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OP REIS
11 kunstenaarshuizen in Europa
 Het is zomer en dus trekken we eropuit. 

Museumtijdschrift koos elf kunstenaarshuizen  
in Europa om te bezoeken of ter inspiratie.  

Van Birdaard tot Kirkcudbright en van  
zelf ontworpen tot verbouwd. DOOR ERIK SPAANS
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Het museum 
met 

Mark Rothko
Grey, Orange on Maroon, No. 8  én 

Donald Judd
Untitled (Zonder titel)  

én Anthonie van Dyck
De heilige Hieronymus

 én 
Pyke Koch Portret Jkvr. 
J.C. van Boetzelaer

 én 
Paul Cézanne
Landschap bij Aix met de Tour de Cézar

 én 
Willem Hendrik Gispen 
Stoel met armleggers

 én 
Piet Mondriaan
Compositie met kleurvlakjes

. 
Maar ook 

Han van Meegeren
De Emmaüsgangers

, 
Andy Warhol
De Kus (Bela Lugosi)

 én 
Salvador Dalí
Couple aux têtes pleines de nuages

. 
Zelfs met 

Vincent van Gogh
Portret van Armand Roulin

!
altijd te zien
boijmans.nl

Boij-collectiewissel-museumtijschrift-v01.indd   1 09/05/2017   10:52



De enige  
kunstenaarswoning  
ontworpen door  
een vrouwelijke  
kunstenaar is een 
curieus bouwwerk.

DORICH HOUSE, LONDEN 
(ENGELAND)

Dorich House in de Zuid-Londense wijk 
Richmond kan er prat op gaan de enige 
(voormalige) kunstenaarswoning ter 
wereld te zijn die is gewijd aan én ontwor-
pen door een vrouwelijke kunstenaar: 
Dora Gordine (1895-1991). De uit Estland 
afkomstige beeldhouwer en architect 
besloot in de jaren dertig haar artistieke 
opvattingen gestalte te geven in een 
zelfgebouwd huis, een curieus bouwwerk. 
De donkere voorzijde ziet eruit als een 
ongenaakbaar fort terwijl de zijkant 
goeddeels uit glas is opgetrokken en 
daardoor kwetsbaar oogt. Dorich House 
is gekocht door de Kingston University en 
fungeert sinds 1996 als museum. Het 
omvat een omvangrijke collectie sculptu-
ren, schilderijen en tekeningen van 
Gordine. Het huis biedt ook onderdak 
aan een verzameling Russische (tsaristi-
sche) kunst die bijeen werd gebracht 
door haar echt genoot, Ruslandkenner 
Richard Hare. dorichhousemuseum.org.uk

atelier in Dorich House

Villa Stuck,  
buitenaanzicht en hal
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Dorich House
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VILLA STUCK, MÜNCHEN (DUITSLAND)
De neoclassicistische Villa die Franz von Stuck (1863-1928) aan het einde van 

de negentiende eeuw in München liet bouwen mag met recht een ‘Gesamtkunst-
werk’ worden genoemd. Het door de schilder ontworpen huis biedt een wonderlijk 
mengsel aan stijlen. De strakke architectuur vormt de omlijsting van fantastische 
voorstellingen die de decadente sfeer van het fin de siècle ademen. De vormgeving 
van het meubilair sluit aan bij de jugendstil. In de tuin wisselen Romeinse en 
negentiende-eeuwse sculpturen elkaar af. Von Stuck toonde zijn ontwerpen trots 
op de Parijse Wereldtentoonstelling van 1900 en sleepte er prompt een gouden 
medaille mee in de wacht.  In 1914 – de schilder mocht zich inmiddels ‘Ritter’ 
noemen – liet hij er ook nog een atelier bij bouwen. De villa is van meet af aan 
eigenlijk al een museum geweest. Toch zou het nog tot 1992 duren voor de stad 
München eigenaar werd en de villa als zodanig openstelde. villastuck.de
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Het huis van de 
Pasternaks, Peredelkino 

Kamer in het huis  
van de Pasternaks

atelier
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CARL ELDHS ATELJE
MUSEUM, STOCKHOLM 

(ZWEDEN)
Carl Eldh (1873-1954) gold in de eerste 
helft van de twintigste eeuw als de 
belangrijkste beeldhouwer van Zweden. 
De zoon van een smid uit de provincie-
plaats Söderskogen spaarde jarenlang om 
een buitenlandse studie te kunnen 
bekostigen. In Parijs onderging hij de 
invloed van Auguste Rodin. Terug in 
Stockholm wist hij veel belangrijke 
opdrachten in de wacht te slepen en 
maakte hij portretten van eigentijdse 
componisten, kunstenaars en schrijvers, 
onder wie August Strindberg. Eldh 
maakte decoraties voor het stadhuis van 
Stockholm in nauwe samenwerking met 
architect Ragnar Östberg. Diezelfde 
Östberg ontwierp in 1919 een atelier voor 
Eldh waar hij de rest van zijn carrière zou 
doorbrengen. Het licht plenst hier aan 
alle kanten naar binnen zodat de grote 
collectie sculpturen schitterend tot haar 
recht komt. eldsatelje.se

PEREDELKINO MOSKOU (RUSLAND)
Peredelkino is een kunstenaarsdorp even ten zuidwesten van Moskou, waar 

in 1934 op instigatie van Jozef Stalin zo’n vijftig houten huizen (datsja’s) werden 
gebouwd die aan schrijvers en dichters werden toegewezen – er wordt wel beweerd 
dat Stalin dit een efficiënte manier vond om hen in de gaten te houden. Bekende 
auteurs die hier woonden waren Isaak Babel, Ilya Ehrenburg, Konstantin 
Paustovsky, Arseny Tarkovsky (de vader van de film regisseur), Boris Pilnyak en 
Yevgeny Yevtushenko. Maar de grootste beroemdheid van Peredelkino is toch wel 
Boris Pasternak (1890-1960), de auteur van Dokter Zhivago, die in 1958 de 
Nobelprijs voor literatuur kreeg. Zijn als museum ingerichte huis vormt als het 
ware een culturele ‘double bill’ want de wanden hangen vol schilderijen van de 
hand van zijn vader, de post-impressionist Leonid Pasternak. Boris ligt begraven 
op het plaatselijke kerkhof. Onder het bankje bij zijn graf schijnt de KGB vroeger  
afluisterapparatuur te hebben geplaatst. moscow.info

Carl Eldhs Ateljemuseum
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TROMP’S HUYS, VLIELAND
Betzy Akersloot-Berg (1850-1922) had al heel wat avontuur-

lijke omzwervingen achter de rug toen ze in 1896 neerstreek op 
het eiland Vlieland. De Noorse kunstenaar had op de Lofoten – 
hangend uit het raam van een vuurtoren – halsbrekende toeren 
uitgehaald om zeestukken te kunnen schilderen. En ten behoeve 
van een schilderij over de walvisvangst (voor de Duitse keizer) 
scheepte ze zich prompt in op een walvisvaarder.
Betzy was in Nederland terechtgekomen uit bewondering voor 
H.W. Mesdag, bij wie ze een tijdje in de leer was. In Den Haag 
leerde ze Gooswinus Akersloot kennen, honorair consul van 
Noorwegen, met wie ze in 1893 trouwde. Drie jaar later namen ze 
hun intrek in een zestiende-eeuws huis op Vlieland dat ze ‘Tromp’s 
Huys’ doopten. In de achtertuin liet Betzy een atelier bouwen. 
Liever nog zat ze te schilderen op het strand of in de duinen. Zo 
nodig in een zelfgetimmerde kist die haar beschermde tegen 
opwaaiend zand. Het vrijwel ongewijzigde interieur van Tromp’s 
Huys staat vol snuisterijen en voorwerpen die herinneren aan haar 
omzwervingen. trompshuys.nl

MUSÉE DE LA VIE  
ROMANTIQUE, PARIJS 

(FRANKRIJK)
Dordtenaar Ary Scheffer (1795-1858) trok op 
jonge leeftijd naar Parijs, waar hij uitgroeide 
tot een gevierd portretschilder en een 
geziene gast aan het hof. De culturele elite 
kwam graag langs op de soirees die hij elke 
vrijdagavond organiseerde in zijn woning 
annex atelier in de Rue Chaptal, onder wie 
schrijfster George Sand, de componisten 
Chopin, Liszt en Rossini (die zich allen door 
Scheffer lieten portretteren) en de schilders 
Delacroix en Ingres. Het huis werd in 1982 
opengesteld voor publiek en kreeg vijf jaar 
later de naam Musée de la Vie Romantique 
– een naam die aangeeft dat het niet alleen 
om Scheffer draait maar evenzeer om zijn 
illustere vriendenkring. Bij het reconstrue-
ren van het interieur kon gebruik worden 
gemaakt van een nauwgezet schilderij dat 
A.J. Lamme (een neef van Scheffer) in 1851 
maakte tijdens een familiebezoekje.
musee vieromantique.paris.fr
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atelier annex bilbliotheek en salon 

Musée de la Vie Romantique
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STromp’s Huys, Vlieland. 

Salon met souvenirs uit  
Noor wegen en links een  
meisjes portret van Betzy  
Akersloot-Berg.  
Voorgevel met de Noorse vlag,  
huidige situatie
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Hij werd geboren in Australië, studeerde in 
Antwerpen en werd sterk beïnvloed door 
een verblijf in Japan. Maar E.A. Hornel 
(1864-1933) beschouwde zichzelf toch 
vooral als een Schot. Hornel deelde in de 
jaren 1880 een atelier in Glasgow met zijn 
collega George Henry. Met een aantal 
bevriende kunstenaars werden ze bekend 
als de ‘Glasgow Boys’. Dit los-vaste verband 
van bevriende kunstenaars deelde een grote 
liefde voor het plaatsje Kirkcudbright aan de 
Zuid-Schotse kust. Daar waren ze in de 
zomermaanden vaak te vinden. Hornel 
vestigde zich er in 1885 en zou er de rest van 
zijn leven blijven wonen. Hij had zoveel 
succes met zijn (ietwat zoete) voorstellingen 
van jonge meisjes in de natuur dat hij in 1901 
een van de voornaamste huizen in het 
plaatsje – Broughton House - kocht en tot 
atelier liet verbouwen. De tuin werd naar 
Japans voorbeeld ingericht.  
nts.org.uk/visit/broughton-house

PLEČNIK HOUSE, LJUBLJANA (SLOVENIË)
De Sloveense architect Jože Plečnik (1872-1957) heeft zijn 

stempel gedrukt op het straatbeeld van zijn geboortestad  
Ljubljana. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de Universi-
teitsbibliotheek en de drie bruggen (‘Tromostovje’) over de rivier 
de Ljubljanica in het centrum. Na jarenlang werkzaam te zijn 
geweest in Wenen en Praag keerde Plečnik in 1921 in Ljubljana 
terug waar hij een huis betrok in de 4-6 Karunovastraat (in de wijk 
Trnovo). In de daaropvolgende jaren onderging dat huis een 
gestage transformatie. Hij breidde het woonoppervlak steeds 
verder uit door nieuwe vertrekken te bouwen, het buurhuis erbij 
te kopen en een indrukwekkende glazen pui aan te leggen. Hij 
realiseerde dit grotendeels met materialen die waren overgeble-
ven van projecten waaraan hij werkte. Het huis is nu ingericht als 
museum en bevat het originele meubilair en de bibliotheek van 
Plečnik.
culture.si

Betzy Akersloot-Berg haalde 
halsbrekende toeren uit om  
zeestukken te kunnen schilderen.

atelier annex bilbliotheek en salon Plečnikhuis, de veranda met tuin

De werkkamer van Plečnik 
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Broughton House,  
atelier en voorkant 
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BROUGHTON HOUSE,  
KIRKCUDBRIGHT (SCHOTLAND)
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The Red House, noordkant met middeleeuwse put

entreehal

Ruurd Wiersma Hûs,  
interieur en exterieur

THE RED HOUSE, LONDEN 
(ENGELAND)

Naast schrijver, dichter en socialistisch 
activist was William Morris (1834-96) een 
leven lang werkzaam als ontwerper. Meubilair, 
boekomslagen, glas-in-loodramen, behang… 
zelfs voor een nieuwe wereldorde draaide hij 
zijn hand niet om. Uiteraard ontwierp hij (met 
architect Philipp Webb) zijn eigen huis, in 
Bexleyheath. Als exponent van de ‘Arts and 
Crafts’beweging verzette hij zich tegen 
industriële nieuwlichterij en propageerde hij 
ambachtelijk handwerk in een stijl die 
teruggrijpt op Middeleeuwen en gotiek. Dat zie 
je terug in zijn woning. Het exterieur is van 
rode baksteen (vandaar de naam) terwijl 
inrichting, meubilair en wanddecoraties 
(onder anderen van Edward Burne-Jones) zich 
laten lezen als een beginselprogramma van 
zijn artistieke idealen. Financiële problemen 
dwongen Morris in 1865 het huis te verkopen. 
Gelukkig was het nog betrekkelijk ongeschon-
den toen de National Trust het in 2003 
aankocht. nationaltrust.org.ukred-house

RUURD WIERSMA HÛS, BIRDAARD (FRIESLAND)
In 1965 besloot melkvaarder Ruurd Wiersma (1904-80) de wanden 

van zijn huisje te verfraaien. Hij had geen enkele artistieke scholing maar 
het schilderen zat hem al lang “in de kop” en dus ging hij voortvarend aan 
de slag met fietslak die hij bij een lokale middenstander kocht. Vijf jaar later 
was zijn woning van plint tot plafond beschilderd met voorstellingen van 
weilanden, vogels en bloemen, de melkvaart, dames in badpak en de 
Elfstedentocht. Aan perspectief had hij een broertje dood en het mengen 
van verf ten behoeve van kleurnuanceringen achtte hij eveneens onnodig. 
Als vertegenwoordiger van de ‘naïeve’ schilderkunst groeide Wiersma uit 
tot een lokale beroemdheid. De ongekunsteldheid van zijn rechttoe-recht-
aanschilderingen spreekt nog altijd tot de verbeelding. ruurdwiersma.nl



Zelfs voor 
een nieuwe 
wereldorde 
draaide 
William Morris 
zijn hand  
niet om.

Erik Spaans is kunsthistoricus 
en journalist
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Casa Relvas, buitenaanzicht  
en de fotostudio

CASA–ESTÚDIO RELVAS, 
GOLEGÃ (PORTUGAL)

Carlos Relvas (1838-94) groeide als telg 
van een aristocratische familie op in 
Golegã, een Portugese provincieplaats die 
voornamelijk bekend is om zijn paarden-
markt. Schermen en paardrijden vorm-
den de voornaamste bezigheden van de 
jonge Relvas totdat hij als twintiger 
gegrepen werd door het nieuwe medium 
fotografie. Op zijn wereldwijde reizen 
fotografeerde hij steden en landschap-
pen, maar vooral ook mensen van de 
meest uiteenlopende rangen en standen. 
In 1876 liet Relvas in zijn geboorteplaats 
een huis bouwen dat hij als fotostudio 
inrichtte. De tweede verdieping is geheel 
opgetrokken uit staal en glas en heeft 
gordijnen waarmee de hoeveelheid licht 
nauwgezet kan worden gereguleerd. Het 
museum maakt inzichtelijk hoeveel 
inspanning er in de negentiende eeuw 
nodig was voor het maken van een foto. 
casarelvas.com

Van atelier  
tot woonhuis

 Informatie over nog veel meer 
te bezoeken kunstenaars

huizen is te vinden op de site 
van het Artists Studio Museum 
Network, een netwerk waar veel 
kunstenaarshuizen in Europa bij 
elkaar zijn gebracht. Zo vind je 
daar onder andere Tromp’s 
Huys op Vlieland, het Carl Eldhs 
Atelier Museum in Stockholm en 
The Red House in Londen.
artiststudiomuseum.org
Ook het Iconic Houses Network, 
een bundeling van beroemde, 
moderne huizen wereldwijd  
uit de twintigste eeuw en vijf 
jaar geleden opgericht door 
Natascha Drabbe, richt zich  
de komende vijf jaar naast 
architectenwoningen op huizen 
en ateliers van kunstenaars. 
Soms kan in de woning ook  
worden overnacht. Hierbij zijn 
onder meer aangesloten het 
Theo van Doesburghuis in  
Meudon, het Dorich House in 
Londen, het atelier van Georg 
Kolbe in Berlijn en de woning 
van Georgia O’Keeffe in  
Abiquiu, Nieuw Mexico. 
iconichouses.org


