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H et Noord-Brabantse dorp Dongen was in 
de negentiende eeuw een geliefd schilder-
soord. Kunstenaars kwamen van heinde 
en verre om hier studies te maken van  

het landschap en haar bewoners. Dongen was al vroeg 
in trek. In de romantische periode zochten schilders 
er de ongerepte natuur, oude boerderijen en het 
bijzondere duinlandschap. De omgeving lokte ook 
talrijke veeschilders.
Toen meer interesse ontstond voor binnenhuizen  
en volkstaferelen vonden ze onder de inwoners van 
Dongen de meest excentrieke types. August Allebé 
ontdekte hier zijn ‘toverkol’. De oude boerin met  
haar karakteristieke witte muts stond tevens model 
voor Petrus van der Velden, Max Liebermann,  
Albert Neuhuys en Suze Robertson.

Ook oude ambachten werden vaak afgebeeld.  
De Duitser Max Liebermann schilderde in Dongen 
een Schoenmakerswerkplaats, waarvoor hij op de  
Parijse Salon werd geprezen vanwege de impressio-
nistische stijl. Jozef Israëls vond hier het motief  
voor zijn Boerengezin aan de maaltijd. Dit werk  
inspireerde Vincent van Gogh toen hij zijn  
beroemde versie schilderde van De Aardappeleters.

In De schilders van Dongen (geschreven door Ron Dirven 
en Monique Rakhorst, en met bijdragen van Helma 
van der Holst) passeren deze en andere kunstenaars 
uit binnen en buitenland allemaal de revue.
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DE SCHILDERS VAN DONGEN

Op een steenworp van Breda ligt Dongen. 
Tegenwoordig is dat een stad met meer 
dan 25.000 inwoners, maar in de 19e eeuw 
was het nog een dorp. Armoede hield de 

bevolking in haar greep en bestendigde een traditio- 
nele agrarische cultuur. De bebouwing was opgeno-
men in de natuurlijke omgeving met heidevelden  
en zandduinen. De natuur was ook de maat voor de 
snelheid - of liever: de traagheid - waarmee het leven 
zich voltrok. 

Het oude Dongen zou spoorloos zijn verdwenen,  
verdronken in de maalstroom van de vooruitgang,  
als het niet tijdig was ontdekt door vooraanstaande 
kunstenaars. De eerste was Constant Huijsmans,  
tekenleraar aan de Koninklijke Militaire Academie in 
Breda. Daarna volgde August Allebé, die zijn schetsen 
in zijn Amsterdamse atelier uitwerkte tot schilderijen. 
In het spoor van Allebé wisten ook Jozef Israëls, voor-
man van de Haagse School, en de Duitse kunstenaar 
Max Liebermann hun weg naar Dongen te vinden. 
 
Stedelijk Museum Breda heeft in zijn collectie een 
klein meesterwerk van Liebermann, De spinster in  
Dongen uit 1880. De geportretteerde vrouw is de be- 
jaarde ‘Pietje Verhoef’. Voor de meeste kunstenaars  
die het dorp bezochten, verpersoonlijkte zij het lokale 
verbond tussen zuiverheid, schoonheid en eenvoud. 
Ook van Allebé bevinden zich twee fraaie Dongense 
schilderijen in onze museumcollectie. Recent kon 
daaraan Het kleine Sint-Jorisgilde te Dongen worden  

2. Barend Cornelis Johannes Weingärtner, Kerkstraat Dongen, 1870, foto, particuliere collectie

toegevoegd, waarvan zich een voorstudie bevindt in  
de collectie van het V&A in Londen. 
 
Het is de grote verdienste van de collega’s van het in-
middels opgeheven Breda’s Museum dat ‘de schilders 
van Dongen’ een prominente plek innemen in de col-
lectie. Zij hebben Dongen herontdekt en op de kaart 
gezet als een van de vroegste kunstenaarsdorpen in 
Nederland. Sindsdien heeft een aantal studies en  
tentoonstellingen de waardering voor het werk van  
de betrokken kunstenaars verder vergroot. 
 
Door middel van deze publicatie heeft Dongen defini-
tief een plaats gekregen in de canon van Nederlandse 
kunstenaarsdorpen, tussen Oosterbeek, Laren en 
Domburg. We hopen dat het boek bijdraagt aan de  
culturele identiteit van West-Brabant en de bekend-
heid van Breda als centrum voor beeldende kunst. 
 
De lezer mag zich koesteren aan de verfijnde nostalgie, 
maar kan zich ook afvragen wat de verloren wereld 
van Dongen betekent voor de toekomst. Onderliggen-
de thema’s als de relatie tussen mens en natuur,  
ambachtelijkheid en gemeenschapszin bieden in elk 
geval voldoende stof tot nadenken.
 
Dingeman Kuilman 
Algemeen directeur Stedelijk Museum Breda
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Het Noord-Brabantse Dongen was een van de 
vroegste kunstenaarsdorpen van Nederland. 
In de 19e eeuw trokken schilders als August 
Allebé, Jozef Israëls, Max Liebermann,  

Albert Neuhuys, Suze Robertson en Jan Veth naar het 
dorp met zijn inlandse duinen, machtige bossen en 
pittoreske boerderijen. Ze vonden er een beeld van het 
‘oude Holland’ middenin Brabant. Deze taferelen wer-
den bijzonder populair.

Aan de basis van hun interesse lag een sterk gevoel  
van nostalgie. De afscheiding van België (1830) en de 
onzekerheden van de moderne tijd brachten een hang 
naar vroeger teweeg. Met heimwee werd teruggekeken 
naar de glorietijd van de Gouden Eeuw. Daarom ging 
men op zoek naar beelden die daaraan herinnerden. 
Een van de ontdekkers van Dongen was Constant 
Huijsmans, tekenleraar aan de militaire academie in 
Breda. Hij ontwikkelde een lesmethode landschaps- 
tekenen en schilderde bij Dongen militairen op bivak. 
Een bevriende leraar en kunstenaar uit Delft, Willem 
Hendrik Schmidt, werd zo enthousiast dat hij  
zomers met zijn leerlingen, onder wie de kunstenaar  
Christoffel Bisschop, naar Dongen trok om naar de  
natuur te werken. 

Het dorp raakte in de loop van de 19e eeuw steeds be-
kender. Toonaangevende schilders trokken ernaartoe 
om tekeningen en schilderijen te maken van de onge-
repte natuur en oude boerderijen. De omgeving lokte 
ook talrijke veeschilders. Om de plek goed te door-

gronden verbleven ze soms een tijdlang in de herberg 
van ‘Vrouw Muskens’.

Toen meer interesse ontstond voor binnenhuizen en 
volkstaferelen vonden ze onder de inwoners van  
Dongen de meest excentrieke types. August Allebé 
ontdekte hier zijn ‘toverkol’. De oude boerin met haar 
karakteristieke witte muts werd een geliefd model.  
Petrus van der Velden, Max Liebermann, Albert 
Neuhuys en Suze Robertson beeldden haar af als  
‘toverkol’, kromgebogen over haar handwerk, aan  
het spinnenwiel, als waarzegster of sjouwend met een 
takkenbos.
Ook oude ambachten van thuiswevers, kantklosters  
en schoenmakers werden afgebeeld. De Duitser Max 
Liebermann schilderde in Dongen een Schoenmakers-
werkplaats, waarvoor hij op de Parijse Salon werd ge-
prezen vanwege de impressionistische stijl.
Jozef Israëls vond hier het motief voor zijn Boerengezin 
aan de maaltijd. Dit werk inspireerde Vincent van Gogh 
toen hij zijn beroemde versie schilderde van De Aard- 
appeleters.

Reeds voor het begin van de 20e eeuw maakte de mo-
dernisering een einde aan de schilderachtigheid van 
Dongen. Kunstenaars trokken voortaan naar andere 
plekken en Dongen raakte als schildersdorp in verge-
telheid. De talrijke kunstwerken in deze publicatie 
brengen de herinnering eraan echter weer tot leven.

Detail uit afb. 61
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4. Jacobus Carolus  
Huijsmans, Gezicht op Breda 
vanuit het noordoosten, 1833, 
olieverf op doek, 59 x 80,5 cm, 
Het Noordbrabants Museum  

’s-Hertogenbosch



40

< 23. Portret van Christoffel  
Bisschop, foto, Particuliere collectie 

Na het overlijden van W.H. Schmidt 
ging Christoffel Bisschop met zijn 
medeleerling Desiré Oscar Léopold 
von Franckenberg en Proschlitz 
opnieuw naar Dongen. De criticus 
Jan Frederik van Someren schreef 
hierover: ‘Deze kunstbroeders, in 1849 
Den Haag wegens de heerschende cholera 
ontvluchtende, en van plan naar België 
de wijk te nemen, lieten zich te Dongen 
neêr, verleid door de pittoreske wevers-
huisjes, aan het Eind van Dongen gele-
gen, de hupschheid der kasteleines uit 
„De Posthoorn” en de gemakkelijke  
wijze, waarop zij daar, in vergelijking 
met andere dorpen, aan de behoefte van 
den stoffelijken mensch konden voldoen.’ 

Buiten motieven voor schilderijen 
verzamelde Bisschop in Dongen 
ook tal van antieke meubels die hij 
bij de boeren voor een habbekrats 
opkocht.

> 24. Christoffel Bisschop, 
Studie boereninterieur, ca. 1849, 
olieverf op paneel, 35 x 29 cm, 
Particuliere collectie
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< 72. Jozef Israëls, ‘Als men 
oud wordt’, ca. 1883, penteke-
ning op papier, 23,5 x 19,5 cm, 
Rijksmuseum Amsterdam

> 73. Jozef Israëls, ‘Als men 
oud wordt’, ca. 1883, olieverf op 
doek, 160,5 x 110,2 cm,  
Gemeentemuseum Den Haag

‘ALS MEN OUD WORDT’
Volgens de criticus N.H. Wolf heeft 
Jozef Israëls het model ‘Piet uit de 
Biezen’ herhaaldelijk afgebeeld. 
Jan Veth noemde haar naam in  
relatie tot het werk ‘Als men oud 
wordt’. Een oude boerin warmt zich 
aan het haardvuur. De klok aan de 
muur tikt de tijd weg. De symboli-
sche betekenis van de klok  voor het 
naderen van het levenseinde keert 
ook terug in werken van Allebé en 
Suze Robertson.
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101. Vincent van Gogh, 
Naaiende vrouw, 1881, gewas-
sen tekening, 59,7 x 44,8 cm, 
Kröller-Müller Museum 

Van Gogh deelde met Max  
Liebermann de interesse voor  
het eenvoudige handwerk dat ze 
aantroffen in Brabant. Hoewel  
Vincents moeder al beschikte over 
een modern naaimachine, tekende 
hij liever vrouwen die met naald en 
draad in de weer waren. 
De vrouw op deze tekening uit  
’t Heike bij Etten-Leur draagt een 
ondermuts die traditioneel gedra-
gen werd onder de zogenaamde 
Baroniemuts, die ook in Dongen 
tot de klederdracht behoorde. 

> 102. Vincent van Gogh, 
Naaiende vrouw, 1881, gewas-
sen tekening, 62 x 47,2 cm,  
Kröller-Müller Museum
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