door Bas Roodnat. 
 
 
 

“vrouw in rode jurk” 
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Bron: Krantenartikel van december 1988 ; Tubantia.                                                                                                                          
Geschreven door (Joh. M. Pameijer) 
 
,, Joop Holsbergen verdient de Johanna van Burenprijs’’ 
 
NIJVERDAL-Urenlang zit Joop Holsbergen in zijn atelier te midden van nooit 
afgegoten beelden, schilderijen en houtensculpturen. Bij gebrek aan 
belangstelling van buiten geniet de nestor van de Overijsselse kunstenaars zelf 
maar van zijn scheppingen. Teleurgesteld is hij en zwaar ook. Tachtig jaar 
kunstzinnige arbeid staat onopgemerkt in zijn Nijverdalse woonhuis. Hij zegt:,, 
Wat er na mijn dood mee gebeurt, kan me niet schelen. Voor mijn part gooien 
ze het weg. Ik heb er van genoten.’’ 
 
Een drama? Welnee. Wel een miskenning. Een ernstige miskenning van de grote 
kwaliteiten die Joop Holsbergen, bijna 94 jaar, heeft tentoongespreid in vele 
technieken. Dat althans vindt kunstschilder Riemko Holtrop. In de dertiger jaren 
bracht de toen in Almelo wonende Holsbergen hem in aanraking met Jan Broeze en 
Johan Haanstra, twee andere keien van een bijna vergeten kunstenaarsgeneratie. 
Holtrop noemt Broeze en Holsbergen in één adem als de twee pioniers, die een 
complete mini-revolutie ontketenden in het destijds zo duffe culturele klimaat van 
Twente. Riemko Holtrop vindt dat Holsbergen op grond daarvan zeker in aanmerking 
moet komen voor de Johanna van Burenprijs 1988/89 en in zijn gezelschap bevinden 
zich ook professor Entjes en Everhard Jans. Terecht of niet terecht, Joop Holsbergen 
heeft zich als beeldend kunstenaar bepaald niet onbetuigd gelaten. Onvermoeid 
sleept de hoogbejaarde man mij van kamer naar kamer, laat mij een enorme  
collectie schilderijen, stapels tekeningen, series beelden zien en reeksen gedichten 
lezen. Sinds hij niet meer kan beeldhouwen, schildert hij alleen. Na het sobere 
coloriet van de vroegere schilderijen ontwikkelde hij een vitaliserend kleurengamma 
waar je bijna dronken van wordt. Het meest recente doek dateert van een maand 
geleden. De primitief expressionistische benadering van het Twentse landleven heeft 
plaats gemaakt voor uitbundige kleurenzeeën. Zijn gedichten getuigen van een 
filosofische aard, zijn beelden van de hang naar mooie, ronde vormen. Voor Riemko 
Holtrop is het onaanvaardbaar dat deze man vergeten wordt.  
,,Kleuren vind ik verrukkelijk,’’ zegt Holsbergen. De man, die zich zelf zonder enige 
reserve de gelukkigste mens van deze aarde noemt, heeft nooit een opdracht gehad 
en vrijwel niets verkocht. Het hele oeuvre, dat hij sinds zijn zestiende levensjaar 
maakte, is in zijn woning te vinden. Zijn vrouw, de 84 jarige Leen Klooster, vindt het 
doodzonde dat daar niets mee gebeurd. Op zijn negentigste organiseerde zijn 
dochter een speciale tentoonstelling van het werk in Bergkerk van Deventer. 
Drieduizend gulden kostte het om de kerk te huren en het werk te vervoeren. 
Maar het vleide Joop, dat beelden en schilderijen daar onder de oude gebinten zo 
goed tot hun recht kwamen. Exposeren is in zijn leven een zeldzaamheid gebleven. 
Maar de tentoonstelling in de Waag, nu alweer een jaar of vijf geleden, bracht zijn 
naam in de landelijke pers. Joop Holsbergen leek ontdekt. Na het sluiten van de 
tentoonstelling zonk hij terug in de anonimiteit. Als  autodidact gaf Joop de voorkeur 
aan het stichten van een gezin boven een loopbaan als beroepskunstenaar.                                            
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,,Ik kon toch nooit wat verkopen. Daar heb 
ik geen verstand van. Dat ik teleurgesteld 
ben ligt helemaal aan mijzelf. Overdag 
werkte ik bij de spoorwegen en ’s nachts 
schilderde ik of ik zat te beeldhouwen. Daar 
was ik gelukkig mee. Nu geeft het me 
genoegen om er naar te kijken wat ik toen 
heb gemaakt.’’ 
 
 
Als kunstenaar had Holsbergen altijd pech. 
Hij liep veel voorop. In Twente in 1938 werd 
zijn inzending geweigerd voor een expositie 
van de schildersvereniging waarvan hij lid 
was.  
Zijn inzending voor de eerste tentoonstelling 
van de Twentse Kunstkring  in het pas 

geopende Rijksmuseum Twente werd afgewezen. ,, Men vond zijn werk een 
aanfluiting, een belediging van een Twentse boer,’’ meent Riemko Holtrop. 
Holsbergen zelf was zo gebroken door de miskenning, dat hij al zijn oude werken 
vernietigde (1941). Waarom hij dat deed weet hij nu niet meer.  
,, Er was toch geen pest aan,’’ bromt hij. Maar na zijn komst naar Almelo, waar hij als 
chef buitendienst van het seinwezen werkte, zorgde hij samen met Jan Broeze  voor  
de doorbraak naar de moderne kunst. In het jaarboek Twente van 1968 worden 
Holsbergen en Broeze genoemd als het tweetal, dat in het oosten de basis legde 
voor een ‘’eigentijdse kunst, van Europese allure.’’ 
,, Maar mijn werk wilden zij niet. Misschien was ik voor die tijd wel te modern,’’ 
verzuchte hij. De stille man stelde zich wel degelijk op de hoogte van de 
ontwikkelingen. Hij bezocht musea zoveel hij kon en genoot wat hij zag. Na zijn 
pensionering op zijn 63ste ontwikkelde zich het prikkelende kleurenspel, dat voor zijn 
latere jaren zo kenmerkend is.  
,, Mijn manier van werken is losser geworden en vooral kleuriger,’’ zegt hij, terwijl 
opmerkelijke schilderijen door zijn handen gaan. ,, Als ik eens wat zou kunnen 
verkopen dan kon ik mijn beelden laten gieten.’’ De beelden maakte hij door de jaren 
heen als vrij werk. ,, Als ik op een opdracht had gewacht was er niets tot stand 
gekomen,’’ is zijn verklaring. Maar nu staat zijn atelier stampvol. Het zou hem strelen 
als er een initiatief zou komen tot een overzichtstentoonstelling.  ,, Maar voegt hij 
eraan toe, ,, het moet me geen cent kosten’’. Hoe is het mogelijk, dat Twente deze 
bejaarde schilder, die dertien jaar lang de toon aan gaf en naar wie Haanstra, Broeze 
en Holtrop bewonderend opkeken, kon vergeten. De vraag wat er na zijn dood met 
het enorme oeuvre moet gebeuren, interesseert hem nauwelijks. ,, Mijn dochters zijn 
er gek op, maar die hebben ook geen plaats voor al dat werk. Buiten hen en mijn 
vrouw is er geen mens die ernaar omkijkt. 
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Joop Holsbergen heeft vanaf het moment dat hij zich kan herinneren getekend. 
Hij begon met het natekenen van plaatjes uit de bijbel. Later werden dit in één lijn 
getroffen rake observaties  van boeren uit Twente. 
Hiermee volgde hij het sociaal realisme(1922-1933) van tijdgenoten als George 
Grosz in Duitsland. 
In zijn schilderijen uit deze periode van voor de 2e W.O. is hij verwant aan Millet en 
Courbet, die het echte boerenleven gingen uitbeelden, en niet meer genrestukken 
zoals vroeger Breughel en Jan Steen. 
Holsbergen had net als zijn compaan Jan Jans belangstelling voor het socialisme en 
wilde in zijn schilderijen het harde boerenbestaan uitbeelden. 
Dit werd door de Twentse textielbaronnen niet als "salonfähig"  beschouwd, 
vergelijkbaar met de smaak van de bourgeoisie in Parijs en de Biedermeier in 
Duitsland, waar de Kubisten en Expressionisten geweerd werden van de salons en 
exposities. 
 
De schilderijen van Holsbergen werden als "belediging voor de boeren" geweigerd 
voor de eerste expositie van de Twentsche Kunstkring in het in 1930 geopende 
Rijksmuseum Twente, gesticht door de textielfamilie van Heek. 
Ondanks dat  zijn collega´s, Holtrop en de beide Haanstra´s, Jan Broeze, 
de latere leden van de "Nieuwe Groep"  Holsbergen wel waardeerden en hem als zijn 
nestor zagen, heeft deze miskenning geleid tot het vernietigen van bijna al zijn 
realistische schilderijen uit deze vooroorlogse periode. 
 
Zijn verhuizing naar het Westen in 1941 heeft hem met alle na-oorlogse stijlen in 
contact gebracht. Hij is vanaf die tijd altijd onafhankelijk en solitair zijn eigen weg 
gegaan. 
In die zin is zijn levensweg als kunstenaar verwant aan zijn grote voorbeelden: Van 
Gogh, Guaguin en Cézanne. 
Volgens Gombrich in "The Story of Art" (blz. 425) waren zij: "Drie eenzame 
vernieuwers los van de academische traditie, zoekers, die altijd hun eigen weg 
gingen zonder hoop op erkenning". 
Van Cézanne, als voorloper van het Kubisme, heeft Holsbergen zijn inspiratie voor 
een paar prachtige kubistische stillevens opgedaan. Van Gogh bewonderde hij om 
zijn kleurgebruik en penseelvoering, al werkte hij zelf graag met het mes om de 
kleuren niet te versmeren. 
Gauguin, van wie hij een ansichtkaart in zijn bijna fotorealistische stilleven schilderde 
(zie afbeelding in hoofdstuk 2, Jeugd) heeft hem geboeid door zijn exotische kleuren 
en thema´s: vrouwen in natuurlijke staat afgebeeld in de natuur. Dit gegeven komt 
ook in zijn latere beelden terug. 

“Wat er na mijn dood mee gebeurt kan me niet schelen. Voor mijn 

part gooien ze het weg. Ik heb er van genoten”  

-Quote van Joop Holsbergen-                                                                                       
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In dit zelfde stilleven is ook een houten Afrikaans beeldje te zien, dat zijn broer 
Willem al voor de 2e W.O. naar hem toezond. De pakkisten zijn nog bewaard 
gebleven. 
 
Dit is een verrassende overeenkomst met de stillevens van Ernst Ludwig Kirchner, 
die ook "primitieve" Afrikaanse beelden in zijn composities plaatste. Kirchner streed 
als voorman van "Die Brücke" in Dresden van 1906 tot 1939 om erkenning als 
ontdekker van de originaliteit en uitdrukkingskracht van deze "primitieve" beelden, die 
hij in etnografische musea had leren kennen. 
Dezelfde "ontdekking" vond echter bijna gelijkertijd plaats in Parijs door Picasso en 
de Kubisten. 
Picasso gebruikten met name de vormtaal en uitdrukkingskracht in zijn schilderijen. 
Picasso beeldde ook letterlijk Afrikaanse maskers af . 
De directe uitdrukking van emoties van het Duitse expressionisme heeft Holsbergen 
met name in zijn schilderijen verwerkt, terwijl hij in zijn beelden meer door de 
vormtaal van het Kubisme beïnvloed werd. 
 
Zijn beelden in hout, steen en brons zijn als totaal oeuvre homogener en meer uniek 
qua stijl dan zijn schilderijen, ook al is in zijn beelden de invloed van Brancusi, Hans 
Arp, Henry Moore en Zadkine terug te vinden. 
 
De vorige eeuw heeft vele stijlperiodes gekend, waardoor Holsbergen "eclectisch" 
beïnvloed werd. Zijn uitspraak in zijn opleidingstijd: "Kijken naar wat een ander doet, 
betekent dat je het zelf ook kunt" heeft hij ook in zijn kunstwerken toegepast, waarin 
hij grote technische vaardigheden, maar ook originele opvattingen toonde. 
Tegelijkertijd heeft hij zijn leven lang de uitdaging gezocht om zichzelf te vernieuwen, 
zowel in materiaal als in stijl. 
Daarom is het boeiend de terugkeer naar het realisme te zien in een van zijn laatste 
schilderijen, zie de afbeeldingen bovenaan dit hoofdstuk. Zie afbeeldingen hier 
onder. De tekening van vóór de 2e WO van de boerin gebruikt hij 50 jaar later in een 
groot schilderij, waarin zij voor het "Palthehuis" staat , gelegen aan de weg tussen 
Nijverdal (waar hij woonde) en Raalte. De realistische, bijna naïeve, weergave van 
de boerin, waarmee zijn kunstenaarsleven begon is ineens weer onderwerp 
geworden, met dezelfde kwetsbare en toch waardige uitdrukking. Alleen "torent" nu 
het kapitale pand van een textielfamilie hoog boven haar uit. 
Is dit een weemoedige reflectie op het verloop van zijn eigen kunstenaarsleven? 
Aan de ene kant zijn teleurstelling over het niet als kunstenaar erkend worden, aan 
de andere kant zijn drang om stug door te gaan op zijn eenzame, eigenzinnige en 
vooral integere weg. 
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Tekening van boerin van voor de 2e WO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detail van het schilderij 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schilderij met boerin Palthehuis 
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Citaat: 
Slotwoord uit stuk van Riemko Holtrop d.d.23-3-1985: 
 
Joop Holsbergen heeft ook altijd geschreven: Daarvan zei hij eens dat hem hiervoor 
de filosofische ondergrond ontbrak. Niettemin is het te hopen dat er eveneens 
aandacht wordt geschonken aan de literaire werkzaamheden van deze uitzonderlijke 
warme mens en originele geest, deze grote kunstenaars-persoonlijkheid, met wijlen 
Jan Broeze voortrekker en nestor der Overrijsselse beeldende kunstenaars. 
 
Rest mij nog te vermelden, dat Joop Holsbergen in de ochtend van vrijdag 5 januari 
1990, bijna 95 jaar oud, is overleden. Het was de ochtend dat wij ons opmaakten om 
Herman Schönfeld-Wichers ( Belcampo) in Rijssen de laatste eer te bewijzen 
 
Met dit citaat dat als basis diende voor het verhaal over het leven van Joop 
Holsbergen, geschreven door zijn collega en bewonderaar uit zijn Almelose jaren 
Riemko Holtrop, kan ik de conclusie trekken, dat zijn lange en productieve  
kunstenaarsleven zinvol is geweest voor hemzelf, zijn gezin en de kleine kring van  
kunstvrienden om hem heen. 
 
Hij heeft er zelf in de eerste plaats niet alleen van genoten, maar was een geboren 
kunstenaar pur sang, die zijn tijd vooruit was. 
De gedrevenheid om tijdens zijn intensieve werkkring bij de NS avond aan avond na 
het eten op zolder te werken tot zijn vrouw hem naar bed maande, en ondanks 
bescheiden geldelijke middelen toch materialen te kopen, dwingt respect af. 
In persoonlijke zin is het bewonderenswaardig dat hij zijn 3 dochters allemaal de 
kans geboden heeft om te studeren.  
Je kunst stellen dat hij gedurende de 40 jaarbij de NS een “half” kunstenaarsleven 
geleid had. Na zijn pensioen op zijn 62ste heeft hij letterlijk tot op zijn sterfbed nog 
getekend, wat een tweede intensief kunstenaarsleven betekende van nog eens 33 
jaar! 
 
 
Zoals Holtrop al stelde, dient ook zijn gedichtenbundel “De zwarte vogel” en wat er 
verder nog aan literair werk uit de nalatenschap vrijgegeven wordt, gepubliceerd te 
worden. 
 
Zijn beeldend oeuvre verdient in zijn gehele omvang een museaal kader te krijgen. 
Dit zal de postume erkenning betekenen, die Joop Holsbergen helaas in zijn lange 
kunstenaarsleven te weinig mocht ontvangen 
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 ,, De vraag wat er na zijn dood met het enorme oeuvre moet 

gebeuren, interesseert hem nauwelijks. Mijn dochters zijn er gek op, 

maar die hebben ook geen plaats voor al dat werk. Buiten hen en mijn 

vrouw is er geen mens die ernaar omkijkt” . – Quote van Joop Holsbergen –                                                                      

 
 

Foto omschrijving: Tubantia Opening van de overzichtstentoonstelling in 
december1992 in Galerie Groeneveld van het gehele oeuvre van Joop Holsbergen.   
Han Holsbergen en Loore de Bas-Holsbergen, twee dochters van de overleden 
kunstenaar Joop Holsbergen overhandigen de collectie aan Sipke Dronkers.  
Links galeriehoudster Marie-Louise Kersbergen 
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JOOP HOLSBERGEN MUSEUM  
Sinds 1992 is Marie-Louise Kersbergen curator van de nalatenschap van kunstenaar 
Joop Holsbergen(1895-1990). De enorme collectie gipsen beelden zijn in de loop der 
jaren in brons gegoten en opgesteld in de Joop Holsbergen Beeldentuin 
Er zijn plannen om zijn nalatenschap in een museum onder te brengen. De collectie 
van zijn ruime en bijna complete oeuvre met houten en stenen beelden, schilderijen, 
tekeningen, meubilair en gedichten, maken Holsbergen tot een veelzijdig exponent 
van de kunststromingen van de vorige eeuw. 
Naast zijn oeuvre zal een deel van het museum kunstwerken tonen van tijd- en 
stijlgenoten, waaronder de kunstwerken van  zijn dochter Han Holsbergen. 
 
Stuk van Herman Haverkate uit Tubantia (stierenstallen) 
Beeldentuin in Stierenring  

 
Een beeldentuin te  midden van de 
boerenschuren: het is even wennen. 
In wat vroeger  de stierenring van 
eeen KI-station was en al dan niet 
hitsige stieren  hun lusten bot konden 
vieren op een kunstkoe, staan nu de 
bronzen beelden van Joop 
Holsbergen ( 1895-1990). Als een 
hommage aan deze altijd wat 
onderschatte kunstenaar, pionier van 
de naoorlogse Twentse schilder- 
kunst en – met mensen als Riemko 
Holtrop, Jan Broeze, Johan Haanstra, 
en  
 
 

 
Ben Akkerman- een van de leden van de ‘’Nieuwe Groep’’. Technicus bij de 
Spoorwegen was hij. Net als Akkerman, die werkzaam was bij de gemeente 
Enschede, heeft Holsbergen zijn kunstenaarschap een groot deel van zijn leven 
moeten combineren met een gewone baan in de burgermaatschappij. Om die reden 
moest hij ook naar de Randstad verhuizen, al woonde hij de laatste jaren voor zijn 
dood weer in Twente ( Nijverdal). Zijn imposante nalatenschap wordt beheerd door 
een stichting en ondergebracht bij Galerie Groeneveld in Almelo. Hier in dit 
voormalige KI-station, bevindt zich sinds kort de naar hem genoemde beeldentuin. In 
zijn beelden zie je de sporen van de 20ste eeuw kunstgeschidenis, maar dan wel op 
een zeer eigenwijze verwerkt. Holsbergen was een kind van zijn tijd, maar ging 
tegelijk zijn eigen weg. Zijn beelden balanceren op de rand van de abstractie.  
 
 
 
 
 
Dieren, maar ook menselijke figuren. Uilen, vogels, een haan: stille verwijzingen naar 
het platteland van Twente dat hem levenslang bleef fascineren. Met de beeldentuin 
vult de Almelose galerie, zij het op provisorische wijze- een lacune. De Nieuwe 
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Groep was een van de belangrijkste verschijnselen in de kunstgeschiedenis van het 
naoorlogse Twente. In de marge van Cobra en het abstract-expressionisme zocht 
ook in dit deel van het land een klein clubje pioniers naar vernieuwing in de 
schilderkunst. Hun werk raakte echter verspreid en vergeten. Nergens -ook niet in 
het Rijksmuseum Twente-is een plek waar hun activiteit op permanente wijze is 
gedocumenteerd. Het werk van Jan Broeze, ook al zo’n pionier, hangt deze weken in 
een sporthal, omdat er elders geen plek was in de culturele herberg. Het is tijd voor 
een herwaardering van De Nieuwe Groep en een KI-station… 
 
Bron: Beeldspraak Beeldentuin in stierenring, Herman Haverkate. 
           Tubantia. 
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   Mvr. Han Holsbergen met haar jongste zus, 

 Mvr. Loore de Bas-Holsbergen 

 

 
Voorwoord  
Ik ken de familie Holsbergen al mijn hele leven. Zijn 2 dochters zijn vrienden van 
onze familie. 
De oudste dochter maakte muziek met mij als klein meisje(trommelen). 
Hun vader was een kunstenaar, die een groot oeuvre nagelaten heeft van beelden, 
schilderijen, tekeningen en gedichten, waar ik mee opgegroeid ben. 
Ik vind het boeiend om zijn jongste dochter(82 jaar oud) te interviewen en hiervan 
een video-opname te maken, waarbij ik haar een aantal vragen kan stellen over haar 
vader. 
 
Hij heeft altijd heel teruggetrokken geleefd. Nu komen er langzaam wat gegevens 
naar buiten over zijn persoon. 
Ik voel mij wel verwant met hem. Hij werkte net als ik met allerlei materialen en 
schreef ook gedichten met thema's, die weer in zijn schilderijen terug kwamen. 
Hij heeft bijna de hele vorige eeuw geleefd en daardoor werd hij beïnvloed door vele 
stijlen, zoals realisme, kubisme en expressionisme. 
 
Als ik mij in zijn werk ga verdiepen, zal ik er ook tijdgenoten van hem bij kunnen 
betrekken en kijken hoe kunstenaars de vorige eeuw moesten zien rond te komen 
van de kunst. Ik vind het een uitdaging om zijn persoonlijke omstandigheden en zijn 
werkstukken in zijn lange kunstenaarsleven te bestuderen. 
Bronnen zijn o.a. zij nalatenschap, zijn gedichten en andere geschriften, fotoalbums 
van zijn familie en zijn reizen. 
Daarnaast kan ik door foto's zijn schilderijen en beelden inventariseren en er 
kunsthistorsich onderzoek naar doen. 
Voor werkschouw 
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Bron: Verwantschap met Joops portretten. 

 Zelfportret 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sculptuur :  Joop Holsbergen                 Foto : 2009 Sumchog Kersbergen                                    Schilderij:  Rembrant van Rhijn   
 
 

 Maskers 

 

Schilderij:  Sumchog                     Masker uit Congo, West Afrika.    Pablo Picasso Masker 
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Bron: Verwantschap met Joops Holsbergen werken. 
JOOP HOLSBERGEN  had Belangstelling voor maskers en Primitieve kunst. 
Wij beiden zijn schilder, tekenaar en beeldhouwer, maar ook dichter en schrijver. 
 
 

Beelden Joop Holsbergen  Beelden van Sumchog 

Kersbergen 

Opmerkingen 

 

  Beelden van Holsbergen: 

Liefdespaar 

 

Sumchog beelden: 

´´Aap met rok´´ 

© 2012 Sumchog Kersbergen 

 

  Beelden van Holsbergen: 

Uil 

 

Beelden van Sumchog: 

´´Detail sculptuur uil /hond´´ 

© 2012 Sumchog Kersbergen 
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Beelden van Holsbergen: 

Vogeltje 

 

Beelden van Sumchog: 

´´Detail sculptuur grote mond ´´ 

© 2013 Sumchog Kersbergen 

 

 

 

 

Beelden van Holsbergen: 

Verrekijker 

 

Beelden van Sumchog: 

´´Detail sculptuur varkenshoofd ´´ 

© 2012 Sumchog Kersbergen 
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Titel: ’’DON’T BE AFRAID’’ 
Acryl op doek 
Gemaakt in 2006 
Omschrijving: Ik las bij ‘’Grombrich’’ een stuk tekst van Vincent van Gogh, 
daar raakte ik door geïnspireerd. Dit mijn beschrijving voor mijn schilderij met 
als titel: ’’ Don’t be afraid’’. 
 
 
De achtergrond is knal rood, net zo krachtig als een vuurvlam.  Het geeft energie, het 
leeft! De kleur rood en geel geeft een contrastrijke kleur aan het monster. Het gezicht 
komt al spattend naar voren. Op de voorgrond zie je een gezicht of het lijkt wel een 

kop van een dier. De gezichtsuitdrukkingen 
worden door de: ogen en door de brede 
glimlach geaccentueerd. Als kijker word je 
geraakt door de sprankelende ogen die zo 
omhoog naar jou kijken! Het communiceert met 
jou. Verder zie je allemaal verschillende 
verfstreken. De donker blauwe omlijningen 
rond om het gezicht geeft het plasticiteit aan. 
Het gezicht heeft ronde, brede en uitgerekte 
vorm. De verfstreken geven de richtingen van 
de huid aan. Het monster kijkt jou  recht aan en 
neemt jou mee op reis naar zijn innerlijke ziel 
van vriendelijkheid. De felle kleuren 
symboliseren dat een persoon die negatieve 
gedachtes heeft, dat het ook om kan zetten 
naar het positieve. Je hoeft niet altijd een soort 
oordeel te hebben hoe iemand van de 
buitenkant eruit ziet, analyseer eerst de 
innerlijke karakter van die persoon. Als je 
verder in zijn ziel kruipt, dan bewandel je door 
verschillende paden. Observeer de frisse en 
felle kleuren, je voelt de warmte van het 
monster. Wees niet bang, want dit monster zal 
jou niks doen, hij lacht jou alleen met 
oprechtheid toe.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Sumchog Kersbergen] Pagina  
49 

Opgegroeid tussen kunst 
 
Sinds ik in 1996 in Nederland woon, ben ik met kunst opgegroeid. Ik was altijd in de 
galerie of in het atelier van mijn moeder. Er was voldoende schildermateriaal 
beschikbaar, en mijn moeder heeft mij op mijn eigen wijze laten schilderen en 
tekenen. Als beeldend kunstenaar en docent vond zij het belangrijk dat ik mijn  
oorspronkelijkheid bewaarde. 
Door de galerie sprak ik met veel internationale kunstenaars o.a Delbert Michel. Als 
ik vrije tijd van school had, dan mocht ik ook vaak mee op atelierbezoek. Door te 
kijken, heb ik veel geleerd van het leven als kunstenaar 
 
 

 Materiaal en techniek 
 
Ik gebruik graag acrylverf voor mijn schilderijen, omdat ik snel werk en direct uiting 
wil geven aan mijn gevoel. Ik ben een expressionist!  Daarnaast plak ik allerlei 
andere materialen zoals boombladeren en papiertjes in de verfhuid>methode: 
collage techniek. Grote doeken leg ik op de grond en schilder dan ook met mijn 
handen en voeten. Op de AKI doe ik meer mix media: fotografie, film, sculptuur en 
schilderen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inspiratie  
 
Grote vogels en gezichtsmaskers fascineren mij. Ik droom vaak dat ik een vogel ben 
en dat de vleugels mij de vrijheid geven om overal naar toe te kunnen vliegen. 
Roofvogels cirkelen in de Himalaya, waar ik geboren ben, boven de kuddes wilde 
schapen. 
Gezichtsuitdrukkingen boeien mij. Wat ik voel, laat ik in de maskers tot uiting komen. 
Ik heb heel veel fantasie en zou wel dag en nacht willen schilderen. Een belangrijke 
functie van het schilderen is voor mij, dat als ik mij niet goed voel, ik juist felle kleuren 
gebruik om mijn negatieve gevoel om te zetten naar positieve gedachten. 
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Interview: 01 
Sumchog Kersbergen, 3e jaar Sculpture, Fine Art 

Bron: Een klasgenoot heeft mij geïnterviewd. Dit was een  

opdracht van Joanna 3e jaar. 

  

 

 

 

A. Hoe wil je dat anderen je werk ervaren? 

 

Ik wil dat de mensen aan het denken gezet worden, zodat ze niet klakkeloos spullen 

weggooien . De zin ‘’ Een beter milieu begint bij jezelf’’, verwerk ik in mijn installaties. 

Dit thema hoeft niet loodzwaar uitgewerkt te worden, ik probeer het luchtig en 

grappig te presenteren. 

 

B. Wat wil je in je werk uitdrukken? 

Ik wil humor en spontaniteit uitdrukken. Ik zoek naar: rust, ruimte en ritme.  
C. Ga je uit van bepaalde thema’s?   

Ik werk lettelijk met ‘’Mixed Media’’. Naast ruimtelijk werk, maak ik schilderijen, films, 
foto’s, performance en installaties. 
Het  Tibetaans Boeddhisme speelt een belangrijke rol in mijn leven. Ik interesseer mij 
voor harmonie in de natuur en cultuur. Ik probeer voor alle mensen respect  op te 
brengen.  
Mijn installaties bouw ik op van gerecyclede materialen, die dagelijks weg worden 
gegooid.  In mijn schilderijen komen maskers en vogels voor.  

D. Welke kunststromingen en stijlen staan dichtbij jouw werk?  

Ik voel mij verwant aan: COBRA, Dadaisme, Expressionisme en de filosofie van het 
Futurisme. 
Voor mijn stage van het ROC voor de richting: fotografie heb ik een kubistische 
collage gemaakt, geïnspireerd door het portret ‘’ Mother I’’ (1985) van David 
Hockney. 

 

E. Streef je naar soortgelijke doelen als deze kunstenaars?  

Ik gebruik intuïtief dezelfde primaire kleuren en ‘’kinderlijke’’ vormen als de 
kunstenaars van COBRA. In het Dadaisme vind ik het boeiend dat zij wegwerp 
materiaal een nieuw leven geven.   Expressionisme hoort bij mijn fantasie en 
spontaniteit van mijn werk. 
De stijl van het futurisme spreekt mij niet aan, maar de wel hun denkwijze:   
 ‘’ Alles boven de werkelijkheid’’       
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F. Welk publiek heb je voor je ogen met je werk?       

Op dit moment, omdat ik een academie student ben, denk ik niet aan een publiek. Ik 
ben nog aan het onderzoeken en daarin wil ik mij vrij voelen. Na de AKI wil ik 
kunstprojecten voor kinderen en ouders doen.        
 
                                         

G. Wat lees je om je werk te ondersteunen? 

 

Ik lees al van kinds af aan boeken over het Tibetaans Boeddhisme, Tibet en Nepal. 

In mijn Minor project en in mij vrije werk betrek ik de Tibetaans cultuur en de 

Boeddhistische filosofie. 

 

H. Waar interesseer je  nog meer voor dan voor kunst? 

Reizen, muziek (zang) en het  communiceren met mensen uit andere culturen. 
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Hierbij wil ik graag mevrouw Han Holsbergen en mevrouw Loore de Bas-Holsbergen 
bedanken, dat ik gebruik mocht maken van hun familie archief. Ik ben met de 
kunstwerken en verhalen van kunstenaar Joop Holsbergen opgegroeid. Verder wil ik 
graag Ron Reijman bedanken voor zijn hulp bij het genealogisch onderzoek naar de 
familie van Joop Holsbergen.  Dr. Everhard Jans, die via zijn vader architect Jan 
Jans, Joop Holsbergen nog zelf heeft gekend, wil ik bedanken voor zijn 
tekstbijdragen over Joop Holsbergen uit uit de Jaarboeken Twente. Ook wil ik graag 
de medewerkers van de mediatheek bedanken voor het beschikbaar stellen van de 
boeken voor mijn research. Als laaste wil ik Karin Feenstra bedanken voor haar 
begeleiding van mijn scriptie. De 2e lezer van mijn scriptie is mijn docent Jan Wierda. 
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Bron: Uit de tekst van R. Holtrop, 

geschreven in 1982 

Archief van: familie Holsbergen 2 5 

Bron: Uit de tekst van R. Holtrop, 

geschreven in 1982 

Archief van: familie Holsbergen 2 5 

Bron: Geboorteakte van Joop 

Holsbergen 
Archief van: familie Holsbergen 2 6 

Bron: Jaarboek Twente , 1983, Dr. 

Everhard Jans: interview met Joop 

Holsbergen, pagina 29. 

Archief:  Dr. Everhard Jans: / 

famielie Holsbergen 

4 11 

Citaat uit een stuk van kunstenaar 

en collega Riemko Holtrop d.d. 23-

3-1985: Joop Holsbergen: Schilder-

beeldhouwer ( Zie catalogus: 

‘’Reunie de Nieuwe Groep 1945-

1970’’  Bron: Recensie van de 

expositie in 1935. Rijksmuseum 

Twente) 

Archief van: familie Holsbergen 5 13 

Kop:  Twentsche Kunstkring 

Expositie van werk der leden 

Krantenartikel.   

De Tĳd : godsdienstig -staatkundig 

dagblad 

Datum, editie: 14-03-1935, Avond 

Jaargang, nummer: 90, 28071 

Uitgever: Gebr. Verhoeven 

Plaats van Uitgave: ’s-

Hertogenbosch 

Archief van: familie Holsbergen 5 17 

Tekst uit brief Riemko Holtrop: 

Bron: Riemko Holtrop                                                                                                                                  

Markelo, 26-1-1951 

Bron: Riemko Holtrop, deel van een 

artikel uit een onbekende krant.                                                                                                                                           

Markelo, 26-1-1951 

Archief van: familie Holsbergen 6 20 

( Bron: stuk R. Holtrop d.d 23-3-

1985). 

Archief van: familie Holsbergen 7 

 

24 

 



[Sumchog Kersbergen] Pagina  
54 

 

 

 

 

Peggie Breitbarth, 

kunsthistorica, schrijver en 

publiciste.  

                                                                                                                               
Tekst bij de tentoonstelling van 

Joop Holsbergen (1895-1990)  

in Galerie Groeneveld te Almelo, 13 

december 1992 t/m 17 januari 

1993. 

 

Bron: publicatie Galerie 

Groeneveld. 

 

Archief van: familie Holsbergen 7 25 

Zie de volgende recensie: 

Bron: N.R.C Handelsblad  

20 Oktober 1982. Recensie 

geschreven door Bas Roodnat 

 

Archief van: familie Holsbergen 9 34 

 

Bron: Krantenartikel van december 

1988 ; Tubantia.                                                                                                                          

Geschreven door (Joh. M. 

Pameijer) 

 

,, Joop Holsbergen verdient de 

Johanna van Burenprijs’’ 

 

Archief van: familie Holsbergen 9 35 
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GEGEVENS  VAN DE FAMILIE HOLSBERGEN  
 
 
Geboorteakte: Coenraad Holsbergen 
Huwelijksregisters Amerongen 27 juli 1894 
Toegangnr: 481 
Inventarisnr: 197 
Gemeente: Amerongen 
Soort akte: Huwelijksakte 
Aktenummer: 6 
Datum: 27-07-1894 
bruidegom 
Naam: Coenraad Holsbergen 
Leeftijd: 43 
Geboorteplaats: Groningen 
bruid 
Naam: Jacoba Antonia van Manen 
Leeftijd: 32 
Geboorteplaats: Amerongen                                        Vader van Joop Holsbergen  
vader bruidegom 
 
 
Naam: Coenraad Holsbergen 
moeder bruidegom 
Naam: Lucea Wilhelmina Mekkes 
vader bruid 
Naam: Dirk van Manen 
moeder bruid 
Naam: Deliana Hendrika van de Weerd 
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GEGEVENS  VAN DE FAMILIE HOLSBERGEN  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Overledene Coenraad Holsbergen , leeftijd 76 jaar 
Vader Coenraad Holsbergen 
Moeder Lucea Wilhelmina Mekkes 
Echtgenoo/te Jacoba Antonia van Manen 
  
Plaats  Rotterdam 
Datum overlijden 31-07-1927  
  
Opmerkingen akte nr. 3367 
  
Geboorteplaats Groningen 
Bron  Rotterdam 1927 c112v 
 
 
 
Overledene Jacoba Antonia van Manen , leeftijd 67 jaar 
Vader Dirk van Manen 
Moeder Deliana Hendrika van de Weerd 
Weduwnaar/weduwe Coenraad Holsbergen 
  
Plaats  Rotterdam 
Datum overlijden 27-02-1930  
  
Opmerkingen akte nr. 942 
  
Geboorteplaats Amerongen 
Bron  Rotterdam 1930 b079v 
-------------------------------------------------------------------- 
Coenraad Holsbergen 
Vader van Joop Holsbergen  
 
 
Joop Holsbergen: gezinskaart 
©Stadsarchief Amsterdam 5422-0615-3430 
Bron: Burgerlijke stand - Geboorte 
Archieflocatie: Het Utrechts Archief Algemeen 
Toegangnr: 481 Inventarisnr: 5  
Gemeente: Amerongen Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 6 
Aangiftedatum: 25-01-1895 
Kind: Johannes Holsbergen Geslacht: M 
Geboortedatum: 24-01-1895 Geboorteplaats: Amerongen 
Vader: Coenraad Holsbergen 
Moeder: Jacoba Antonia van Manen 
 
Bron:  
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Geboorteregisters Amerongen 4 april 1896 
Burgerlijke stand – Geboorteakte nr. 24. 
Archieflocatie: Het Utrechts Archief Algemeen 
Toegangnr: 481 Inventarisnr: 5 
Gemeente: Amerongen Soort akte: Geboorteakte 
Aangiftedatum: 04-04-1896 
Kind: Willem Holsbergen Geslacht: M 
Geboortedatum: 04-04-1896 Geboorteplaats: Amerongen 
Vader: Coenraad Holsbergen 
Moeder: Jacoba Antonia van Manen 
Bron: Rotterdam 1920 f110v 
 
 
Aanstaande vrouw van Willem: Johanna Hendrieka Moesman 
Gegevens van zijn vrouw: 
Echtgenote: 
Kind Johanna Hendrieka Moesman 
Vader Willem Egbertus Moesman 
Moeder Johanna Hendrieka Verzijl 
  
Plaats  Rotterdam 
Geboortedatum 25-02-1897  
  
Opmerkingen akte nr. 1715 
  
Bron  Rotterdam 1897 c017 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Willem Holsbergen:  
Verloofd: 
 
Familiebericht 
Krantentitel: Rotterdamsch nieuwsblad 
Datum, editie:  11-11-1918, Dag 
Verloofd  
JOHANNA H. MOESMAN 
en 
W. HOLSBERGEN. 
Rotterdam. 
I0-11-1918. 
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Huwelijk met Johanna Hendrieka Moesman 
Bruidegom Willem Holsbergen , geb. Amerongen 24 jaar 
Vader Coenraad Holsbergen 
Moeder Jacoba Anthonia van Manen 
Bruid Johanna Hendrieka Moesman , geb. Rotterdam 23 jaar 
Vader Willem Egbertus Moesman 
Moeder Johanna Hendrieka Verzijl 
  
Plaats huwelijk  Rotterdam 
Huwelijksdatum 29-04-1920 
Bron  Rotterdam 1920 f110v 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Geboorte aankodiging van enige dochter Lucie  
(enig kind, later in gezin Joop Holsbergen) 
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Bron: 
 
Stadsnieuws. 
Krantentitel:   
Rotterdamsch nieuwsblad 
Datum, editie: 05-04-1909,  
Dag 
Ambachtschool: 
Vervolgens was het woord aan den heer H. Nijgh J.Czn. die allereerst mededeelt, 
dat aan alle leerlingen een gedrukte lijst met de namen van hen, die naar een 
hoogere 
klasse worden bervorderd, zal worden uitgereikt. Bevonderd worden: 
a. Van de laagste naar de middelste klasse: 
Instrumentmakers: J. G. Bartsen, C. Campagne, J. Holsbergen, R. J. Koet,  
J. Lammers, J. Mankestein, J. J. Meulman, A. Roovers, H. J. Scholl, C. W. Snelders, 
J. G. Tabeling, N. Vrijenhoek, W. J. Wolfs. 
 
Stadsnieuws. 
Krantentitel:   
Rotterdamsch nieuwsblad 
Datum, editie:  04-04-1910, Dag 
Ambachtschool: 
Bevorderd werden van de middelste naar de hoogste klasse: 
Instrumentmakers: J. G. Bartsen, O. Campagne, J. Holsbergen, R. J. Koet, 
J.Martestem,  
J. J. Meulman, P. W. Mighorst, A. Roovers 
 
Stadsnieuws. 
Krantentitel:   
Rotterdamsch nieuwsblad 
Datum, editie:  10-04-1911, Dag 
Ambachtschool: 
De heer Nijgh las nu de namen voor der leerlingen, die de school gaan verlaten en 
met vrucht het onderwijs hebben gevolgd; zij ontvangen uit handen van den 
voorzitter een afscheidsgetuigschrift,  
waarop de vorderingen zoowel in de theorie als in de praktijk zijn vermeld, terwijl 
daarop ook verwezen wordt 
 naar de rapportboekjes. 
Instrumentmakers. C. Campagne, J. Holsbergen, P. W. Mighorst, W. J. Wolfs. 
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Amsterdam: 
Bron Gezinskaart Amsterdam: 
Johannes Holsbergen 
Haarlemmerstraat 7 I, Amsterdam 
Holsbergen Johannes , beroep opzichter  Ned. Spoor 
Geboren: 24-01-1895  
Plaats : Amerongen  
Inschrijfdatum: 12-02-1923  
Vorige woonplaats: Rotterdam 
Na hun huwelijk op komt zijn vrouw in Amsterdam wonen. 
NB; Portret  
Stigt van  Charlotte Louise Christina  
Geboren: 16-05-1897  
Plaats: Gorinchem ZH 
Inschrijfdatum: 28-04-1923  
Vorige woonplaats: Gorinchem 
------------------------------------------------------------ 
Geboorte echtgenote I van Joop Holsbergen 
Detail resultaat: (Kind)  
Burgerlijke stand - Geboorte 
Archieflocatie  Regionaal Archief Gorinchem 
Algemeen  Gemeente: Gorinchem  
Soort akte: Geboorteakte  
Aktenummer: 153  
Aangiftedatum: 17-05-1897 
Kind  Charlotte Louise Christina van Stigt  
Geslacht: V  
Vondeling: N  
Geboortedatum: 16-05-1897  
Geboorteplaats: Gorinchem 
Vader  Johannes van Stigt 
Moeder Teuntje de Moor 

 
 
 
Woonplaats: 
Utrecht 
Verhuizing naar Utrecht op 26-09-1923: Vleutenseweg 82, Utrecht 

Utrechts Nieuwsblad (13-10-1923), pag. 1 van 17 

Holsbergen Johannes M Hfd 24-01-1895 Amerongen 
Huwelijk te Gorinchem NH Ned Opzichter Ned Spoor 12-02-1923 uit Rotterdam  
26-09-1923 naar Utrecht Vleutenseweg 62. 
Stigt van Charlotte Louise Christina V vr 16-05-1897 Gorinchem 
NH Ned 28-07-1923 uit Gorinchem 26-09-1923 naar Utrecht 
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Overzicht nalatenschap kunstwerken 
 
Schilderijen: aantal  +/- 350 gedateerd van 1940 tot 1989. 
en 121 tekeningen tot 1942, maar ongedateerd. 
Meer tekeningen worden later nog geïnventariseerd. 
 

 

 

Beeldencollectie van Joop Holsbergen bestaande uit o.a.: 

Pagina:1 beelden (1 t/m 32) beelden in brons.  

Pagina: 2,3 Gipsen en houten originelen (1 t/m 92)   

     

Titels Kunstwerken Joop Holsbergen: beelden   
     

Datum: 19-05-05    
     

 Titels    
     

1 Bescherming    
2 Cirkel    
3 De appel    
4 De lus    
5 De paring    
6 De uil    
7 De verrekijkster    
8 De vlam    
9 De worp    

10 De zware last    
11 Dierfiguur    
12 Discuswerper    
13 Drie halve cirkels    
14 Droefenis    
15 Fontein    
16 Haan     
17 Halve manen    
18 Het geluk    
19 Het groeien    
20 Het ontvangen     
21 Het uiltje    



[Sumchog Kersbergen] Pagina  
62 

22 Het verwachten    
23 Mannetje    
24 Monument    
25 Schalendans    
26 Twee schalen    
27 Verbazing    
28 Vijfhoog    
29 Vogeldrinkbak    
30 Vogeltje    
31 Vrouw    
32 Vrouwbeeld     

 

Titels kunstwerken Joop Holsbergen: gipsen en houten originelen 
   
Datum: 18-05-05  
   
  Titels Materiaal 
   
   

1 Arend  
2 Baadster  
3 Bogen en bollen  
4 Compositie  
5 Compositie  
6 Compositie  
7 Compositie  
8 De dan  
9 De eerste poging  

10 De geliefden   
11 De overwinnaar  
12 De overwinnaar  
13 De rode lantaren  
14 De schreeuw  
15 De sprong  
16 De stier  
17 De zware weg  
18 Door kijk  
19 Een fantasie figuur  
20 Een oog  
21 Exotische bloemen  
22 Figuur  
23 Figuur  
24 Geestig meisjes kopje  
25 Geisha  
26 Geliefden  
27 Geometrisch figuur  
28 Gouden druppel  
29 Grijze vogel  
30 Hert  
31 Het Boeket  
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32 Het boze oog  
33 Het eenzame hoog  
34 Het geven  
35 Het oneindige  
36 Het oog  
37 Het opengaan  
38 Het opgaan  
39 Het verbonden zijn  
40 Het voortgaan  
41 Ideale vorm  
42 Ijdelheid  
43 In gedachten  
44 Jonge vrouw  
45 Kat  
46 Kleine vis in de grote zee  
47 Kop  
48 Kop  
49 Kop van vrouw  
50 Levensdans  
51 Liefde  
52 Man en vrouw  
53 Man en vrouw  
54 Meisje  
55 Meisje en paard  
56 Moeder en kind  
57 Na opgaan  
58 O god mijn hoofd  
59 Ontstekenis  
60 Ontwerp vrijheidsmonument  
61 Opgang  
62 Paard  
63 Paddestoelen  
64 Reigermotief  
65 Rust  
66 Schip in storm  
67 Sculptuur z.t.  
68 Sculptuur ''  
69 Sculptuur ''  
70 Sculptuur ''  
71 Sculptuur ''  
72 Sculptuur '' Euville, bazaltlava 
73 Sculptuur ''  
74 Sculptuur ''  
75 Sculptuur ''  
76 Sculptuur ''  
77 Sleutel  
78 Speling der natuur  
79 Stapeling  

80 Tragiek 
Zwarte kabbes, adaman, 
palisscander 
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81 Twee paarden 
Letterhout, coromandel, 
paullaij 

82 Vertwijfeling  
83 Vogel  
84 Vogel  
85 Vogel  
86 Vogel  
87 Vogel  
88 Vogel  
89 Vogel  
90 Vogel  
91 Vogelmotief  
92 Vogels boven zee  
93 Vreemde vogel  
94 Vrouwfiguur  
95 Vruchtbaarheid  
96 Wankel evenwicht  
97 Wijsheid in bescherming  
98 Zeedien in exploitatie  
99 Zittende vrouw recht  

100 Zorgen  
101 Zwangere geit  
102 Zwangere vrouw  

Alsmede alle schilderijen en kunstwerken op papier.  
   
Bovenstaande nog aan te vullen na nadere inventarisatie van de gehele 
kunstcollectie van:  
Joop Holsbergen  
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Titels kunstwerken Joop Holsbergen: gipsen en houten originelen 
   
Datum: 18-05-05  
   
  Titels Materiaal 
   
   

1 Arend  
2 Baadster  
3 Bogen en bollen  
4 Compositie  
5 Compositie  
6 Compositie  
7 Compositie  
8 De dan  
9 De eerste poging  

10 De geliefden   
11 De overwinnaar  
12 De overwinnaar  
13 De rode lantaren  
14 De schreeuw  
15 De sprong  
16 De stier  
17 De zware weg  
18 Door kijk  
19 Een fantasie figuur  
20 Een oog  
21 Exotische bloemen  
22 Figuur  
23 Figuur  
24 Geestig meisjes kopje  
25 Geisha  
26 Geliefden  
27 Geometrisch figuur  
28 Gouden druppel  
29 Grijze vogel  
30 Hert  
31 Het Boeket  
32 Het boze oog  
33 Het eenzame hoog  
34 Het geven  
35 Het oneindige  
36 Het oog  
37 Het opengaan  
38 Het opgaan  
39 Het verbonden zijn  
40 Het voortgaan  
41 Ideale vorm  
42 Ijdelheid  
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43 In gedachten  
44 Jonge vrouw  
45 Kat  
46 Kleine vis in de grote zee  
47 Kop  
48 Kop  
49 Kop van vrouw  
50 Levensdans  
51 Liefde  
52 Man en vrouw  
53 Man en vrouw  
54 Meisje  
55 Meisje en paard  
56 Moeder en kind  
57 Na opgaan  
58 O god mijn hoofd  
59 Ontstekenis  
60 Ontwerp vrijheidsmonument  
61 Opgang  
62 Paard  
63 Paddestoelen  
64 Reigermotief  
65 Rust  
66 Schip in storm  
67 Sculptuur z.t.  
68 Sculptuur ''  
69 Sculptuur ''  
70 Sculptuur ''  
71 Sculptuur ''  
72 Sculptuur '' Euville, bazaltlava 
73 Sculptuur ''  
74 Sculptuur ''  
75 Sculptuur ''  
76 Sculptuur ''  
77 Sleutel  
78 Speling der natuur  
79 Stapeling  

80 Tragiek 
Zwarte kabbes, adaman, 
palisscander 

81 Twee paarden 
Letterhout, coromandel, 
paullaij 

82 Vertwijfeling  
83 Vogel  
84 Vogel  
85 Vogel  
86 Vogel  
87 Vogel  
88 Vogel  
89 Vogel  
90 Vogel  
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91 Vogelmotief  
92 Vogels boven zee  
93 Vreemde vogel  
94 Vrouwfiguur  
95 Vruchtbaarheid  
96 Wankel evenwicht  
97 Wijsheid in bescherming  
98 Zeedien in exploitatie  
99 Zittende vrouw recht  

100 Zorgen  
101 Zwangere geit  
102 Zwangere vrouw  

Alsmede  alle schilderijen en kunstwerken op papier.  
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