
Bart Klunne (1875-1924)
Kunstenaar tussen idealen en zakelijke realiteit

door

RON DIRVEN EN PIERRE VAN DER POL

Een grote man met artistieke allure. Hij had aspiraties, trouwde een rij
ke kruideniersdochter uit Ginneken, bouwde een huis met prachtig atelier
erachter aan de Academiesingel en verzakelijkte in zijn schildersbedrijf. Zo
zag de Bredase schilder Dio Rovers hem.1

Een recensent van d~) Bredasche Courant schreef in 1914 "Het meest
trekt de veelzijdigheid van den kunstenaar onze aandacht. Maar het is te be
jammeren, dat door die veelzijdigheid veel diepte verloren ging.,,2

Bart Klunne had meerdere gezichten. Hij was veelzijdig als kunstenaar en als
l11.ens. Een aantal portretfoto's uit verschillende perioden van zijn leven, geeft ons
een idee van zijn persoon. Klunne was een man die wist te poseren.

Op een van de vroegste foto's -waarschijnlijk van voor de eeuwwisseling- staat
KImme in zeer on-Nederlandse stijl met lange jas, wandelstok, hoge hoed en vlin
derdas (afb. 1). Hij ziet eruit als een dandy, een jongeman die met overdreven zorg
de mode volgt en hiennee wil aangeven tot artistieke kringen te behoren en te pro
testeren tegen verburgerlijking en algemeen aanvaarde normen. Vooral in kringen
van schrijvers, dichters en andere kunstenaars van de Engelse en Franse romantiek als
Lord Byron, Oscar Wilde en de graaf d'Orsay was elegante extravagantie in kleding
en gedrag een manier om zich op artistieke wijze te onttrekken aan maatschappelijke
conventies. Ook op een foto waarop Klunne poseert als acteur met schildersbaret en

1. De dandy 2. De acteur 3. De schilder 4. De denker 5. De zakenman
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cape zien we deze houding van de kunstenaar die in eerste instantie een zonderlinge
verschtjning is (afb. 2). De dandy is nog wat jong en onzeker, de schilder daarente
gen vol zelfvertrouwen, idealisme en geloof in de toekomst. Op een derde foto is de
jonge schilder aan het werk achter de schildersezel (afb. 3). Dit portret geeft een per
fect beeld van de wijze waarop KlUlme zichzelf graag zag als geconcentreerd en toe
gewijd kunstenaar. Er is nog een vierde foto die dit beeld bevestigt. Hierop is hij af
gebeeld met het hoofd ondersteund door zijn rechterhand, als een denker die zelfbe
wust zijn idealen vaststelt en zijn weg bereidt (afb. 4). Op een later portret is veel
van dit zelfbewustzijn en van de idealistische uitstraling verdwenen. Deze foto is in
Antwerpen gemaakt en dateert waarschijnlijk van na het drama van de dood van zijn
vrouwen toen Klunne's zaken in Breda op een mislukking waren uitgelopen. De
man van middelbare leeftijd is hier weliswaar nog steeds keurig gekleed met een
mooie hoed en een bontkraag aan zijn overjas, maar uit zijn blik is het vuur verdwe
nen en zijn ogen spreken van zorgen en teleurstelling (afb. 5).

Bij het bekijken van de foto's ontstaat een beeld van een kunstenaar die zichzelf
bewust buiten de maatschappij stelde, die had geroken aan de nieuwe ontwikkelin
gen die zich afspeelden in grote steden, koos voor kunst in dienst van de gemeen
schap in navolging van de kring rond Berlage, die vervolgens te rnaken kreeg met
een provinciestad om zijn ideeën toe te passen en zich niet op een specialisme kon
toeleggen, maar integendeel verschillende zaken moest aanpakken om voor zijn ge
zin de kost te verdienen. En die tenslotte, teleurgesteld in de verwerkelijking van
zijn artistieke aspiraties en getroffen door een persoonlijk drama, op vrij jonge leef
tijd zonder kunstzinnige nalatenschap van enige betekenis kwam te overlijden.

In dit artikel kijken we voornamelijk naar de pogingen die Klunne ondernam
om te komen tot kunstvernieuwing in Breda. We doen dit aan de hand van een
viertal redelijk te reconstrueren voorbeelden. Eerst willen we zijn bemoeienis met de
Bredasche Kunstkring belichten, waarbij we het zijdelings ook over andere betrok
kenen zullen hebben. Vervolgens bespreken we het initiatief Jong Hollands Huis 
een verkoopruimte van moderne kunstnijverheidsartikelen in Breda. Daarna bekij
ken we zijn huis met atelier aan de Academiesingel en de opdracht voor wandschil
deringen in de raadzaal van de gemeente Dongen. Tot slot stippen we kort een aan
tal van zijn vele overige activiteiten aan.

Het overgrote deel van Klunne's werk is niet bewaard gebleven. Bij het onder
zoek konden we alleen maar kijken naar enkele schilderijen, een paar affiches en
voornamelijk foto's van zijn toegepaste werk. In het portaal van hotel De Kroon aan
de Boschstraat in Breda was een wandschildering van hem met engeltjes, maar foto's
daarvan zijn tot op heden niet opgedoken.3 Zijn schilderwerk in het Zuid
Hollandsch Koffiehuis te Breda uit 1919 is evenmin bewaard gebleven en een ver
bomving in 1966 heeft alle sporen van de Dongense schilderingen uitgewist. Zijn to
neeldecors, zijn meubels, zijn reclame-doeken voor Van Nelle's gebroken thee, het
blijft voornamelijk gissen naar het voorkomen van deze werken. Er is weinig over
Klunne gepubliceerd. Buiten een artikel in het tijdschrift Onze Kunst,4 beperkten de
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bronnen zich tot berichten in de plaatselijke kranten, waarvan vooraf gezegd moet
worden dat deze soms wel erg positief waren in de toonzetting van hun besprekin
gen. Ook zijn overlijden op relatief jonge leeftijd (49) bemoeilijkte het onderzoek,
omdat zijn kinderen en kleinkinderen niet bijzonder veel over hem konden meede
len. Kort voor zijn overlijden is hij naar Antwerpen verhuisd, waar volgens zijn na
bestaanden het grootste deel van de inboedel is verkocht en zodoende uit het oog
verloren.

Levensloop

Bartholomeus Louis Eliza Maria Klunne werd geboren op 30 juni 1875 in
Rotterdam. Hij was genoemd naar zijn vader Bartholomeus KlUl1l1e, die kuiper was
van beroep. Klunne is de Nederlandse schrijfwijze van de Duitse naam Klönne. Van
oorsprong komt deze ttmilie uit Westfalen.5

Klunne's vader stierf een halfjaar voor Bart's geboorte op 37-jarige leeftijd. Zijn
moeder Antonia KlUlme-Dolk bleef achter met Bart en zijn vijf jaar oudere zus
Petronella (Nelly). Zij hertrouwde op 18 oktober 1883 met Petrus Spaapen, eigenaar
van een kledingzaak in de Ridderstraat 8 te Breda. Bart was toen acht jaar. Zijn vijf
jaar oudere zuster werd na enkele weken naar een pensionaat in Etten gestuurd. Bart
is in de Ridderstraat blijven wonen. Hij heeft drie jaar cursussen gevolgd aan het
Stads-teekeninstituut, dat gevestigd was in de lokalen van de ambachtsschool. 6 In
1894 behaalde KlUl1l1e hier het diploma buitengewonen ijvermet daarbij een prijs in
gereedschappen ter waarde van 25 gulden. Bij de prijsdinging in maart van dat jaar
had hij de Koninklijke medaille gewonnen in de afdeling handtekenen, met een or
nament van de villa De Medici.

Als jongeman van 18 vertrok hij naar Amsterdam, waar hij vanaf 22 mei 1894
woonde op het adres Vijzelstraat 78.7 Hij heeft een halfjaar in de hoofdstad vertoefd
en er wellicht schilderlessen gevolgd. Gegevens konden we hierover niet achterha
len. In ieder geval moet hij in Amsterdam kennis hebben genomen van de vernieu
wende ontwikkelingen op het gebied van de kunst en kunstnijverheid die daar toen
volop gaande waren.

Reeds op 14 februari 1895 verliet hij Amsterdam en werd als schilder in
Rotterdam ingeschreven. Het is onduidelijk wat hij precies in Rotterdam heeft ge
daan en hoelang hij er heeft gewoond. Bij de Volkstelling van 1900 bleek hij ver
dwenen zonder achterlating van adres. Hij stond toen weer in Breda ingeschreven
op het adres van zijn stiefvader Ridderstraat 8, maar hij was al in 1898 teruggekeerd.
In de Bredasche Courant werd geschreven over de opening van een atelier voor
schilder- en decoratiewerk aan de Kloosterlaan 39 te Breda,8 waarbij werd vermeld
dat hij vaklessen in Duitsland had gevolgd en Parijs had bezochtY In een bespreking
van een reclamebord dat hij een halfjaar later maakte, werd hij omschreven als 'leer
ling van de nieuwe schildersschool. '10

Vau 1906 tot 1909 had Klunne een atelier in de Leuvenaarstraat 82 te Breda. In
de geïllustreerde gids voor de Baronie van Breda, uitgegeven in 1907, adverteerde
hij op een hele pagina voor dit atelier. Daarbij afgebeeld stond een pentekening van
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Pietma, een personificatie van de schilderkunst (afb. 6). De voorstelling is in art nou
veau-stijl getekend, in de trant van de Engelse graficus Aubrey Beardsley. Prenten in
een vergel~jkbare stijl, werden destijds veelvuldig gereproduceerd in het kunsttijd
schrift The StudioY

Van 1909 tot 1923 werkte Klunne in het atelier achter zijn woning aan de
Academiesingel 20 te Breda. Hij trouwde op 23 juni 1909 met Maria Wilhelmina
Ballintijn (2-1-1874 Gimleken - 28-7-1921 Breda) (afb. 7). Zij was een dochter van
de kruidenier Andries Ballintijn en Maria van Dalsen. Klunne's schoondochter ver
telde ons dat ze 'uit huis' getrouwd is, in hotel Bad Wörishofen te Ginneken.
Volgens haar was dit omdat haar ouders de kunstenaar Klunne geen goede partij
vonden. Misschien heeft ook het feit dat zij Nederlands Hervormd was en Klmme
Rooms-Katholiek hierbij een rol gespeeld. Op 18 september 1909 vestigde het paar
zich op de Academiesingel. Zij kregen vier kinderen Andrea (5-7-1910),
Bartholomeus (26-7-1911), Antoinette (19-5-1913) en Willem (16-4-1916), van wie
Antoinette een half jaar na haar geboorte overleed. Na de dood van zijn vrouw op
28 juli 1921 is Klmme blijkbaar in financiële problemen geraakt en in mei 1923 ver
trokken uit Breda naar Berchem bij Antwerpen. VernlOedelijk is hij in mei 1924 ge
storven aan buikvlies- of blinde darmontsteking. 12
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7. Bart KImme met zijn echtgenote Maria Wilhelmina Ballintijn.

Het levensverhaal van KIUlme kan niet los gezien worden van dat van zijn artis
tieke compaan en vriend Johannes Adrianus Oan) van Dongen (Breda, 24-2-1866 
12-12-1934) (afb. 8). Ze werkten veel samen. Hun wederzijdse beïnvloeding is
enOl1.ll groot geweest en hun stijlontwikkeling hield gelijke tred. Van de curvilineai
re art nouveau, naar de rationeel-constructieve stijl van Berlage, naar een op de Arts
en Crafts-beweging geïnspireerde en historiserende stijl. Jan van Dongen studeerde
tussen 1886 en 1890 aan de Academie van Schone Kunsten te Antwerpen. Daarna
werkte hij in deze stad voor het architectenbureau Dieltiens, Bielmeyer en Van
Gucht. In de bekende Antwerpse straat de Cogels Osylei met neoclassicistische en art
nouveau architectuur staan huizen die door dit bureau zijn ontworpen. J3 Op dertig
jarige leeftijd, in 1896, vestigde Van Dongen zich als zelfstandig architect te Breda,
eerst in de Boschstraat 26a en later in de Zandberglaan 38. Enkele van zijn eerste
ontwerpen hier zijn duidelijk beïnvloed door zijn verblijf in Antwerpen en zijn uit
gevoerd in art nouveau stijl. In 1901 ontwierp hij bijvoorbeeld het pand
Veem.arktstraat 52. De gevel is opgetrokken uit geglazuurde bruingele baksteen met
patronen van auberginekleur. De smeedijzeren muurankers hebben de kenmerkende
krullende art nouveau vormgeving (afb. 9).

Na 1902 trad in zijn architectuur meer de invloed van Berlage op de voorgrond.
De toepassing van geometrische ornamentiek werd een constante in zijn gevelont-
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8. Johannes van Dongen.

werpen. In 1904 tekende hij het pand Karrestraat 6 voor het mante1- en stoffenma
gazijn van de Gebr. Janzing, waar hij eveneens geglazuurde baksteen gebruikte. De
hardstenen gedeelten versierde hij met vlak-geometrische motieven, die sterke over
eenkomst vertonen met de geometrische versieringen van de Binnenhuismeubelen,
vooral die van Klaas van Leeuwen. 14 Vergelijkbare gevels ontwierp hij in 1906 voor
Peek & Cloppenburg, Karrestraat 24, en in 1909 voor het winkelpand van Smits en
Van Dongen, Eindstraat 13, met de naam van de zaak in tegeltjesmozaïek op de ge
vel.

Van Dongen werd in 1909 als een van de eerste twaalf aangenomenen benoemd
tot lid van de Bond van Nederlandse Architecten, die was opgericht op 1 maart 1908
en waarvan het bestuur bestond uit de architecten Karel P.e. de Bazel, Hendrik P.
Berlage en Jas Cuypers. In datzelfde jaar kreeg hij ook opdracht voor de uitbreiding
van de Kwatta-fabriek aan de Nijverheidssingel te Breda en ontwierp hij de inrich
ting van de juwelierszaak De Leeuw-Vermunt in de Ridderstraat. 15 Geheel in de
geest van zijn tijd bekommerde hij zich ook om de binnenkant van gebouwen. Van
zijn interieurs zijn overigens weinig sporen meer te vinden.
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9. Johannes van Dongen gebruikte geometrische motieven ter versiering van gevels.

Bredasche Kunstkring

Jan van Dongen en Bart Klunne waren beiden betrokken bij de oprichting van
de Bredasche Kunstkring in 1900. Ze wilden met enkele geestverwante art nouveau
kunstenaars komen tot een structurele verbetering van het kunstklimaat in Breda.
Twee belangrijke deelnemers aan dit initiatief kwamen van buiten de stad: ir. Emile
van Konijnenburg (1869-1956) uit Den Haag en ir. Isaac Peter de Vooys (1875
1955) uit Gouda. Zij waren in Delft aan de Polytechnische School opgeleid tot 'in
genieur-artiest'. Op deze school, meer bijzonder de civiel technische opleiding en de
afdeling bouwkunde, werd het vormgevingsaspect heel belangrijk geacht. Zelfs zo
zeer dat de opleiding op een gegeven moment meer op een kunstacademie begon te
lijken dan op een technische studie. 16 Anders dan in Amsterdam en Den Haag, waar
de Hollandse zakelijk-constructieve en de versierend-constructieve richtingen van de
nieuwe kunst17 tot ontwikkeling kwamen, vond men op de Polytechmsche School
in Delft kort voor de eeuwwisseling dat de vermeuwing binnen de kunstnijverheid
gezocht moest worden in de florale vonngeving van de Belgische en Franse art nou
veau. 18
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Emile van Konijnenburg werd voorzitter van de kunstkring. 19 Hij was een broer
van de schilderW.A. van Konijnenburg en een verdienstelijk ontwerper. Voor de
wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs had hij een exposeertafel ontworpen, be
stemd voor de presentatie van het Instituut van Ingenieurs. Deze tafel was uitge
voerd door L.P. Smuldel'S , meubelfabrikant in de Tolbrugstraat te Breda. Van
Konijnenburg tekende ook portretten van de oprichters van het instituut en afbeel
dingen van de werken van ingenieurs, die in de tafel waren tentoongesteld. Een goe
de indruk van zijn werk geeft een serie aquarellen met bijbehorende toontafel in de
collectie van het Maritiem Museum Prins Hendrik te Rotterdam. Het zijn aquarel
len van historische vaartuigen, die hij maakte van 1895 tot 1905 en waarop hij om
lijstingen heeft geschilderd in een curvilineaire art nouveau stijl van voornamelijk
bloemmotieven, af en toe gecombineerd met insekten of vissen (afb. 10) .20

10. Emile van Konijnenburg, aquarel, 1895-1905, omslag voor platenboek van Nederlandse boottypen.
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Isaac Peter de Vooys woonde in 1900 in de Sophiastraat 18 te Breda. Hij was
werkzaam als adjunct-inspecteur van de arbeid en voorzover bekend was hij geen
practiserend kunstenaar, maar hij moet zich wel intensief hebben bezig gehouden
met de verkondiging van moderne ideeën over kunst. Een overgebleven getuigenis
van een uitspraak van hem is een gevelsteen in het pand Acaderniesingel 20, waarin
gebeiteld staat "Rijkdom is macht, maar Schoonheid kracht. (Is.d.V.)"

Hij hield zich in het verband van de kunstkring onder meer bezig met het orga
niseren van lezingen. In november 1902 bijvoorbeeld haalde hij Karel Sluyterman 
toen werkzaam als meubelontwerper bij Onder den St. Maarten te Haarlem- naar
Breda voor een lezing over het moderne interieur. De lezingen waren bedoeld om
de gedachten van de vereniging in bredere kring uit te dragen en er lag duidelijk een
opvoedkundig streven aan ten grondslag. In 1903 organiseerde De Vooys een serie
lezingen over de slechte woningtoestanden in Breda. Een van de sprekers was Van
Dongen. De Vooys hield zelf ook een lezing over dit onderwerp en hij vervaardigde
een vragenlijst bestemd voor een onderzoek in Bredase wijken naar de toestand van
arbeiderswoningen.

Verder is ons nog weinig over deze man bekend, behalve dat hij in 1911 hoog
leraar mechanische technologie aan de T.U. Delft werd21 en later directeur van de
Algemene Kunstzijde Unie. 22

De Bredasche Kunstkring wilde avonden houden waar naast muziek, toneel en
letterkundige voordrachten beeldende kunst tentoongesteld werd. Een speciaal aan
dachtspunt van de kunstkring betrof toegepaste kunst.

"Vooral op het gebied van kunstnijverheid, door de Bredasche ambachtsschool
met ijver beoefend, hoopt de vereeniging mede te werken, om zoowel bij het pu
bliek als bij de ambachtslieden belangstelling te wekken voor mooi en goed werk."23

Op 8 mei 1900 was de eerste kunstavond een feit. 24 In de pauzes en gedurende
de daaropvolgende dagen kon de tentoonstelling worden bezichtigd die was samen
gesteld in de zalen van Concordia. Naast werk van bekende schilders - o.a. Mesdag,
Roelofs, Henkes enW.A. van Konijnenburg - werden eigen inzendingen van de
werkende leden geëxposeerd. Daarbij was een aquarel van KIUlme. Het belangrijkste
deel van de tentoonstelling betrof echter kunstnijverheid. Klunne had een klein
vuurscherm gemaakt in 'nieuwe stijl', gedeeltelijk in hout uitgevoerd en met gesti
leerde bloemen versierd. Verder was er van hem een smeedijzeren atelierhek en
schilderingen die hij had gemaakt voor de nieuw te openen salon van de heer
Moonen in de Nieuwe Ginnekenstraat. Het hele ameublement van deze salon, ont
worpen door Van Dongen en uitgevoerd door de meubelInaker A.W. Cantrijn
(Nieuwe Ginnekenstraat 27), was tentoongesteld. Van Dongen exposeerde ook vier
aanzichten van een ontwerp voor een raadhuis.

Van Konijnenburg had een gestileerd schoorsteenstuk ingezonden, met een de
coratie van vogels. De recensent van het Dagblad van Noord-Brabant noemde dit
"een proeve van grote brutaliteit in verf. "25

Op 8 januari 1901 hield de vereniging weer een kunstavond in Concordia. Dit
keer werden aquarellen van Pulchri Studio uit Den Haag en kunstnijverheid van het
Bitmenhuis uit Amsterdam, Arts en Crafts uit Dèn Haag en Bredase firma's tentoon-
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gesteld. In september van hetzelfde jaar hield de kunstkring een expositie in de am
bachtsschooF6 van werk van leerlingen van de Haarlemse kunstnijverheidsschool,
waarvan de oud-Bredanaar Eduard von Saher toen directeur was. Hier werd gewerkt
volgens de principes van de nieuwe kunst. Docenten van deze school waren de cré
ton-ontwerper Michel Duco Crop en de edelsmid Frans Zwollo sr. In 1902 volgde
een tentoonstelling van Rozenburg en Amstelhoek aardewerk, metaalwerk van
Zwollo sr. en Kaiserzinn.

De activiteiten van de kunstkring zwakten na de ambitieuze beginjaren snel af
Zowel De Vooys als Van Konijnenburg verlieten omstreeks 1904 de gelederen. 27 Na
1904 beperkte de vereniging zich hoofdzakelijk tot het organiseren van schilderijen
tentoonstellingen van werkende leden. Naast Klunne keerden namen van Bredase
schilders als Kersten.s, Wirtz, Van Weezel Errens, Van der Heijden en Van
Nieuwenhoven in de berichtgeving regelmatig terug. Na 1907 werd in de kranten
niet meer over Bredasche Kunstkring gesproken. 28 Het bleefjaren stil. Totdat tijdens
de Bredasche Winkelweek in september 1921 een Kunsttentoonstelling gehouden
werd van het werk van kunstenaars uit Breda en omstreken in de N.V.
MeubelL,briek voorheen André Loijens aan de Vlaszak. De stuwende kracht achter
dit initiatief was mej. Jeane M. GroenendaaP9 Aanvankelijk werd zij bijgestaan door
de heer Van Hoboken, maar toen deze ziek werd, kreeg zij hulp van drie oud
kunstkring leden Van Dongen, Van der Heijden en KImme. De expositie werd in
geleid door Van Dongen. Hij vertelde dat een dergelijke expositie sedert 15 jaar niet
meer had plaatsgevonden in Breda. Volgens hem was er wel naar geijverd, maar was
men steeds op moeilijkheden en grote kosten gestuit.3o Hoewel mej. Groenendaal
nog een speciale oproep plaatste tot wederoprichting van de Bredasche Kunstkring,
is er destijds toch niets meer van de grond gekomen. 31

Het Dagblad van Noord-Brabant schreef over Klunne's inzending voor de ex
positie "Bart Klunne's kunst toont ten voeten uit den zwierigen sierkunstenaar. Zijn
groot dorpsgezicht spreekt van zijn grooten aanleg." De recensent van de Bredasche
Courant, die meldde reeds eerder Klunne's atelier te hebben bezocht, schreef "Uit
dat atelier bracht hij o.m. hierheen Terheijden, welk dorp de schilder in zijn hart
schijnt gesloten te hebben, daar hij er zelfs twee schilderstukken aan wijdde. Het is
en blijft mooi en verdienstvol werk, al zie ik den heer Klunne ook graag als decora
tieschilder. "32 Andere deelnemers aan de tentoonstelling waren onder andere de
schilders Gerard v.d. Heijden, Willem van Nieuwenhoven, Otto van Rees en Dio
Rovers en de beeldhouwers Gra Rueb, Theo van Re~jn, Lukas van der Meer en
Jaap Kaas.

Jong Hollands Huis

Tijdens het bestaan van de Bredasche Kunstkring richtten Klunne en Van
Dongen -in 1902- Jong Hollands Huis op. Dit was een verkoopruimte van moderne
kunstnijverheid op de Grote Markt van Breda.33 Klunne werd directeur. Samen met
Van Dongen had hij de betimmering en de inrichting van de ruimte ontworpen. De
betil11111ering van de expositiezaal was uitgevoerd in Amerikaans grenenhout en
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voorzien van koperbeslag, gemaakt door de firma G. Schellekens naar ontwerp van
Klmme. 34

Ze verzonden een circulaire, waarin stond dat hun doel was 'wat het Binnenhuis
te Amsterdam en het Binnenhuis Die Haghe te 's-Gravenhage beoogden, namelijk
het ontwerpen en uitvoeren van meubilering en versiering van woningen'. Ze ver
meldden dat de richting van de oprichters die van 'de jongere Hollandsche kunstena
ren' zou zijn. 35

Ze bedoelden hiermee specifiek de zakelijke, constructieve richting binnen de
Nederlandse nieuwe kunst ofwel de school van Berlage. De opvattingen van Berlage
en zijn volgelingen behelsden in het kort een strakke, eenvoudige en vooral de con
structie accentuerende vormgeving. Aan hun n1.eubelen gebruikten ze geen lijm of
spijkers, maar houten penverbindingen, die op zichzelf een versierend element
vormden. Ook het koperen hang- en sluitwerk had zowel een practisch als decora
tief nut. De overige versiering van snij- en inlegwerk was vlak en bestond uit geo
metrische patronen.36

In 1900 richtten Berlage, Van den Bosch en Willem Hoeker37 in Amsterdam
het Binnenhuis op. Hier werden de producten verkocht van moderne kunst
nijveren. 38 De artikelen van het Binnenhuis werden in Breda geëxposeerd in Jong
Hollands Huis, dat in hoofdzake fungeerde als verkoopfiliaal van het Binnenhuis,
Die Haghe en Onder den St. Maarten.39 Daarnaast werden er ook produkten naar
eigen ontwerp van Kimme en Van Dongen tentoongesteld.

Hoe de contacten en de bruikleenafspraken met het Binnenhuis tot stand zijn
gekomen en hoe ze verder verlopen zijn, is onduidelijk. In de bewaard gebleven ar
chieven van het Binnenhuis is geen informatie over Jong Hollands Huis terug te vin
den. De tentoonstelling van de Bredasche Kunstkring in 1901 waar producten van
het Binnenhuis getoond werden, kan een aanleiding geweest zijn. Meer waarschijn
lijk leiden de relaties via contacten die ontstaan zijn op de Polytechnische School in
Delft naar Onder den St. Maarten te Zaltbommel. De Vooys studeerde in Delft na
melijk tegelijkertijd met de directeur van Onder den St. Maarten Johan Adam Pool
jr (1872-1945), van 1892 tot 1896, toen Sluyterman daar leraar decoratieve kunst en
ornamenttekenen was. Sluytennan (1863-1931) die voor 1900 evenals de leden van
de Bredasche Kunstkring de florale art nouveau stijl aanhing, raakte na 1900 vrij
plotseling begeesterd door de Binnenhuisopvattingen. Hij trad als meubelontwerper
in dienst bij Onder den St. Maarten te Zaltbommel en begon meubels te ontwerpen
in een constructieve stijl. 40

De omslag van Klunne en Van Dongen van de curvilineaire art nouveau naar de
richting van Berlage geschiedde even rigoureus en ongeveer tezelfdertijd als bij
Sluyterman. Dit duidt op een sterke beïnvloeding door anderen. Tot voor kort werd
uitsluitend de rol van Sluytennan belicht als leidinggevende stijlbepaler bij Onder
den St. Maarten. Deze visie is echter aan het veranderen. 41 Het is veel aannemelijker
dat J.A. Pool jr. de richting van de fabriek heeft bepaald, omdat hij al geruime tijd
voor Sluytermans stijlverandering experimenteerde met sobere en constructieve
vormgeving. 42 Het is dan ook zeer denkbaar dat zijn studiegenoot De Vooys de in
spirator is geweest die in Breda I{1unne en Van Dongen walTIl heeft gemaakt voor
de constructieve stijl.
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Bijna een jaar na de opening verscheen een artikel van De Vooys over Jong
Hollands Huis in het tijdschrift Onze Kunst43 , geïllustreerd met foto's van het interi
eur, waaruit aardig te destilleren valt hoe het er heeft uitgezien. Het merendeel van
de bespreking wijdde De Vooys aan uitleg over de doelstellingen van de nieuwe
kunst. Zijn beschrijving van de inrichting is dermate beknopt, dat we die hier bijna
compleet kunnen overnelnen.

11. jong Hollands Huis, expositiezaal,1902. In de kast rechtsonder staat grèsceramiek van joseph Mendes da
Costa, links daarvan sgraffito-aardewerk van Willem Brouwer en in de achtergrond gordijnen en een
theemuts van Chris Lebeau. Op het bureau een lamp van jan Eisenloeffel.

"Verleden jaar is op de markt te Breda een betrekkelijk smal winkelhuis inge
richt tot Jong Hollands Huis. Wie, gewaarschuwd door 't eenvoudig uithangbord
langs een klein portaal in 't stemmige expositiezaaltje (afb. 11) binnentreedt, ziet op
den achtergrond deze spreuk geschilderd Mooie dill,,?cn als I/riendcll omrin,,?en. Naam en
spreuk, als variant op Keats' bekenden aanhef van zijn Endymion, kenmerken dit
huis. Het werd bedoeld om voortdurend het werk der jongere Hollandsche nijver
heidskunstenaars ten toon te stellen. Verder om aan ieder die dat werk bezichtigen
wil degelijke inlichtingen te verschaffen, en de gelegenheid, om aan de kunstenaars
verlangde gebruiksartikelen te kunnen opgeven. (...) winkel en woning, die in huur
werden genomen, mochten en konden niet al te veel veranderd worden. Behalve
een bureau en teekenkamer zijn daarin een expositiezaaltje met achteraf een hoekje
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als ontvangplaats. Boven zijn twee modelkamers ingericht, waartusschen zich een
portaal bevindt, dat nog voor het tonen van enkele meubelen dienst doet. Lage ver
dieping, slechte verlichting, onregelmatige verdeelingen leverden moeilijkheden op,
die gekend moeten zijn voor een rechtvaardig oordeel over 't werk der heeren
KImme en Van Dongen. Vooral treft de goede keuze der kleuren, die overal stem
nligheid en distinctie geven. Het expositiezaaltje, met geel en bruine mat, grijs go
belinlinnen wand, greenen betimmering, en dof grijzen bankbekleeding, is vroolijk
en licht. De salon met lichtgroen en terracotta, geschikt voor meer fijne meubelen,
dan het blauw met geel fries en donkerder terracotta kleed voor de eetkamer. De
klok van 't expositiezaaltje (afb. 12), in de betimmering opgelost, - hoezeer ook strij
dig nlet het voelen daarvan als een afzonderlijk levende gezel in de kamer - maakt
op de fotografie een onaangenamer indruk dan werkelijk, daar ermee het achtervlak
wordt afgewisseld door een goed aangebrachte opening - en de ontwerper aan de af-

12. Bart KImme en Johannes Van Dongen, betimmering met klok, expositieruimte Jong Hollands Huis,
1902.

metingen van den achterwand was gebonden. Twee meubelen, een stoel en bank,
ontworpen door den heer Klunne, beide zichtbaar in de fotografie van de eetkamer
(afb. 13), vertoonen sprekende fouten - de ongemotiveerde gebeeldhouwde achter-
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13. Bart K1unne, stoel en bank, Johannes van Dongen, koperen parapluiestander, eetkamer Jong Hollal1d~

Huis, 1902.

plank was onnoodig voor het opnemen van zoo'n zware stoel - en de groote spieën
gelijken meer op vluchtig timmermanswerk dan dat van den precieseren n"leubelma
ker. - Zoo is ook de gouden ring naar zijn ontwerp door Zwollo gedreven met
scherpere punten dan wel doelmatig schijnt. De parapluiestander van Van Dongen
herinnert te veel aan conventionele modellen, hoe ook verder degelijk en eenvoudig
geconstrueerd. Het klokje (afb. 14) is frisch van kleur met goed aangebrachte dier
motieven op de hoeken, maar wat zwaar voor de afinetingen, en te ver vooruitsprin
gend voor de lengte. Doch duidelijk is hun bedoeling bij alles om naar aard van 't
materiaal en de bestemming van het voorwerp hun ontwerp te richten, vrij van alle
doode kunstvormen."

De Vooys beklemtoonde in zijn bespreking dat KImme en Van Dongen het
zichzelf extra moeilijk hadden gemaakt, omdat ze het werk van anderen met rijpere
ervaring en meer bewuste richting presenteerden naast dat van henzelf Hij was ver
wonderd, dat in Breda eerder dan bijvoorbeeld in Rotterdam het voorbeeld van het
Amsterdamse Binnenhuis werd nagevolgd en vroeg zich af waarom de kunstenaars
van het BilU"lenhuis zich bekommerden om hun naam in de provincie, terwijl de in
tellectuele kringen op wier oordeel prijs werd gesteld, zich in de grote steden bevon
den.
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Bekijken we eens de ont\verpen van Klunne in relatie tot het werk van de be
kendere vormgevers. Het meest geslaagd was wel het eikenhouten klokje (afb. 14).
Het doet vooral denken aan de meubelontwerpen van Jac. van den Bosch. Deze ge
bruikte ook vaak hoekversieringen van gestileerde dierfiguren in houtsnijwerk. Op
de reproductie in Onze Kunst zijn die figuren niet duidelijk te onderscheiden. De
twee die de klok aan weerszijden bekronen, lijken vogels, mogelijk parkieten. Op de
cijfèrplaat en in het inlegwerk van het hout daaromheen heeft Klunne een geometri
sche versiering toegepast, die meer ontleend is aan het werk van K.P. C. De Bazel.
Deze theosofisch ingestelde architect liet zich inspireren door de Assyrische cultuur
en paste frivoler versiering toe dan bijvoorbeeld Berlage. In de koperen gewichten
van de klok zijn klinknagels als decoratief element gebruikt, een techniek die bekend
was van de edelsmid Eisenloeffel, terwijl de davidsster op de slinger meer refereert
aan het metaalwerk van Zwollo sr. Een mengeling van invloeden dus, samenge
bracht in één ontwerp. Ondanks de onduidelijkheid van stijl doet het klokje niet on
aardig aan. Het toont wel dat IDunne sterk eclectisch te werk ging en niet uitsteeg
boven het navolgen van de bekende voorbeelden.

14. Bart Klunne, eikenhouten klok, 1902.
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Van zijn hand waren ook de stoel en bank die in de eetkamer waren opgesteld
(afb. 13). De Vooys had er geen goed woord voor over, hij vond ze veel te grof
Maar apart zijn ze zeker weL Hier kan gezegd worden dat Klnnne geprobeerd heeft
verder te gaan dan het klakkeloos navolgen van zijn voorbeelden. Deze robuuste
meubels aden'len een sfeer uit die sterk is geënt op oude Noord-Europese culturen.

Tot dusverre blijft het moeilijk de produkten en de betekenis van Jong Hollands
Huis op hun juiste waarde te schatten. Niet één meubel of ander ontwerp hebben
we kunnen traceren. De foto's geven slechts heel beperkt uitsluitseL Zo valt er wei
nig te zeggen over het kleurgebruik, waarvoor Klunne een bijzondere aanleg had,
wat ook blijkt uit De Vooys bespreking. Ook valt niets over de uitvoering van de
meubels te vertellen. Het is denkbaar dat dit bij Onder den St. Maarten gebeurde,
waarvan bekend is dat er meubels en koperwerk in opdracht werden vervaardigd 
onder andere voor het Binnenhuis.44

Het was een van de belangrijkste doelstellingen van de oprichters opdrachten te
verwerven voor de inrichting van woningen en winkels. Zoals gezegd, hadden
Klmme en Van Dongen al de salon van de heer Moonen in de Nieuwe
Ginnekenstraat uitgevoerd. Tijdens het bestaan van Jong Hollands Huis heeft Van
Dongen een aantal winkelgevels in de Bredase binnenstad ontworpen en in 1905
vernieuwde hij het interieur van het stof[en- en kledingmagazijn Pennock in de
Eindstraat 27. Klunne maakte hiervoor een gevelbord en de lampen kwamen van de
firma Schellekens. Over andere opdrachten is tot nog toe niets bekend.45

Jong Hollands Huis werd, vergezeld van een advertentie, in de adressenboeken
van de gemeente Breda vermeld in de edities van 1903, 1904 en 1905. Over de de
finitieve sluiting is geen infomlatie terug te vinden, de oprichters hadden zich ook
niet ingeschreven bij de Kamer van KoophandeL

Overigens verliep het met het Amsterdamse Binnenhuis al niet veel beter.
Hoewel de waardering in artistieke kringen hoog was, is de constructieve richting
nooit een succes geworden bij het publiek. Voor 1910 was het hoogtepunt van deze
stroming al voorbij. In het vacuüm dat ontstond voor de opkomst van de
Amsterdamse School na 1910 werd in Nederland algemeen teruggegrepen naar his
torische stijlen. Onder den St. Maarten, waar Sluyterman nog steeds werkzaam was,
gooide het roer radicaal om en maakte voortaan enkel nog produkten in oude
Engelse stijlen. Door deze knieval voor de commercie kon het bedrijf tot 1941 bl~j

ven bestaan. Ook in de architectuur was de rol van Berlage ver uitgespeeld. Er werd
teruggegrepen naar de vormentaal van de Arts & Crafts-beweging, soms vermengd
met elementen uit de Nederlandse baksteentraditie en plattelandsarchitectuur.46

Academiesingel 20

In die periode -in 1909- werd Klunne's woonhuis met werkplaats aan de
AcadenlÎesingel 20 te Breda gebouwd. 47 De architect was Van Dongen, maar waar
schijnlijk is het ontwerp tot stand gekomen in overleg tussen KImme en Van
Dongen. Het is een bijzonder paml Niet alleen qua architectuur en indeling, die op
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de Engelse Arts & Crafts-id~eën stoelen, maar vooral ook door de decoratie die
uniek is te noemen.

Nu valt de gevel nauwelijks meer op. Een latere bewoner heeft een laag kalk
aangebracht over Klunne's oorspronkelijke decoratieschilderingen.48 Maar op een
oude foto uit het Bredase gemeentearchief is zichtbaar hoe de gevel van dit huis eens
geweest is (afb. 15). De beschildering was als het ware één grote reclame voor
Klunne's bedrijf De veelzijdigheid van de produkten die te bestellen waren, was
weergegeven in medaillons die de kunsten voorstelden, 'kunstnijverheid, schilder
kunst, bouwkunst en beeldhouwkunst'. Boven de ramen van de eerste verdieping
was viermaal het wapen van het schildersgilde St. Lucas afgebeeld. 49 Dit wapen was
nog eens gebrandschilderd uitgevoerd in het raam boven de voordeur (afb. 16).
Rondom de medaillons had Klunne weelderig zeer verfijnde decoratieve patronen
geschilderd van takken met blaadjes, in de trant van William Monis' behangsel- en
textielontwerpen.50

15. Bart Klunne, decoratie
schilderingen op de ge
vel van Academiesingel
20, Breda. Architect
Johannes van Dongen,
1909.
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16. Bart KImme, wapen van
St. Lucas, gebrandschilderd
glas-in-Iood in raam boven
de voordeur van
Academiesingel 20, Breda.

De binnenkant van het pand was eveneens rijkelijk versierd. Er zijn nog sporen
van beschilderingen op de rnuren aanwezig. Op de kalk heeft Klunne door sjablone
ren motiefjes aangebracht die steeds herhaald zijn. Per ruimte gebruikte hij andere
motiefjes. De trap, hekwerkjes, deuren en de houten balkenplafonds in de hal en de
keuken (afb. 17) waren alle beschilderd met abstracte patronen. De toon van de on
dergrond was donker, waartegen de versieringen licht afstaken.

17. Bart KImme, decoratieschilderingen.
keukenplatèmd Academiesingel 20,
Breda.
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Aan de voorkant van het huis zitten vier gebrandschjlderde medaillons in het
glas-in-lood van de benedenverdieping met daarop de initialen van Klul1l1e's kinde
ren Anna, Bart, Antoinette en Willem. Op de hoeken van het plafond in de voorka
n1.er hangen ook nog vier plafonières (afb. 18). De decoraties op het gebrandschilder
de glas-in-Iood zijn door Klul111.e heel sierlijk en verfijnd aangebracht.

18. Bart Klunne, plafoniè
re, gebrandschilderd
glas-in-lood, voorka
mer Academiesingel
20, Breda.

In de gang die van de voorkamer naar de keuken loopt, zijn drie etsen van
Rembrandt op het glas gebrandschilderd. Het raam in de keuken bevat een glaspa
neeltje met een opkomende zon, waarbij de tekst 'Incipit Vita Nova. 1909' staat ge
schreven, wat betekent 'Het nieuwe leven begint. 1909' (afb. 19).

19. Bart Klunne, glas-in-loodraam
tussen keuken en binnenplaats,
Academiesingel 20, Breda.
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De architectuur van het pand vertoont een mengeling van invloeden. De gevel
is een combinatie van de Nederlandse baksteenarchitectuur en de Rijnlandse vak
werkstijl. De erkerachtige houten uitbouw met de vakken in beton is geïnspireerd
op de architectuur van traditionele boerderijen die in Duitsland te vinden zijn, onder
andere in Rijnland-WestftIen, de streek waar de familie KImme oorspronkelijk van
daan kwam. 51 Ook daar werden de gevels vaak rijkelijk beschilderd. De keuze voor
dit element in het ontwerp van de gevel valt vrij zeker toe te schrijven aan KImme.

Het interieur van het huis is ontworpen naar het gedachtengoed van de Engelse
Arts & Crafts-beweging. De overal zichtbare houten balken, de houten hekwerkjes,
het glas-in-Iood met medaillons, de zitjes bij de schouwen de open doorgangen zo
dat verschillende routes door het huis gevolgd konden worden, zijn ook terug te
vinden in ontwerpen van de architecten C. Voysey en M.H. Baillie Scott (afb. 20).

20. M.H. Baillie Scott, ontwerptekening voor een Country House.

Achter de voorkamer bevindt zich een -inmiddels overkapte- binnenplaats die be
grensd was door openslaande deuren met glas-in-lood. Die binnenplaats zorgde voor
extra licht in het woonhuis en kon in de zomer bij het woongedeelte worden ge
trokken. In de gang grenzend aan deze ruimte is een schouw (afb. 21) aanwezig
waarop hardstenen blokken rusten, versierd met geometrische motieven. De bankjes
naast deze schouw zijn een typisch Engelse traditionele architectonische vinding. 52

De schouw was oorspronkelijk in ruwe baksteen uitgevoerd en er waren spreuken
op geschilderd. Ook op andere plaatsen had KImme spreuken geschilderd. Op de
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deur tussen de binnenplaats en de gang stond bijvoorbeeld het devies 'Behagen m
huis'.53

21. Johannes van Dongen, schouwpartij aan open binnenplaats, Academiesingel 20, Breda. De openslaande
deuren zijn verwijderd, de binnenplaats is nu met glas overkapt.

Het atelier bevond zich aan de achterkant van het gebouw. Op de eerste verdie
ping was het schildersatelier. Klunne heeft daarvan in 1912 een interieurschilderij ge
maakt (afb. 22). Dit atelier was bereikbaar via het woonhuis en het had ook een
aparte ingang via een poort naast het huis. Op de begane grond was een werkplaats
voor het maken van glas-in-Iood, meubelen en dergelijke.

Boven de voordeur van het pand liet Klunne een steen met De Vooys' spreuk
'Rijkdom is macht, maar schoonheid kracht' itU11.etselen als getuigenis van zijn toen
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22. Bart KILllme, interieur van atelier Academiesingel 20, olie op doek, 1912.

nog sterk aanwezige idealistische instelling. Na 1909 vervaardigde hij ook een inge
kleurde pentekening met tien richtlijnen voor de kunst, De weg naar het ideaal (afb.
23). Hieraan kunnen we een aantal uitgangspunten aflezen die hij voor zichzelf, voor
de kunst in het algemeen en voor de kopers van kunstvoorwerpen stelde.

'Eert de kunstwerken van groote meesters, zoowel als die van de jonge pioniers,
opdat de kunst van uwen tijd zich tot vollen bloei kan ontwikkelen' (gebod 5).

Het combineren van eigentijdse en waardevolle oude kunstvoorwerpen, mits
met elkaar in harmonie gebracht, werd al voorgestaan in de geschriften van de Arts
en Crafts-beweging uit Engeland, die in het Nederlands vertaald werden en van gro
te invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de kunstnijverheid hier. 54 Bij
Klunne is die combinatie overduidelijk aanwezig, zowel in de inrichting van zijn ei
gen huis als in zijn werk waarin hij historische en nieuwe stijlen door elkaar heen
gebruikte.

In zijn woning had hij naast antieke meubels een moderne tafel -afkomstig uit
de spreekkamer van Jong Hollands Huis- staan en naast klassieke voorwerpen mo
derne kunstnijverheid, onder meer een lamp van Eisenloeffel (afb. 24).
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24. Bart Klunne, portret van zijn vrouw, pasteltekening,
omstreeks 1920. KJunne's echtgenote zit te handwer
ken bij het licht van de lamp van Jan Eisenloeffel, af
komstig uit de expositiezaal van Jong Hollands Huis.

23. Bart KJunne, 'De weg naar het ideaal', pentekening.

25. Bart KJunJ1e, schoorsteenstuk
afkomstig uit een huis in de
Veemarktstraat te Breda,
olie op doek, 1910.
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Een schoorsteenstuk dat hij in 1910 maakte voor een huis aan de Veemarktstraat
te Breda (afb. 25) laat zien hoe hij in zijn werk teruggreep op oude stijlen. Hij schil
derde in vage tonen en lichte tinten een klassieke tuin. Dit werk is zeer romantisch
van aard en komt sterk tegemoet aan een bepaalde kitcherige mode van decoratie
stukken. Het bewijst dat KIUime naast zijn idealistische ook een commerciële kant
had. Hij groeide na zijn vestiging aan de Academiesingel uit tot een grossier in
kunstartikelen. Zijn atelier werd een bedrijfje, waar hij werkte met assistenten en
ook lessen gaf. De Bredase schilders Jan Theuns en Dio Rovers hebben onder andere
bij hem gewerkt. In juli 1909 begon KIUime met grote regelmaat te adverteren in de
Bredasche Courant voor zijn nieuwe atelier (afb. 26). De eerste jaren stond hierbij
een zelfportret met hoed afgebeeld. Deze grafische afbeelding was getekend naar een
foto, waarvan een gomdruk bewaard is gebleven (afb. 27). Hij bood zijn diensten
aan in tal van disciplines 'ontwerpen en uitvoeren van wand-, plafond-, tooneel- en
kerkschilderingen, reclame-platen, batikken, het vervaardigen van teekeningen en
beschilderingen op gebied van kunstnijverheid, meubelen en houtsnijwerk, glasmo
zaïk, het schilderen van imitatie, gobelins, figuren, landschappen, stillevens, orna
menten in alle stijlen uitgevoerd, restaureeren van antieke vertrekken, huisschilder
werk, enz.'

Vanaf 22 october 1910 stond onder zijn advertenties vermeld, dat hij bekroond
was n1.et de gouden medaille op een tentoonstelling in 's-Gravenhage in 1910. Dit
betrof een tentoonstelling georganiseerd door de Bond van Nederlandsche
Schilderspatroons en KIUime was hier bekroond voor decoratieschildenverk.55 In
1909 adverteerde hij ook landelijk in het tijdschrift Onze Kunst (afb. 28).
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Academiesingel 20.
,I TELlER voor Ontwerpen en Uitvoeren van
lit Wand- en Plafondbeschilderingen ,Tooneel.
schilderIng, Heclame·Platen, BATIKKEN, het
Ter'aartlIgtlll van Teekeningen en Beschil
derIngen op gebied van KllnstnijverheM.

Meubelen en Houtsnijwerk.
HUlSSCHILDERWERK.

Bekroond met de Gouden Medaille Tentoonstelling
's-Grnvenhage 1910.

.....
26. Advertentie in de Bredasche Courant, 1909.
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27. Bart l{Junne, zelfPortret met hoed,
gomdrllk, 1909.

Wandschilderingen. in Dongen

In 1918 -negen jaar na zijn vestiging op de Academiesingel- kreeg KIunne een
omvangrijke opdracht voor het beschilderen van de raadzaal van de gemeente
Dongen.56 Op de bewaard gebleven nota staat een bedrag vermeld van f 7116,92,
inbegrepen de prijs van gordijnen. s7 Dit was een enorme SOlTl geld in die tijd. Ter
vergelijking, de uitgebreide verbouwing van het gemeentehuis in 1911 had in totaal
f 13.890,- gekost.

In de kleine plaats Dongen floreerde in die jaren de industrie. Fabrikanten van
leer en schoenen waren zeer vermogend. Deze industriëlen hadden vaak een bijzon
dere interesse in moderne kunst en architectuur. We zien dit aan de opdrachten die
zij verschaft hebben aan vernieuwende kunstenaars. Niet alleen in Dongen, maar
ook in welvarende gemeenten als Rijen en Waalwijk kwam dit regelmatig voor. In
deze plaatsen is hier nog veel van terug te vinden. Tegen deze achtergrond kunnen
we de keuze voor KImme voor deze opdracht begrijpen. Dongen was rijk en wilde
zich onderscheiden door een moderne en opvallende decoratie van haar raadzaal. 58

Aanvankelijk begrootte KImme ook een beschildering voor het trappenhuis,
maar die is komen te vervallen. De benodigde tijd voor de uitvoering van de be
schilderingen was vier maanden. KImme heeft ze in zijn atelier op linnen gemaakt en
ze vervolgens op de geprepareerde muren van de raadzaal geplakt, boven een eiken
houten lan1brizering waarin hij panelen met abstracte decoraties aanbracht. Ook het
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28. Advertentie in Onze Kunst,
juni 1909.

plafond van de raadzaal werd beschilderd met vlindervonnige decoratieve patronen.
Voor het bewerken van de muren vroeg hij aan de gemeente Dongen honderd liter
ruwe lijnolie. De tijd benodigd om de doeken aan te brengen was zes weken. In zijn
opdrachtomschrijving maakte hij melding van een aantal werklieden die hem zouden
assisteren.

De schilderingen zijn inmiddels verdwenen, maar Klunne's beschrijving ervan is
bewaard gebleven. Hij beeldde de Dongense leder- en schoenindustrie uit. Eén
muurvlak werd voorzien van een afbeelding van de lederbewerking. KImme schil
derde leerlooiers die handmatig aan het werk waren, met op de achtergrond een wa
termolen en de rivier de Donge, waar deze industrie water van gebruikte. Onder de
voorstelling was het wapen van het leerlooiersgilde geschilderd. Een tweede muur
had als onderwerp de schoenindustrie. Ook hier werd het handbedrijf uitgebeeld.
Hij vond dat die zich meer eigende voor een decoratieve opzet dan de machinale
bewerking. Op de achtergrond was een landschap in de omgeving van Dongen
zichtbaar met enkele koeien, de leveranciers van het leer. Onder deze voorstelling
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was het gildeteken van de schoenindustrie geschilderd. Op twee andere muurvlak
ken stonden allegorische vrouwenfiguren, de Nijverheid met in de hand een bijen
korf en een fakkel, en de Welvaart met een hoorn van overvloed.

De laatste wandschildering, op de achterwand van de publiekstribune, stelde de
inwoners van Dongen voor die hun belangen voordroegen aan burgemeester en
wethouders. Een foto van deze wand werd gepubliceerd in het tijdschrift Ons
Zuiden (afb. 29).59 Vertegenwoordigers van de landbouw, veeteelt en industrie wer
den met hun producten afgebeeld. De burgemeester wees naar een wetboek op een
lezenaar, waarvan de poot het wapen van Dongen voorstelde. Twee pages flankeer
den dit wapen, gekleed in de kleuren ervan, geel en blauw. De costumns dateerden
uit 1817, toen het wapen aan de gemeente was geschonken en de bloei van de nij
verheid ging toenemen. Op de achtergrond was een silhouet van Dongen zichtbaar
en een boom waarvan de vruchten de goede samenwerking tussen bestuur en ge
meentenaren voorstelden.

29. Bart Klunne, wandschildering, olie op doek, achtelwand van de publiekstribune van de raadzaal van
Dongen, 1918.

Toen de doeken gereed waren, is een verslaggever van de Bredasche Courant ze
op de Academiesingel gaan bekijken.

"Men kan zien, dat hier een supérieure kracht aan 't werk is geweest. Zeldzaam
is den toon en de rust, waarin deze moeilijke onderwerpen zijn gehouden. Het ge
heel is gecontourd, waarmede, de forsche en juiste lijnen heerlijk uitkomen.
Schitterend is het streng décor, gepaard aan de werkelijkheid tot in de expressies der
stoere arbeiderskoppen, die meeleven in den aard van het werk. De teekeningen in
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de voorstelling komt vooral ook door het contour, subliem uit. Alles heeft Klunne
weten te hannonieeren. Teekening met kleur; décor met realiteit. Reaal, wáár is
vooral dit werk, iets wat vaak vergeten, of, plat-overdreven wordt. Hier is te genie
ten van een frisch-evenwichtig geheel. Den heer Klunne succes. Dongen gefelici
teerd. "60

Deze bespreking is illustratief voor de waardering die zijn werk indertijd in
Breda ten deel viel. Hij werd op regionaal niveau als de beste beschouwd.
Vergelijken we de Dongense schilderingen met het monumentale werk van landelijk
bekende kunstenaars als Antoon Derkinderen en Richard Roland Holst dan valt
vooral op dat Klunne traditioneler, realistischer en minder gestileerd, werk maakte.6l

Klunne's voorstellingen hebben meer verwantschap met kunst die in Engeland ge
maakt werd (afb. 30). Zijn aandacht richtte zich op het historische en decoratieve,
zoals te zien is aan de costuums en aan de grote guirlande met rozen op de voor
grond van de wandschildering van de publiekstribune. De centrale partij van deze
wand is de burgemeester voor de marrneren boog met het decoratieve bladpatroon
en de boom. die zijn takken over de figuren uitspreidt. Hij heeft dit deel frontaal op
gevat en het vormt een krachtige verticale as in de symmetrische opstelling van de fi
guren.

30. Omslagillustratie van het Engelse kunst
tijdschrift The Studio. Het motief van
de boom gebruikte Bart Klunne in zijn
Dongense schilderingen.
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Uit juli 1921 zijn enkele brieven bewaard gebleven van Klunne, gericht aan de
burgemeester van Dongen, waarin hij een omschrijving geeft van een vervolgop
dracht voor het raadhuis. 62 Het betrof hier het eerdergenoem.de trappenhuis, entree,
vestibule, garderobe, secretarie en burgem.eester- en wethouderskamers. In de om
schrijving stonden het restaureren van pleister- en houtwerk, het aanbrengen van ei
kehouten lambrizeringen en damast, versiering van plafonds, schilderen van hout in
Japanlak en schilderen van imitatie-eikenhout. Voor het trappenhuis was een paneel
van 7 x 2,5 meter gedacht met een allegorische voorstelling Het Levensgeluk. Bij de
entree zouden panelen komen met de wapens van Dongen en de provincie Noord
Brabant. De kamer van de burgemeester zou rijk versierd worden met vergulde or
namenten aan het plafond, lambrizering en damast op de muren en een schoorsteen
paneel met het gemeentewapen. Het bedrag van deze begroting bedroeg f 7645,-.
Deze opdracht is niet lTleer uitgevoerd. De laatste brief waarin Klunne verzoekt
spoedig met het werk te kunnen beginnen dateert van 22 juli 1921. In de notulen
van de gemeenteraadsvergaderingen van Dongen staat vermeld op 27 juli dat een
prijsopgave gevraagd zou worden voor elk vertrek afzdhderlijk, omdat de kosten
nogal hoog waren om alles in één keer te laten doen. Op 11 augustus werd voorge
steld een ontwerp te vragen voor het schilderwerk van burgemeesterkamer, wethou
derskamer en secretarie, want men wilde deze eerst laten beschilderen. Daarna werd
Klunne niet meer genoemd in de notulen en er is ook geen betalingsbewijs meer te
vinden. Aangenomen mag worden dat de opdracht is geannuleerd. Misschien heeft
de dood van zijn vrouw op 28 juli van dat jaar hier invloed op gehad. Twee jaar la
ter verliet Klunne Breda.

Overige activiteiten

In de loop der tijd ging Klmme meer en meer produceren, wat de kwaliteit van
zijn werk zeker niet altijd ten goede kwam. Het is niet geheel onbegrijpelijk dat hij
concessies is gaan doen aan het idealisme en de puurheid van werken uit zijn jeugd
jaren. Hij was niet in staat nationaal erkenning te krijgen. Het ontbrak hem. daarvoor
aan voldoende talent en oorspronkelijkheid. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de schil
derijen die nog in bezit zijn van zijn familie. Dit zijn landschappen, havengezichten,
stillevens, portretten en het interieur van het atelier Academiesingel (afb. 22) Deze
werken zijn gemaakt in een vlotte stijl. Ze tonen dat Klunne een handig schilder
was, ITlaar vernieuwend binnen de schilderkunst was hij beslist niet. Hij was eerder
traditioneel en schilderde in de trant van de Haagse School. Het sterkst blijkt uit
deze kleine doeken dat hij een goed kleurgevoel had. Dit werd ook meerdere malen
venneld in krantenrecensies.

Mogelijke andere redenen voor Klunne's zakelijke instelling zijn de verantwoor
delijkheid als kostwinner voor zijn gezin en de luxe levensstijl die hij er blijkbaar
graag op nahield. Hij bewoog zich in de betere kringen en had dure hobbies, zoals
motorrijden en fotografie. Maar de belangrijkste reden is misschien wel geweest de
reactie van het Bredase publiek op de nieuwe kunststijlen. Jong Hollands Huis had
in Breda in ieder geval weinig tot geen succes. Klunne, die verkoos in Breda te blij-
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ven wonen, moest zich plooien naar de smaak van de hier aanwezige opdrachtge
vers. Voor zijn meeste werk was hij afhankelijk van de Bredase middenstand en hij
kreeg vooral emplooi als tijdens winkelweken of stadsfeesten de stad versierd moest
worden met erepoorten en guirlandes. Een enkele keer kreeg hij opdrachten van
vrienden of kennissen uit de kringen van de Bredase kunstminnende elite, zoals het
Tweede Kamerlid mr M. Tydeman jr. Deze muziekliefhebber bezorgde Klunne enig
werk. Voor een bezoek van koningin Wilhelmina aan Breda heeft hij Tydemans
woning aan de Delpratsingel 23 versierd en voor de balzaal van dit huis l11.aakte hij in
1908 twee 'dessus-de-porte'. Deze schilderingen van rivierlandschappen in donkere
tonen zijn nog steeds in het pand aanwezig. Hoewel hij bijvoorbeeld ook wel adver
teerde voor kerkschilderingen, heeft Klunne nooit een opdracht mogen uitvoeren
voor de kerk, in die tijd een van de belangrijkste opdrachtgevers voor kunstenaars.
Misschien was zijn gemengde huwelijk daar debet aan.

A.ffiches

Klunne's commerciële opdrachten golden ondermeer affiches. Ter gelegenheid
van het jubileum van de KMA in 1903 ontwierp hij een affiche, die als prentbrief
kaart werd uitgegeven door H. Enge1bregt te Breda (afb. 31). Twee hofdames in his-

31. Bart Klunne, affiche t.g.v.
75-jarigjubileul11 van de KMA,
1903.
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torische klederdracht en geflankeerd door pages vormen hierop het kader waarbin
nen de Grote Kerk te zien is. De gotische toren werd tijdens deze feesten electrisch
verlicht door de firma Rogier Smagghe. Ter opluistering van de stad ontwierp
Klunne een historische stadspoort op het Kasteelplein (afb. 32) en een muziektent in
Moorse stijl op de Grote Markt.

32. Bart Klunne, stadspoort op her Kasteelplein in Breda, 1903.

Voor de Koninklijke Nederlandse Motorwielrijders Vereeniging, opgericht in
1904, ontwierp l-llj een affiche met het silhouet van een motonijder, gedrukt door
N. Hindriks & Zoon in Groningen (afb. 33). Klunne was lid, misschien zelfs oprich
ter, van deze motorclub. In ieder geval was l-llj een fervent motorrijder, getuige de
vele foto's uit zijn nalatenschap waarop dit te zien is (afb. 34). Er werden speciale
toerdagen gehouden, waaraan hij vaak heeft deelgenomen. Klunne had een motor
van het merk F.N. (Fabrique Nationale).63 In de beschrijving van zijn opdracht voor
de gemeente Dongen in 1918 verzocht hij speciaal om toestemming motor te rijden
om toezicht te houden op de werkzaamheden. In 1921 werd hij in de Bredasche
Courant genoemd als voorzitter van motorclub De Baronie.

Bij het bezoek van koningin Wilhelmina en prins Hendrik aan Breda in juli
1905 nam KImme gedeeltelijk de versiering van de stad voor zijn rekening. In de
Bredasche Courant werd geschreven dat Wilhelmina lovende woorden sprak over
zijn decoratie van de Ridderstraat. Klunne maakte ook de albums voor koningin en
prins met daarin muziek en tekst van de liederen die het Breda's mannenkoor voor
hen zong. Deze werden tevoren geëxposeerd in de etalage van de heer De Leeuw in
de Ridderstraat. 64

31

Jaarboek De Oranjeboom 49 (1996)



33. Bart Ivul1ne,
aHiche K.N.M.V,
1904.

In de zomer van 1910 werden de Oud-Breda feesten georganiseerd. De stad
werd getooid met historische versieringen. In het ere-commité van de organisatie
namen Klunne en Van Dongen zitting. Voor deze gelegenheid ontwierp Klunne een
affiche, gedrukt bij J.A. Luii & Co in Amsterdam (afb. 35).65 Als we dit affiche uit
1910 vergelijken met het affiche voor de KMA uit 1903, blijkt duidelijk zijn veran
derde stijlopvatting van een vlak-geometrische stilering naar een voorkeur voor his
torische stijlen.

In 1911 kreeg KImme de opdracht een reclamedoek te schilderen voor Van
NeUe's gebroken thee. Het was bestemd voor het 'station der Electrische Spoor' in
Rotterdam en er was een strandgezicht met figuren op zichtbaar. 66 Waarschijnlijk
heeft hij kort daarna nog een doek voor Van NeUe geschilderd, maar daarover is de
berichtgeving onduidelijk. In het archief van Van N eUe zijn hierover geen gegevens
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34. Bart Khmne (rechtsvoor) op zijn motor.

bewaard gebleven. Wel wordt Klunne genoemd in het door Van Nelle uitgegeven
boek Koffie in de kunst.

'Een delegatie van de firma reist in december 1911 naar Breda om 's morgens
8.50 uur bij de kunstenaar Bart Klunne een schilderij te bezichtigen. Het wordt
goedgekeurd en in de Witte Leeuwensteeg opgehangen. De kranten loven 'het
openluchtmuseum' van Van Nelle, maar vinden het werk van de Brabander te don
ker en te somber. '67

De kunstmuur van de vestiging van Van Nelle in de Witte Leeuwensteeg, op de
plek die nu Blaak heet, was niet alleen bedoeld als reclame, maar er lag ook de ge
dachte aan ten grondslag om kunst voor het volk te brengen. Het ideaal om de
volkssmaak positief te beïnvloeden leefde ook onder fabrikanten sterk in deze tijd. Er
werden volwaardige schilderijen buiten opgehangen met slechts een heel bescheiden
verwijzing naar de producten van de Gîbriek. Boven de doeken werden lichtbakken
gehangen om ze 's avonds mooi uit te lichten.

Klunne's reclame-doeken voor Van Nelle's gebroken thee werden in 1911 eerst
in Breda gepresenteerd in de kunstzaal Arti. Deze expositieruimte was boven de zaak
van Embert Janssens, behanger en decorateur, aan de Catharinastraat 13 te Breda. 68

H.ier werden wisselende tentoonstellingen gehouden, af en toe vergezeld gaande van
catalogi. KImme heeft hier regehnatig geëxposeerd, als deelnem.er aan groepsten
toonstellingen van de Bredasche Kunstkring, maar ook zelfStandig. In april 1905 was
er de eerste expositie van werkende leden van de Bredase Kunstkring. KImme was
hier vertegenwoordigd met twee schilderijen -een landschap en een schilderij geti
teld Bij de suikerfabriek- en twee batiks. 69
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35. Bart Klunne, affiche Oud-Breda feesten, 1910.

In november 1914 had KImme een solotentoonstelling van zijn vrije werk in
Arti. Er waren kleine landschappen, figuurstudies en een ontwerp voor een statie.
De recensent van de Bredasche Courant vond sommige schilderijen aardig, andere
wat minder. Erg veel indruk maakten ze in ieder geval niet op hem, met uitzonde
ring van één groot werk "Door een geschilderde gobelin laat de schilder zich van
zijn beste kant zien. Dit is werkelijk goed werk. Ja zelfs meenen we gerust te kunnen
zeggen dat het alles overtreft wat we op dit gebied in grootere steden gezien heb
ben. "70

Toneel

Klunne hield ervan in het voetlicht te treden. Tijdens de kunstavonden van de
Bredasche Kunstkring stond hij vaak op het podium met presentaties van zijn schil
derijen en tableaux vivants en in zijn vrije tijd speelde hij toneeL Ilij is waarschijnlijk
in de loop van 1900 lid geworden van de rederijkerskamer VreugdendaI,71 Uit 1905
is een foto bekend waarop hij poseert met de werkende leden van de rederijkerska
mer (afl.,. 36). Hierop zijn ondermeer ook de steracteurs van Vreugdendal, Gerard
Blaeser en Henri Vlasblom, te zien. De toneelvereniging bracht enkele keren per jaar
een voorstelling in Breda's oude schouwburg Concordia en trad ook op in andere
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36. De leden van de rederijkerskamer VreugdendaJ rond 1905. Links Bart Klunne.

steden, waaronder Tilburg en Den Bosch. Op een wedstrijd in Den Bosch in 1904
behaalde Vreugdendal de eerste prijs in de categorie blijspel. De leden werden bij te
rugkomst in Breda op het station gehuldigd. Ook Klmme was er toen bij. Als to
neelspeler kwam hij het best uit de verf in het lichtvoetige werk, komische
bijrollen.72 In de serieuzere rollen schoot hij soms tekort. "Misschien dat dr. Kayser
(Klunne) wat meer gevoel had mogen laten blijken, toen Paula zeide hem lief te
hebben," luidde de kritiek op zijn spel in 'Weldoeners der Menschheid'73

Zijn belangrijkste en meest opvallende bijdrage aan de rederijkerskamer
Vreugdendal is geweest het schilderen van toneeldecors. Tijdens de al eerder ge
noemde academiefeesten in 1903 voerde Vreugdendal 'Het Turfschip van Breda' op.
Op de aankondiging stond vermeld "Geheel nieuwe décors van B. KLUNNE". In
de cadettenalmanak van 1904 werden die decors beschreven. Voor het eerste bedrijf
had hij de kamer van schipper Adriaan van Bergen geschilderd, voor het tweede be
drijf een buitentoneel bij maanlicht waarbij het turf~chip werd geladen en voor het
derde bedrijf het kasteel van Breda. Dat hij opzien baarde met dit werk, valt op te
maken uit een verslag in de Bredasche Courant. "Die decors door den heer B.
Klunne voor dat stuk geschilderd waren waarlijk venassend, schoon en natuurlijk,
meesterstukken van decoratieve schilderkunst. Eenigen tijd geleden is in dit blad ge
meld dat het schilderen der decors den heer Klmme was opgedragen, hetgeen vol
l11.aaktheid beteekent, dat toen niet overdreven bleek. Na afloop werd de schilder
door het publiek ten toneele geroepen en enthousiast toegejuicht. "74
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Later, in 1909, werd nog eenmaal melding gemaakt van een decorschildering
door Klunne, het interieur van een 'kunstenaarshome' voor het stuk 'Verwoeste
Levens' .75

Van Klunne's decoratieve kwaliteiten getuigt nog een bespreking van een etala
ge-inrichting die hij in 1915 maakte voor piano-magazijn A.c. Zwang Azn in de
Veemarktstraat 40 te Breda. "De heer Klunne heeft Inet zeer eenvoudige middelen
gewerkt, maar alles is harmonieus in lijn en kleur. Deze kunstenaar heeft een buiten
gewonen smaak voor decoratief Alles, wat ook maar eenigszins naar een teveel kon
zweemen, is zorgvuldig geweerd. Doel was alleen, het geëxposeerde instrum.ent tot
zijn volle recht te doen komen, in een passend milieu. (... ) Links een lamp, een
hooge staande, welke van onder de kap uit een zacht licht over het milieu uitgiet.
Die lamp, wederom, is een prachtig stuk werk van de hand des heeren Klunne."76

Op de achtergrond stond ook nog een "modern-uitgewerkte" ronde stoel, wel
licht ook door Klunne ontworpen. Over een ander deel van de etalage, waar een
Mignon-vleugel stond opgesteld, werd geschreven "En dan, geheel overeenstem
mend, zijn er een paar keurige pastel-teekeningen van den heer Klurme aangebracht.
Rustig van toon, een bewonderenswaardige harmonie van kleuren, teer en soepel."

Enige jaren later, in 1918, verzorgde hij een nieuwe inrichting voor de eetzaal
van hotel, café, restaurant De Schuur in de Catharinastraat te Breda. Hij verdeelde
hier de wanden in verschillende vakken waarin hij ovaal-decoratieve versieringen
aanbracht. In de vakken hing hij schilderijen.77

Naast zijn practiserend kunstenaarsschap was Klunne op velerlei fronten actief in
het culturele leven van Breda. Zijn naam verscheen regelmatig in de kranten gekop
peld aan diverse activiteiten. Zo nam hij zitting in tal van jury's en commissies.

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de Vereeniging 'Stedelijk Museum voor
Geschiedenis en Oudheidkunde' (nu Breda's Museum) in 1903 bijvoorbeeld was hij
aanwezig en stelde voor een jury te benoemen om te beoordelen welke voorwerpen
in de collectie opgenol11.en zouden worden. De voorzitter antwoordde toen dat dit
voorlopig aan het bestuur zou worden overgelaten.7s In hetzelfde jaar was hij lid van
de commissie versiering en illuminatie en de conunissie optocht voor de academie
feesten ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de K.M.A. In 1908 was hij jury
lid bij een etalage-wedstrijd ter gelegenheid van koninginnedag. 79

Op 26 mei 1919 werd Klunne door B & W van Breda benoemd tot lid van de
Commissie van Toezicht op de Ambachtsschool.8o Klunne hield zich in dit kader
bezig met de aanschaf van materialen voor de schildersafdeling en pleitte er enkele
keren voor de vormgeving van het publiciteitsmateriaal te verbeteren. sl

Fotografie

Klunne fotografeerde veel. Hij deed op dit gebied mee aan een in het algemeen
heersende trend onder de gegoede burgerij en onder moderne kunstenaars.
Omstreeks de eeuwwisseling was fotografie voor velen bereikbaar geworden. Het la-
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ten maken en verzamelen van kleine portretfoto's -cartes de vISlte- was voor de
tweede maal een rage geworden, veel omvangrijker dan de eerste keer omstreeks
1860. Er waren compacte en gemakkelijk te bedienen camera's in de handel, alsme
de tl1)[ieksrnatig vervaardigde lichtgevoelige glasplaten. Zelfs rolfilm was er al. Voor
de afdrukken was er een uiterst omvangrijk scala afdrukpapieren beschikbaar.
Fotografie was niet langer meer een zaak voor de vakman. In toenemende mate gin
gen ook amateurs foto's maken en afdrukken.

De eerste vermelding van activiteiten van de Bredasche Amateur Fotografen
Vereeniging (B.A.F.V.) dateert uit 1898.82 Op 3 april van dat jaar werd in het Zuid
Hollandsch Koffiehuis een projectieavond georganiseerd. De vereniging organiseerde
eveneens tentoonstellingen van fotowerk, zowel van leden als van fotografen van
buiten de stad. Op 15 en 16 februari 1913 werd een fototentoonstelling gehouden in
de bovenzaal van de Groote Sociëteit. KImme was lid van deze vereniging en had de
decoratie van de zaal en de ingang, de illustratie van het programma en de catalogus
verzorgd. Op de tentoonstelling hing een interieurfoto van zijn hand en een recla
meplaat, met daarop een naar buiten trekkende fotograaf 83 Het werk van B.A.F.V.
leden werd in recensies van hoog niveau genoemd. Hun voorzitter, kapitein J. van
Waegeningh, had zelfs een gouden medaille gewonnen op de wereldtentoonstelling
van 1910 in Brussel. Leden waren naast KImme onder meer de arts A. Bijnen, bibli
othecaris F.F.X. Cerutti en de boekhandelaren Herman de Ruiter en P.B.
Nieuwenhu~js. Bij de leden van de vereniging bestond belangstelling voor de ver
schillende fotografische afdrukprocedé's en voor de diverse methoden om een diep
tewerking te verkrijgen, zoals stereofotografie, anaglyfen en parallaxe stereogram
men. Ook KImme heeft stereofoto's op glas gemaakt. Hij gebruikte hiervoor de
Vérascope-camera van Jules lUchard met glasplaatjes van ongeveer 4,5 x 10 cm.84

Van Klunne is ook een gomdruk bewaard gebleven, het portret dat als voorbeeld
voor een van zijn advertenties heeft gefungeerd.

Nederlandsche Kunstwe~fschool

In 1922 stelde KImme zijn atelier aan de Academiesingel beschikbaar voor een
tentoonstelling van gobelins en kunstweefse1s, vervaardigd op de Nederlandsche
Kunstweefschool te 's-Gravenhage. De Bredasche Courant schreef dat hij zich jaren
voor deze kunst had beijverd en mede de stoot had gegeven aan de oprichting van
deze school.85 Het laatste lijkt ons iets overdreven, omdat hij in de jaarverslagen van
de school alleen venneld staat in de ledenlijst. 86 Maar toch geven zijn betrokkenheid
bij de school en de tentoonstelling in zijn atelier aan dat hij een bijzondere interesse
had in deze tak van kunstnijverheid. Hij bezat een Zweedse weefstoel geschikt voor
de basse-lisse techniek (horizontaal weven) -zichtbaar op een interieurfoto van zijn
atelier (afb. 38)- die ook gebruikt werd op de Haagse school.

Het kunstweven raakte vanuit Zweden in Nederland bekend door de Zweedse
Thérèse Boon-Clemens. Zij was in 1910 oprichtster van de Nederlandsche
Kunstweefschool in Den Haag.' In het eerste jaarverslag uit 1911 stond KIunne, naast
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38. Bart Klunne's atelier met zijn kinderen werkend aan een zweedse weefstoel.

bijvoorbeeld P.J.H. Cuypers, al vermeld als belangstellende. Een week na de ope
ning van de school werd een weefdemonstratie gegeven op een tentoonstelling in
Breda,s7 waar het contact met Klunne kan zijn ontstaan. Na het overlijden van me
vrouw Boon-Clemens in 1916 werd mevrouw W.J. Laman-Trip directrice van de
opleiding. Zij was aanwezig op de tentoonstelling bij Klunne in 1922 en gaf daar
voorlichting over de verschillende weeftechnieken, waarbij ze ook een demonstratie
gaf. Te zien waren gobelins, een schoorsteenstuk, borduurwerk en smyrnaweefsels.

De meeste faam heeft de school verworven met de uitvoering van ontwerpen
van Lion Cachet, onder andere voor de door hem ingerichte luxe
passagiersschepen.88 Als artistiek leiders waren aan de school verbonden Gust van de
Wall Perné en J.F.A. Semey, en ook zijn ontwerpen uitgevoerd van Willem van
Konijnenburg, Chris Lebeau en Chris Lanooy. Of Klunne ontwerpen heeft aangele
verd is onbekend. We kennen gecn kunstweefscls of gobelins van hem, maar op een
portretfoto van zijn vrouw zien we wel een jurk met een geborduurd patroon, waar
schijnlijk door hem ontworpen (afb. 37). Het was algemeen gebruikelijk dat de
vrouw zich kleedde teneinde uitdrukking te geven aan de status van de man. In kun
stenaarskringen kwam het vaker voor dat kunstenaars de kleding van hun echtgeno
tes ontwierpen. Henri van de Velde en Alfred Mohrbutter exposeerden in 1900 op
een tentoonstelling in Krefeld dameskleding in art nouveau stijl, waarvan de model
len en de decoraties overeenkomsten vertonen met dc jurk van Klunne's vrouw.89
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37. Maria Klunne-Ballintijn.

Het geborduurde patroon doet ook denken aan decoraties van Charles Rel1lue
Macintosch. Het model van de jurk was in de mode tussen 1900 en 1904.90

Aangezien Klunne pas in 1909 was getrouwd, liep hij met dit ontvverp een beetje
achter de mode aan.

Conclusie

Als we al het werk en de activiteiten van Klunne op een rij zetten, zien we een
oeuvre zonder duidelijke samenhang. Oprechte pogingen om vanuit ideeële gronden
vernieuwend en kwalitatief werk te maken, werden steeds afgewisseld met commer
ciële opdrachten in een traditionele stijl, terwijl dat laatste juist hetgeen was waarte
gen de gemeenschapskunst van die tijd zich afzette. Klunne moet dit beklemmend
gevoeld hebben, maar heeft zich er niet aan kunnen of willen onttrekken. Het zou
te makkelijk zijn om er van uit te gaan dat hij van aanvang af al nooit sterk overtuigd
geweest is van de nieuwe kunstopvattingen en deze alleen tijdelijk als modegril heeft
omarmd. Daarvoor zijn de aanwijzingen van zijn ideeële standpunten en de moeite
die hij zich tot verwezenlijking daarvan getroost heeft te onomwonden. Wat we wel
kunnen aannemen, is dat hij een plooibaar mens was. Hij schikte zich naar uiteenlo
pende omstandigheden. We zagen dit al aan de verschillende zelfportretten en kun-
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nen dit tot slot ook zien aan twee interieurfoto's van zijn atelier aan de Academie
singel die compleet van elkaar verschillen qua inrichting en sfeer.

Op de een loopt Klunne vaderlijk toezicht houdend door de werkplaats, terwijl
zijn vrouwen kinderen verdiept zijn in bezigheden (afb. 38). Zijn dochter Andrea
zit aan de weef,toel, kleine Bart assisteert haar, de jongste zoon Wim zit te lezen en
zijn vrouw is aan het tekenen. Deze afbeelding toont Klunne als een opvoedkundi
ge, een sociaal geëngageerd mens. Ook geeft de foto een idee van hoe zij samen
leefden. Waarschijnlijk brachten ze meer tijd door in het atelier dan in de woonka
mer, die betrekkelijk klein was. Het atelier was daartoe dan ook huiselijk ingericht.
Er was een schouw, waarbij een spinnewiel stond, er waren vloer- en wandtapijten,
er stonden verschillende meubels en vazen met bloemen en aan het plafond hing een
grote kaarsenluchter -wellicht ook weer een eigen ontwerp van KImme.

Op een andere foto zien we het atelier totaal anders (afb. 39). Deze afbeelding is
nauwkeurig geënsceneerd. Klunne zit achter een ezel met daarop het door hemzelf
geschilderde interieur van het atelier. Op de achtergrond poseert een man voor een
portret, dat door een andere nun geschilderd wordt. Dit atelier heeft alle ingrediën
ten die je in een romantische voorstelling van zo'n ruimte zou verwachten. De klas
sieke attributen, de fles en de schedel op tafel, de gipsmodellen op de plank en de
oosterse kleden.'!! In deze scène zien we Klunne weer als de zelfbewuste kunstenaar,
een figuur uit het fin de siècle.

39. Bart Klunne's atelier. KImme (rechts) poseert achter een interieurschilderij van zijn eigen atelier.
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AANTEKENINGEN

GA Breda, Archief redactiecommissie Geschiedenis van Breda, Interview met DioRovers, 1980.
Bredasche Courcmt, 5 dec 1914.
Kees fens sr., 'Over blote engeltjes en hotel De Kroon'. Knipsel uit plaatselijke krant, datum onbekend.
Is. P. de Vooys, 'Jong Hollands Huis te Breda', Onze Kumt nr. 9 (1903) 73-86.

s. Mededeling lllCVL J{Junne-Buising, schoondochter van B. Klunne.
6. Directeur en leraar handtekenen aldaar was ].N.T. Buining. Andere docenten waren ondermeer de

Bredase kunstenaars P.A. Balmakers, W.]. Kannemans en A. Wirtz.
7. Dit adres stond op naam van Petms de Vooys. Dit kan een tàmilielid geweest zijn van lsaac Peter de

Vooys, die later onder meer bij de Bredasche Kunstkring betrokken was.
Bredase/Ie Courant, 26 maart 1899.
In januari 1899 had Klunne een schilderstuk, getiteld De Herfst, tentoongesteld in de vitrine van de fir
ma Gebr. Verhoeven, een tapijt- en meubelmagazijn aan de Veemarkt. Het fungeerde als achtergrond bij
meube1coupons met een modern dessin. De recensent van de Bredasche Courant stond enigszins on
wennig tegenover de nieuwe stijl van de coupons, waarvan het dessin "een wilde stijl had zonder syme
trie." Over het schilderij schreef hij, "de tekening volgt de methode die, in de laatste jaren, vooral bij re
clame-platen gebmikelijk is. Over smaak en kleuren valt -zegt een spreekwoord- niet te twisten, zoo is
bet ook hier. Wat op dit gebied door velen wordt veroordeeld, is voor anderen het maximum van
kunst." ('Eigenaardige' Bredasche Courant, 1 jan 1899).

9. Volgens Dio R.overs heeft KImme korte tijd op de academie in Brussel gezeten (zie noot 1).
JO. Bredasche Courant, 20 augustus 1899. De krant was zeer positief over dit werk. 'Het munt uit door artis

tieke opvatting en bewerking.' Het betrof een reclamebord voor de muziekhandelWijmer in de
Veemarktstraat 21 te Breda en het werd geplaatst bij het station.

1l. The Studio, a magazine and art, was opgericht in 1893 en besteedde veel a:mdacht aan het
werk van kunstenaars van de Arts en Crafts-beweging. Deze spreekbuis van de Engelse kunstnijverheid
heet1: ook in Nederland veel invloed gehad.
Zie noot 5. Op 7 mei 1923 werden Klunne en zijn drie kinderen uitgeschreven uit het bevolkingsregis
ter van Breda.
De Cogels-Osylei in Berchem/Antwerpen is wereldberoemd vanwege zijn bijzondere art nouveau ge
vels.

14. M. Knol, Klaas [Jan Leelfwen 1868-1935 (Assen, 1988).
In 1896 had ].H. de Groot, leraar aan de Quellinusschool in Amsterdam, een boekje gepubliceerd
'Driehoeken bij ontwerpen van ornament: waarin hij uitging van wiskundige principes om de natuur te
herleiden. Dit werkje heeft een belangrijke invloed gehad op de decoratiemethoden van die tijd.

15. Deze inrichting is nu in gebruik als juweliersafdeling in De Bijenkorf te Rotterdam.
Er is zelfs sprake van geweest de bouwkundige opleiding onder te brengen bij de Rijksacademie van
Beeldende Kunsten te Amsterdam. Prof. ir H.T. Zwiers, 'De techniek in het bouwvak', De Technische
H(~geschool te 1905-1955 Cs-Gravenhage, 1955) 213-228.
Leraren in Delft waren o.a. Abraham F. Gips voor tekenen en Adolf Le Comte en Theodorus K.L.
(Karel) Sluyterman voor decoratieve kunst en ornamenttekenen.
Nieuwe kunst is een benaming die L. Gans introduceerde voor de Nederlandse bijdrage aan de art nou
veau en heeft betrekking op de periode 1890-1910. Gans, L., Nieuwe Kunst; de Nederlandse tot de
art fWUflC<lU, dewmtiellC leunst, CI'l architectuur omstreeks '1900 (Utrecht, 1966).

18 Over Delft en de Nieuwe Kunst: T. Eliëns, iu Nederland 1880-1940 (Bussum, 1997) 54-
57.

19. Voor zover bekend heeft E. van Konijnenburg nooit in Breda gewoond, maar er wel regelmatig ver
toefe.1. In 1900 was hij als ingenieur van Rijkswaterstaat belast met de verlegging van de Maasmond bij
Hensden, Noord-Brabant en zodoende niet ver van Breda werkzaam.
Van 12 okt-19 jan 1991 zÜn deze werken te zien geweest op de tentoonstelling 'In Jugendstil gevat; De
scheepsbouw verbeeld door ir. E. van Konijnenburg' , in het Maritiem Museum Prins Hendrik te
Kotterdam.
Is.P. de Vooys was hoogleraar mechanische technologie aan de T.U. Delft van 1911 tot 1917 en buiten
gewoon hoogleraar van 1918 tot 1930. In 1920 schreefh~j i.o.v. de minister van O,K&W een uitvoerig
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rapport waarin hij adviseerde over een reorganisatie van het technisch-wetenschappelijk werk in
Nederland. (A.F. Kamp, De Tedmische Hogeschool te Delft 1905-1955 Cs-Gravenhage, 1955) 107-109).

22. Adresboek... lIan de ingenienrs en technologen, ged. Vereeniging van Delftsche Ingenieurs, 1939. De Vooys is
ook gedelegeerd bestuurslid geweest van de Hollandse Kunstzijde Industrie in Breda. (Gedenkboek 1I00r
het personeel, H.K.!., 1921-1946, Breda).

23. Bredasclle Conrant, 15 april 1900.
24. Er werd poëzie en muziek ten gehore gebracht en Klunne had een aantal tableaux vivants in scène gezet.

Met levende figuren en geschilderde decors beeldde hij op toneel werk van bekende meesters uit. Bij
volgende gelegenheden zou hij dit vaker doen. Het was destijds eeu populair gebruik, evenals het op to
neel dragen van schilderijen. Doeken van Klunne werden vaak op die wijze gepresenteerd. Wanneer het
publiek dan luid applaudiseerde, werden zij meerdere malen gehaald. De Vooys droeg op deze kunst
avonden dikwijls verzen voor.

25. H. Renckens, 'Bredasche Kunstkring', Dagblad lIan Noord-Brabant, 12 mei 1900.
Op de tentoonstelling waren verder producten te zien van Bredase finna's. Het personeel van de meu
belt:lbrikant Max van Aalst had een klok in houtsnijwerk gemaakt. De lampenfabrikant Gerard
Schellekens (Eindstraat 18) had een grote kroon en een studeerlampje ingezonden. Ook winkeliers die
moderne kunstnijverheidsartikelen verkochten, presenteerden hier een deel van hun collecties, waaron
der Rozenburg en Zuid-Hol.land aardewerk. Frans Janssen in de Lange Brugstraat 19 was een zaak die
regelmatig adverteerde in de Bredasche Courant met kunstaardewerk. Tijdens de Oud-Breda feesten in
1910 richtte het bedrijf een demonstratiestand in waar pottenbakkers van de Goudse plateelttbriek hun
kunsten vertoonden.

26. Het was een streven van de Bredasche Kunstkring om het werken naar de nieuwe vormgevingsprincipes,
die stoelden op een ambachtelijke werkwijze, op deze school te stimuleren. De ambachtsschool aan het
Van Coothplein in Breda was ontstaan door een legaat van Dr. L.F.W. van Cooth. Van Cooth had op
27 nov 1880 een som van f 330.000,- bestemd voor aankoop en exploitatie van een ambachtsschooL De
school werd op 15 sept 1886 opgericht.

27. De Vooys verhuisde eind 1903 naar Arnhem. Van Konijnenburgs werkzaamheden in Noord-Brabant
eindigden in de loop van 1904.

28. Ten bate van het dagverblijf Mastbosch werd op 31 maart "1909 in Concordia nog eenmaal een kunst
avond gehouden. Klmme presenteerde hier vier doeken op toneeL 'Het dagverblijf in het Mastbosch'
moest herhaaldelijk gehaald worden onder aanhoudend applaus.

29. Zij was een dochter van Arie Groenendaal, afkomstig uit Tiel en directeur van een levensmiddelenbe
drijf te Breda. Ze schilderde als liefhebberij.

30. 'Bredasche winkelweek (1921), Opening der Bredasche Kunsttentoonstelling', Dagblad lIan Noord
Brabant, "15 sept 1921.

31. Oproep tot wederoprichting Bredasche Kunstkring door mej. Jeane M. Groenendaal, Huize
Zormewende Teteringen, in: Bredasche Courallt, 23 sept 1921.
De jongere generatie, gedeeltelijk aangetrokken door het restauratie-atelier van de Grote Kerk, heeft pas
een kleine twintig jaar later weer een Bredasche Kunstkring opgericht, later -vanwege de regionale reik
wijdte- omgedoopt tot Noord-Brabantse Kunstkring Jeroen Bosch. Dio Rovers was hierin een op de
voorgrond tredende figuur. Andere betrokkenen waren onder meer de schilders Paul Windhausen, Jan
Hohmann, Gerrit de Morée en Feitze de Bruijn en de beeldhouwers Niel Steenbergen, Lukas va.n der
Meer en Bonaventura IngenhoLlSz .

32 Uil0e, 'Een bezoek aan de Kunsttentoonstelling' , Bredasche COllrlmt, 15 sept 1921.
33 Op 30 augustus 1902 werd Jong Hollands Huis geopend op het adres Markt 13 in Breda. Tegenwoordig

is er een café, De Fant:1re, gevestigd.
34. In de Bredanaar van 28 augustus 1902 werd over het interieur nog vermeld dat een schoorsteenpüp was

bekleed met aardewerk tegels, geleverd door J. Reckers. Deze Reekers had op de eerste tentoonstelling
van de Bredasche Kunstkring ceramiek van de Haagse plateelübriek Rozenburg ingezonden. Hij was
dealer van dit plateel-aardewerk.

35. Dit was een richting die vooral op het gebied van de toegepaste kunsten een geheel andere koers wilde
varen dan tot diep in de 1ge eeuw gebruikelijk was. Toen bestond een wildgroei aan neo-stijlen, die
leidden tot kunsruitingen met overdadige versieringen. De opkomende industrie nam die vormgeving als
vanzelliprekend over, terwijl juist voor massaproductie een soberdere, strakke vormgeving meer geëi
gend leek. De eerste veranderingen vonden in Engeland plaats. De wereldtentoonstelling in 1851 in het
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Crystal Palace te Londen opende de ogen van de Engelsen Jol111 Ruskin en William Morris, die aan de
basis stonden van de Arts en Crafts-beweging. De voortbrengselen uit de eigen tijd staken op die ten
toonstelling schril af regen producten uit vroegere tijden en van andere, primitieve culturen. De Arts en
Crafts-mensen propageerden een terugkeer naar het arnbachtelijk handwerk. Ze wilden werken met na
tuurlijke materialen en de versiering diende op een logische wijze u.it de vonn en de fi.ll1ctie van een
voorvverp voort te vloeien. Ook de Duitse architect Gorfried Semper en de Franse architect Viollet-le
Duc hebben internationaal bijgedragen aan de totstandkoming van een nieuwe visie op de toegepaste
kunsten. In Nederland vonden de ideeën tegen 1880 weerklank. Een voorloper in ons land was de ar
chitect dr PieiTe ].H. Cuypers, die de baksteen in ere herstelde en ook teruggreep naar de gotiek, die als
een stijl van constructie werd ervaren. Het monument van vernieuwing was de Amsterdamse
Koopmansbeurs, gebouwd van 1898 tot 1903, door de jonge Hendrik P. Berlage. Hier kreeg het begrip
gemeenschapskunst gestalte. Meerdere kunsten en kunstenaars kwamen hier samen. Aan het gebouw
werden verwerkt bouwbeeldhouwwerk van Joseph Mendes da Costa en Lambertus Zijl, wandschilderin
gen van Richard N. Roland Holst, tegeltableaux van Jan Toorop en glas-in-loodramen van Amoon
Derkinderen. De idee van een gemeenschapskunst kwam voort uit een socialistisch getint streven. De
vormgevers wilden de kunst toegankelijk maken voor het bele volk en gingen zich bemoeien met de to
tale leefomgeving. Als arbeiders in mooie huizen woonden, omringd door mooie gebruiksvoorwerpen,
zou dit hun levensgeluk vergroten. Van dit ideaal is ecbter weinig terecht gekomen. Het grootste deel
van de bevolking is nooit gecharmeerd geweest van de nieuwe vormgeving en bovendien vielen de prij
zen, door het vele handwerk, veel te hoog uit. Slechts een kunstminnende elite kon zich de producten
veroorloven.
Voor een uitgebreide voorgeschiedenis van de introductie van de nieuwe kunst in Nederland verwijzen
we naar de overzichtswerken F. Le.ijdeJmeier en D. van der Cingel, Art IlOuveau en art dew in Nederland
(1983) en T. Eliëns, M. Groot en F. LeideJmeijer, KUIlstnijverheid il1 Nederland 1880-1940 (1997).

36. Zie noot 14.
37. W. Hoeker was directeur van de firma Amstelhoek, waar Ch. van der Hoef aardewerk ontwierp, W.

Penaat meubelen en]. Eisenloeffelmetaalwerk.
38. Naast die van de oprichters waren dat ondermeer aardewerk van Willem C. Brouwer, batikontwerpen

van Chris Lebeau, gedreven metaalwerk van F. ZwoIlo sr. en grèsceramiek van]. Mendes da Costa.
39. K. Gaillard noemt in baar artikel 'Sobere eerlijkheid, behaaglijke eenvoud, het binnenhuis volgens

.Berlage' , in het overzichtswerk Van neorenaissance tot postmodernisme - honderdlJijfentwintig jaar Nederlat·ldse
interieurs 1870 -1995 (Rotterdam, 1996) 82, Jong Hollands Huis in één adem lnet Onder den St
Maarten, als navolger van het Binnenhuis. Wellicht is dit iets teveel eer voor het Bredase initiatief, wat
toch hoofdzakelijk een verkoopfiliaal was.

40. SJuyterman ontwierp ook de Nederlandse afdelingen voor de wereldtentoonstelling in Turijn in 1902,
waar de constructieve richting veel succes oogstte. De inzendingen van het Binnenhuis en van Onder
den St. Maarten werden daar bekroond. De constmctieve stijl kreeg daardoor veel navolging. Er werd
wel gezegd dat op veel plaatsen ineens werd 'gebinnenhuisd'. De stijl werd geïmiteerd, maar niet altijd
goed begrepen. De navolgers van deze stijl werden daarom fel bekritiseerd.

41. M. Bogaers noemde in haar artikel 'Een stoel in de schaduw van H.P. Berlage, Th.K.L. Sluyterman en
de meubelfabriek Onder den St. Maarten', Antiek, jrg. 4, nov. 1985, 234-239, als eerste JA. Pool jr.
toonaangevend voor de stijlbepaling bÜ Onder den St. Maarten.

42 F. Netscher, 'Karakterschets JA. Pool jr.', De Hollandsche RelJue, 6 (1901) 173-189.
43. Is.P. de Vooys, 'Jong Hollands Huis te Breda', GI/ze KI/I/st, 9 (1903) 73-86.
'14. Gegevens zijn hierover niet bekend. Wc weten alleen dat de Bredase firma Schellekens koperwerk naar

ontwerp van KlU1111e uitvoerde.
45. Klunne's schoondochter vertelde dat Klunne ook gordijnen heeft ontworpen voor de schouwburg

Concordia. Wanneer precies is onbekend.
46. M. Groot, 'Amsterdamse School en expressionisme 1910-1930', Kl4nstnijlJerheid in Nederland 1880-1940

(1997) 82.
47. Op 7 december 1908 werd her olltwerp voor Academiesingel 20 opgedragen aan JA. van Dongen.

Bredasche Courant, 7 december J908.
48. Frank van Dixhoorn beschreef de pogingen om de oorspronkelijke decoraties weer zichtbaar te maken

in het artikel 'Artisriek pand aan de Academiesingel' , Bredase Krant, 1 november 1978. Deze pogingen
zijn niet doorgezet.
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De katholieke schildersvereniging St. Lucas had als wapen een stierenkop met drie schilden. De promi
nente afbeelding hiervan op het huis geeft aan dat KImme zich in de eerste plaats schilder voelde.
Williarn Morris was een van de belangrijke figuren van de Arts en Crafts-beweging. Zijn ont
werpen voor behang en meubelstoffen met plant- en bloemmDtieven worden in Engeland nog steeds
geproduceerd.

51. Zie noot 5.

52. T. de Rijk, 'De Haagse School: art deco in Nederland', in Nederlatld 1880-1940 (1997)
148. De benaming van deze vaste zitplaatsen bij een haard was 'inglenook'.

53. Zie noot 48.
54. C. Vosmaer naar Lewis F. Day, De Kunst in het levCl! Cs-Gravenhage, 1884). We zien deze

voorkeur voor zowel oude als nieuwe stijlen ook bij Sluyterman.
55. Bredaschc Couraut, 16 september 1910.
56. De raadzaal was gerealiseerd bij de verbouwing van het gemeentehuis aan de Hoge Ham in 1911 en be

vond zich op de eerste verdieping aan de voorzijde van het gebouw, waar nu de personeelskantine is.
57. De nota en de beschrijving van de opdracht bevinden zich in het gemeentearchief van Dongen.

Burgemeester van Dongen was destijds j.C. Switzar. Over de persoonlijke voorkeur en de betrokken
heid van deze man bij de keuze voor l{]unne ontbreken heldere an:hicfi2;e!2;e'/eI1s.
Onze plaatsenpagina Dongen, Om Zuiden, 23 september 1932, 518.

60. Bredasche Courant, 7 september 1918.
Derkinderen was degene die in Nederland in zijn wandschilderingen als eerste duidelijk teruggreep op
een middeleeuwse vormentaal. Voor het stadhuis van 's-Hertogenbosch maakte hij in 1896 wandschilde
ringen die statigheid en rust uitstralen door hun symmetrische en frontale benadering, die hij ontleende
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De Fabrique National de Guerre, een Elbriek van munitie en vlapens te Luik, produceerde motors die
toendertijd bekend stonden om hun goede kwaliteit.

64 De albums bevinden zich in de muziekbibliotheek van het Koninklijk Huisarchief. Inv.nrs. K 01-09171
en K 01-09172.
Naar deze affiche zijn ook sluitzegels uitgegeven. Voor het prograrnmaboekje van de manitèstatie maakte
KlunnI' de omslagillustratie.
Bredaschc Courant, 11 oktober 1911.

67. Egbers, H., KafJie in de kumt (1986), De Erven de Weel. j. van Nelle B.V.
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hun stiefvader had overgenomen, de eerste prijs had gewonnen. Hun familierelatie zou tot protestreacties
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