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Inleiding  

 

De Nederlandse kunstenares Jacoba Berendina van Heemskerck van Beest (1876 – 1923) is 

vooral bekend als expressionistische schilderes. Vanaf haar deelname aan de Erste Deutsche 

Herbstsalon in 1913 besloot ze Herwarth Walden, een Duitse kunsthandelaar en –criticus en 

eigenaar van de galerie Der Sturm, het alleenrecht op de verkoop van haar werk te geven. Via 

hem kwam ze in de kringen rond Der Sturm terecht, een internationaal netwerk van 

expressionistische kunstenaars, critici, literatoren en architecten. Van Heemskerck is vaker een 

belangrijke vertegenwoordiger van de avant-garde genoemd, een vooruitstrevende 

kunstenares die een pioniersrol vervulde in de ontwikkeling van de moderne kunst in 

Nederland.1 Vanaf 1917 verkende Van Heemskerck nieuwe uitdrukkingsvormen voor haar 

kunst. Tot die tijd maakte ze voornamelijk schilderijen, tekeningen en grafiek. Daarna ontwierp 

ze een decor en poppen voor een poppenspel, ging ze haar houtsneden inkleuren en 

schilderde ze geabstraheerde portretten.2  

 

De belangrijkste nieuwe richting die ze ontwikkelde, was het werken met glas. De plannen 

voor het werken met glas waren er al in 1914. In een brief die ze op 11 november schreef aan 

Walden verzocht ze hem de architect Bruno Taut (1880 – 1938) te vragen of er verf bestond 

waarmee ze op glas kon schilderen. In glas hoopte Jacoba van Heemskerck een medium te 

vinden om haar kleuren ‘geestelijk stralend’ te krijgen (“leuchtend geistlich”), er zal een tijd 

komen – zo schreef ze – waarin olieverf en linnen daarvoor niet meer voldoen.3 Van 

Heemskerck maakte ontwerpen voor glas-in-loodramen en glasmozaïeken, een aantal daarvan 

werd gerealiseerd met steun van haar vriendin en mecenas Marie Tak van Poortvliet (1871 – 

1936). Het werken met en schilderen op glas leverde meer vitaliteit in haar werk op en verhief 

het daarmee tot de beoogde spirituele ervaring.4 Ze was telkens op zoek naar een 

intensivering van de uitwerking van kleur op de beschouwer. Eerder voerde ze met Willem 

                                                
1 Jan Jaap Berg, ‘Jacoba van Heemskerck’ in: Nio Hermes ed., Met verve. Charley Toorop, Lizzy Ansingh, Jacoba van 
Heemskerck, Lou Loeber, Adya van Rees-Dutilh (Amsterdam 1991) 40-49, aldaar 40; Mieke Gerritsen-Kloppenburg 
en Henriëtte Coppes, De kunst van het beschutte bestaan: vijf schilderessen aan het begin van deze eeuw: Thérèse 
Schwartze, Betzy Rezora Berg, Jacoba van Heemskerck, Ans van den Berg, Betsy Osieck. Tentoonstellingscatalogus 
(Apeldoorn, 1991) 26. 
2 A.H. Huussen jr. en J.F.A. van Paaschen-Louwerse, Jacoba van Heemskerck van Beest 1876-1923. Schilderes uit 
roeping (Zwolle 2005) 123-145. 
3 Brief 23 van Jacoba van Heemskerck aan Herwarth Walden 11 november 1914, in: A.H. Huussen jr., Brieven van 
Jacoba van Heemskerck en Marie Tak van Poortvliet aan Herwarth en Nell Walden en anderen 1911-1923. Cahiers 
uit het Noorden X. (Haren (Gn.) 2006) 26-27. 
4 Laura Stamps, ‘Becoming an artist’ in: Luisa Pauline Fink, Sebastian Möllers, Henrike Mund en Christina Végh ed., 
Jacoba van Heemskerck. Truly modern (München 2021) 25-41. 
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Zeylmans van Emmichoven (1893 – 1961) – de latere voorzitter van de Nederlandse 

Antroposofische Vereniging – een kleurenexperiment uit onder Domburgse schoolkinderen. Ze 

wilden weten hoe specifieke kleuren uitwerkten op het innerlijk van de kinderen.5 In 1923 

promoveerde Zeylmans van Emmichoven op de werking van kleuren op het gevoel.6 Van 

Heemskerck exposeerde met de ontwerpen voor glaswerken zowel in Berlijn als in Den Haag. 

Ze wilde deze ontwerpen niet verkopen, maar exposeren met de uitdrukkelijke bedoeling 

architecten te interesseren haar ontwerpen voor ramen op te nemen in hun gebouwen. Haar 

ideaal was met architecten samen te werken opdat architectuur en beeldende kunsten 

samengingen.7 Op deze manier had haar werk een uitwerking in de directe leefomgeving van 

mensen. Ze verzocht Herwarth Walden meerdere malen in haar brieven haar te verbinden aan 

architecten die mogelijk belangstelling hadden voor haar ontwerpen.8 

 

“Aan het einde van de jaren zestig van de twintigste eeuw groeide in kunsthistorische kringen, 

zowel in Nederland als in het buitenland, het besef dat de theosofie een essentiële 

inspiratiebron was geweest voor veel vooroorlogse avant-gardekunstenaars, vooral voor de 

kunstenaars die tot abstractie waren overgegaan.”9 Ook in Nederland werd in de twintigste 

eeuw de kunstkritiek lange tijd sterk bepaald door een formalistische, anti-ideologische blik, 

die vanaf met name de jaren vijftig in Amerika opkwam. Kunsthistorici hechtten in latere jaren 

meer en meer belang aan de levensbeschouwing van kunstenaars. Dit vanuit de stelling dat 

het niet anders kon dan dat de levensbeschouwelijke en sociale context hun werk 

beïnvloedden. Maar hoe ziet die invloed er precies uit? En hoe valt die te achterhalen? De 

invloed van occulte ideeën is een van de invalshoeken van waaruit moderne kunstenaars en 

bewegingen bestudeerd kunnen worden. Bauduin en Johnsson definiëren occultisme als 

mystieke, esoterische wereldbeelden die al veel langer bestonden en die werden aangepast in 

de moderne tijd begin twintigste eeuw. Zij noemen deze verwevenheid van het moderne en 

het occulte occult modernism. Zij stellen dat het moderne en het occulte elkaar over en weer 

beïnvloedden, en dat er ook interacties zijn aan te wijzen met religie en wetenschap.10  

                                                
5 Huussen en Van Paaschen-Louwerse, Jacoba van Heemskerck, 144. 
6 Willem Zeylmans van Emmichhoven, De werking der kleuren op het gevoel (Dissertatie Universiteit Utrecht 1923). 
7 M. Weymans, ‘Jacoba van Heemskerck’ in: Carine Hoogveld, ed., Glas in lood in Nederland 1817-1968 (Den Haag 
1989) 248-249.  
8 Zie bijvoorbeeld brief 228 van Jacoba van Heemskerck aan Herwarth Walden 28 augustus 1919, in: Huussen, 
Brieven van Jacoba van Heemskerck en Marie Tak van Poortvliet, 171-172. 
9 Marty Bax, Het web der schepping. Theosofie en kunst in Nederland. Van Lauweriks tot Mondriaan (Amsterdam 
2006) 33. 
10 Tessel M. Bauduin and Henrik Johnsson, ‘Introduction: Conceptualizing occult modernism’ in: Tessel M. Baduin 
and Henrik Johnsson ed., The occult in modernist art, literature and cinema (Cham 2018) 1-29, aldaar 4-5. 
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Een belangrijke invloed op Jacoba van Heemskerck was de antroposofische beweging van 

Rudolf Steiner. Ze trad in 1915 toe tot de Duitse Antroposofische Gesellschaft, in 1912 

opgericht door Steiner. Hij was tot dan toe voorzitter van de Duitse sectie van de Theosofische 

Vereniging geweest. Na een conflict over verschil in visie op reïncarnatie verliet hij die 

vereniging en startte hij zijn eigen antroposofische vereniging, veel leden volgden hem.11 Van 

Heemskerck ontmoette Rudolf Steiner meerdere malen, woonde verschillende van zijn 

lezingen bij en nam kennis van zijn ideeën via de vele boeken en teksten die hij publiceerde. 

Haar vriendin Marie Tak van Poortvliet vertaalde verschillende werken van Steiner in het 

Nederlands. Tak van Poortvliet en Van Heemskerck bezochten in september 1920 Dornach, 

Zwitserland, om daar de opening van het eerste Goetheanum bij te wonen.12 Hun vriend 

Willem Zeylmans van Emmichoven wordt in 1923 voorzitter van de Nederlandse 

Antroposofische Vereniging die Steiner in verschillende landen oprichtte.13 Rudolf Steiner 

heeft vele kunstenaars en architecten geïnspireerd en beïnvloed met zijn ideeën.14 Eerder 

werd Van Heemskerck lid van de Theosofische Vereniging in Den Haag, op 1 november 1910.15 

Recent onderzoek laat zien dat ze dezelfde tijd lid werd van vrijmetselaarsloges in Amsterdam, 

Den Haag en Hilversum.16 

 

Onderzoeksvraag 

De ontwikkeling van het werk van Jacoba van Heemskerck en haar uitwisseling met de kring 

van de Duitse Sturm-beweging is reeds onderwerp van (beschrijvende) studies geweest.17 De 

doorwerking van allerhande occulte ideeën op het werk van Van Heemskerck, en dan in het 

bijzonder haar glaswerken, is nog weinig onderzocht. De centrale vraag van deze 

masterscriptie luidt dan ook: Hoe hebben occulte – voornamelijk antroposofische – ideeën 

haar (ontwerpen voor) glaswerken (glas-in-loodramen en glasmozaïeken) beïnvloed? Deze 

centrale vraag valt uiteen in de volgende deelvragen. 

                                                
11 Brief 294 van Jacoba van Heemskerck aan Marie Steiner-von Sivers 21 april 1915, in: Huussen, Brieven van Jacoba 
van Heemskerck en Marie Tak van Poortvliet, 214; Hans Stolp, Rudolf Steiner. Stichter van een nieuwe cultuur 
(Utrecht 2020) 193.  
12 Huussen en Paaschen-Louwerse, Jacoba van Heemskerck, 174. 
13 Stolp, Rudolf Steiner, 217. 
14 Zie onder andere: Walter Kugler en Simon Baur hg., Rudolf Steiner in Kunst und Architektur (Köln 2007). 
15 Bax, Het web der schepping, 542. 
16 Jacqueline van Paaschen, ‘A litany fort he dead: sailing boats’ in: Luisa Pauline Fink, Sebastian Möllers, Henrike 
Mund en Christina Végh ed., Jacoba van Heemskerck. Truly modern (München 2021) 43-56, aldaar 49.  
17 Huussen en Van Paaschen-Louwerse, Jacoba van Heemskerck; Anne Lorenz, ‘Connections to Der Sturm’ in: Luisa 
Pauline Fink, Sebastian Möllers, Henrike Mund en Christina Végh ed., Jacoba van Heemskerck. Truly modern 
(München 2021) 57-72. 
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1)  Van welke eigentijdse occulte – voornamelijk antroposofische – opvattingen en ideeën 

heeft Jacoba van Heemskerck kennisgenomen?  

2a)  Hoe zijn occulte, spirituele ideeën en opvattingen – zoals bepaalde motieven of 

vormen – terug te zien in haar ontwerpen voor glas-in-loodramen en glasmozaïeken? 

2b)  Welke rol speelden occulte theorieën over kleur – de helderheid, de lichtinval en de 

invloed ervan op het gevoel van mensen – in haar werk?  

3)  Hoe hielp het medium glas haar bij het realiseren van deze ideeën?  

 

De hypothese bij dit onderzoek is dat de betekenis en functie van glas binnen het oeuvre van 

Jacoba van Heemskerck pas te duiden zijn als deze zijn ingebed binnen haar antroposofische – 

en andere occulte – oriëntaties. Daarbij veronderstel ik dat glas uiteindelijk het meest 

passende medium was om met name haar opvattingen over kleur en kleurgebruik 

voortkomend uit deze occulte oriëntatie te realiseren.  

 

Stand van de wetenschap 

In de jaren zestig van de vorige eeuw startte het onderzoek naar de invloed van occultisme op 

moderne kunstenaars en hun werk. Doorslaggevend was de tentoonstelling The Spiritual in 

Art: Abstract painting 1890-1985 die in 1985 plaatsvond in Los Angeles en Den Haag onder 

curatorschap van Maurice Tuchman. Deze tentoonstelling liet zien dat occulte overtuigingen 

en ideeën – onder andere afkomstig uit de theosofie – ten grondslag lagen aan het werk van 

verschillende moderne kunstenaars.18 De doorwerking van deze occulte interesse en 

denkbeelden varieert per kunstenaar, groep en beweging. Voor bekende kunstenaars als Piet 

Mondriaan en Wassily Kandinsky is deze invloed ruimschoots onderzocht.19 Met name voor de 

minder bekende – vooral vrouwelijke – kunstenaars van het modernisme, zoals Jacoba van 

Heemskerck, en voor kunstenaars die met minder gewaardeerde media werkten als 

toegepaste kunst en textiel, ligt er nog veel ruimte om de invloed van deze ideeën op hun 

werk te bestuderen.20  

 

                                                
18 Maurice Tuchman, ‘Hidden meanings in abstract art’ in: Edward Weisberger ed., The spiritual in art: abstract 
painting 1890-1985 (Los Angeles/New York 1986) 17-61. 
19 Tessel M. Bauduin, ‘Surely modern art is not occult? It is modern!’ in: W.J. Hanegraaff, P. Forshaw and M. Pasi ed., 
Hermes explains: Thirty-five questions about western esotericism (Amsterdam 2019) 29-38, aldaar 31-32. 
20 Tessel M. Bauduin, ‘The occult and the visual arts’ in: Christopher Partridge ed., The occult world (New York 2015) 
429-445, aldaar 440.  
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Een hernieuwde interesse voor het werk van Jacoba van Heemskerck ontstond begin jaren 

tachtig van de vorige eeuw. In 1982 verscheen een catalogus met een eerste beschrijving van 

haar leven en werk bij een tentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum op initiatief van 

kunsthistoricus en conservator Herbert Henkels.21 Hij wijst het antroposofisch gedachtegoed 

van Rudolf Steiner en Der Sturm als belangrijke bronnen van invloed op het werk van Van 

Heemskerck aan. De catalogus geeft een eerste duiding van haar manier van werken en de 

symboliek in een aantal schilderijen. Ook besteed hij aandacht aan de overgang naar het 

werken met glas. De beschikbare monografie over Jacoba van Heemskerck uit 2005 van 

(kunst)historici Arend Huussen en Jacqueline van Paaschen biedt voornamelijk een 

chronologisch en descriptief overzicht van haar oeuvre en de stilistische ontwikkeling 

daarbinnen.22 Het laat zien in welke omgeving ze werkte en in welke context haar werken 

werden getoond, welke thema’s en motieven vaker terugkwamen en welke ontwikkeling 

richting abstractie ze doormaakte. De nadruk ligt op de periode dat ze betrokken was bij Der 

Sturm. De overgang van schilderen naar glas komt in de monografie beperkter aan de orde. In 

de recent verschenen catalogus bij de in Duitsland rondreizende tentoonstelling Jacoba van 

Heemskerck, Kompromisslos modern uit 2021 krijgt haar ontwikkeling als kunstenares 

aandacht, naast haar relatienetwerk binnen de kring van Der Sturm. Kunsthistorica Jacqueline 

van Paaschen geeft in een artikel in deze catalogus een analyse van een aantal veelgebruikte 

motieven ontleend aan de vrijmetselarij in het werk van Van Heemskerck, waaronder de 

zeilboot. Dezelfde motieven kwamen zowel in schilderijen, grafiek als in haar glaswerk terug.23 

 

De overgang naar glas die Van Heemskerck rond 1917 maakte en naar specifieke glaswerken is 

beperkt onderzoek gedaan. In 1988 stelde kunsthistoricus Jacqueline Louwerse, op basis van 

de analyse van een glasmozaïek met de voorstelling van een boom, dat de 

kleurenproblematiek het meest wezenlijke aspect is in het werk van Jacoba van Heemskerck. 

Vervolgens werkt ze enkele aspecten daarvan uit. Zo wijst ze op de invloed van Rudolf Steiner 

en de kleurenleer van Goethe, en stelt dat deze Van Heemskerck gestimuleerd moeten hebben 

om kleuren niet als symbolen, maar als levende “wezens” te beschouwen.24 De kleuren waren 

voor haar middelen met een eigen uitwerking op de beschouwer. In navolging van Kandinsky 

staat de tegenstelling blauw-rood bij Van Heemskerck voor de dualiteit mannelijk-vrouwelijk, 

                                                
21 Herbert Henkels, Jacoba van Heemskerck. Kunstenares van het expressionisme (Den Haag 1982). 
22 Huusen en Van Paaschen-Louwerse, Jacoba van Heemskerck. 
23 Luisa Pauline Fink, Sebastian Möllers, Henrike Mund en Christina Végh ed., Jacoba van Heemskerck. Truly modern 
(München 2021). 
24 Jacqueline Louwerse, ‘Contrast en spontaniteit: het kleurenpalet van Jacoba van Heemskerck’, Pheme 2 (1988) 
35-39, aldaar 36. 
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voor materie-geest. Deze binaire tegenstelling vindt zijn evenwicht in de kleur violet, de 

vermenging van blauw en rood. In haar schilderijen probeert Van Heemskerck al langer de verf 

zo dun en transparant mogelijk op te brengen om het geestelijke van de kleuren zoveel 

mogelijk tot uiting te brengen. Dat sluit aan bij de opvatting van Steiner dat kleuren ieder een 

eigen gevoelswerking hebben op de ziel. Het is volgens hem van belang dat kunstenaars 

kleuren, de invloed van licht en de verschillende tonen per kleur grondig bestuderen.25 Vanaf 

1914 voegde Van Heemskerck plantaardige stoffen toe aan de verf om de lichtende kracht van 

de kleuren te bevorderen. Vanuit dit ideaal kreeg ze volgens Louwerse ook belangstelling voor 

het schilderen op glas.26 Bomen zijn een vaker terugkerend motief in het werk van Van 

Heemskerck. Deze vertegenwoordigen volgens Louwerse de kosmische oer- of levenskrachten, 

een idee dat direct is ontleend aan ideeën uit de voordrachten van Rudolf Steiner.27 

 

In de beschrijving van Jacoba van Heemskerck in de onderzoekspublicatie Glas in lood in 

Nederland 1817-1968 wordt gesuggereerd dat zij de eerste ideeën voor het maken van glas-in-

loodramen ontwikkelde tussen 1914 en 1918. Er volgen enkele bronnen die daarop van 

invloed kunnen zijn geweest, zoals het boek Glasarchitektur van de Duitse schrijver Paul 

Scheerbaart (1914). Ook kan de mineralen- en kristallenverzameling van de met haar 

bevriende architect Jan Buijs een stimulans zijn geweest.28 Buijs hielp haar aan de eerste 

opdracht voor glas-in-loodramen in een villa in Wassenaar.29 In de ontwerpen voor glas-in-lood 

zette Van Heemskerck de voorkeur voor donkere omtreklijnen voort die ook haar schilderijen 

en grafiek kenmerkten30. Ook bleven de geabstraheerde natuurmotieven. Weymans ziet een 

ontwikkeling in de ontwerpen voor glas van een grillige, organische vormentaal naar steeds 

verdergaande geometrische vormen en abstractie. In de late ramen ging het Van Heemskerck 

volgens haar nog slechts om een sober, abstract spel van gekleurde vlakken en lijnen. Nog wel 

kan het geliefde zeilmotief worden herkend.31 Hoewel hierboven enkele mogelijke 

inspiratiebronnen voor Van Heemskerck zijn geschetst, behoeft dit nadere bestudering. Een 

kennislacune is van welke bronnen Jacoba van Heemskerck kennisnam en hoe zij deze 

vervolgens gebruikte in haar werk.   

                                                
25 Günter Metken, ‘Kan Kunst geistig sein? Rudolf Steiners Ästhetik in Theorie und Praxis’ in: Walter Kugler und 
Simon Baur ed., Rudolf Steiner in Kunst und Architektur (Köln 2007) 13-25, aldaar 21. 
26 Louwerse, ‘Contrast en spontaniteit’, 39. 
27 Ibidem, 37. 
28 Weymans, Jacoba van Heemskerck, 248-249. 
29 Chris Rehorst, Jan Buijs. Architect van de Volharding. De architectuur van het bureau Ir. J.W. Buijs en J.B. Lürsen 
(’s-Gravenhage 1983) 15. 
30 Weymans, Jacoba van Heemskerck, 248-249. 
31 Ibidem, 248-249. 
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Henkels verbindt het gebruik van kleur en lijn met een dualistische tegenstelling: de eeuwige 

strijd tussen goed en kwaad, tussen materialisme en geestelijkheid. Volgens hem 

vertegenwoordigden kleuren voor Van Heemskerck abstracte gevoelens waarbij 

contrasterende kleuren deze intensiveren. Van Heemskerck besteedde de laatste vijf jaar van 

haar leven de meeste aandacht aan het zo transparant mogelijk maken van de kleuren om de 

ideeën die ze hierover koesterde in de praktijk te brengen.32 Ook bij de glasmozaïeken was het 

de bedoeling dat de glassteentjes “door de weerkaatsing van het licht en de brille der kleur de 

ruimte tot een toverachtige belevenis maken”. Ze bereikte dit door de steentjes zowel wat 

betreft vorm als kleur ongelijk te maken, waardoor het invallende licht op honderden 

verschillende manieren gebroken en teruggekaatst kon worden.33 Hier ligt ruimte voor verder 

onderzoek door deze constateringen te verdiepen: om welke achterliggende ideeën ging het 

precies en hoe vertaalde ze die naar kleur en glas? Hoe ging ze het medium glas inzetten om 

occulte ideeën over kleur en kleurgebruik te realiseren? En welke mogelijke occulte oorsprong 

hebben de motieven die ze veelvuldig gebruikte? 

 

Methodologie  

In dit onderzoek richt ik me op het achterhalen van de doorwerking van occulte – voornamelijk 

antroposofische – ideeën in de glaswerken van Jacoba van Heemskerck. Van welke bronnen 

nam ze kennis? Welke occulte ideeën over kleur en specifieke motieven zijn in haar werk te 

herkennen? Om in deze bronnen, ideeën en hun mogelijke weerslag op Van Heemskercks werk 

meer onderscheid en differentiatie te maken, gebruik ik een model dat Bauduin en Johnsson 

voorstellen als analysekader.34 Dit model stelt de vraag centraal waar het occulte precies is te 

vinden: in het werk zelf, de gebruikte iconografie, de biografie van de kunstenaar of de 

perceptie door het publiek? In dit onderzoek ligt de nadruk op de beeldanalyse van de werken 

zelf, de rol van het medium glas en de daarin gebruikte kleuren, vormen, lijnen en de te 

herkennen motieven voortkomend uit occulte opvattingen en esthetiek. Waar ondersteunend 

zal ik de functie van de glaswerken, de maakprocessen, de context van de verstrekte opdracht 

en de biografie van de kunstenaar bestuderen en meenemen in de analyse.  

 

De te gebruiken methoden voor dit onderzoek zijn: 1) visuele en technische analyse van een 

selectie van vijf glaswerken van Jacoba van Heemskerck: het gebruikte materiaal, vorm, 

                                                
32 Henkels, Jacoba van Heemskerck, 41. 
33 Ibidem, 43. 
34 Bauduin en Johnsson, ‘Introduction: Conceptualizing occult modernism’, 16-17. 
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iconografie, kleurgebruik en maakproces; 2) archiefonderzoek naar en vervolgens close 

reading van de beschikbare documenten over de betreffende vijf glaswerken van Van 

Heemskerck; 3) bestudering van de brieven van Van Heemskerck en een aantal monografische 

bronnen op de genoemde boeken en publicaties, beeldende kunst, muziekstukken en 

specifieke materialen waar ze kennis van genomen kan hebben35 4) bredere discoursanalyse 

van esoterisme en spiritualisme in de moderne kunst op basis van secundaire bronnen, en 

eerdere interpretaties van de glaswerken van Jacoba van Heemskerck.  

 

Voor de visuele analyse zijn vijf glaswerken geselecteerd die een zo divers mogelijk beeld 

geven van de glaswerken die ze maakte. Gekeken is naar: de grootte van het werk, het gebruik 

van verschillende beeldmotieven en kleuren, al dan niet gebruik van grisailleschilderingen en 

de context van het werk (waaronder of het werk al dan niet in opdracht is gemaakt). De vijf te 

analyseren glaswerken zijn de volgende:  

1) Vestibuleraam Villa Wulffraat, 1920 (Kunstmuseum Den Haag).  

2) Compositie, 1920; rechthoekig glas-in-loodraam met natuurmotieven (Kunstmuseum, Den 

Haag).  

3) Vensterhanger met vlinder, 1920 (Kunstmuseum, Den Haag).  

4) Glasmozaïek Compositie (Boom), 1920 (Stedelijk Museum Amsterdam, ook een 

exemplaar in collectie Kunstmuseum Den Haag). 

5) Ramen Marinekazerne, 1921 (Collectie Instituut Nederland, in langdurig bruikleen 

Kunstmuseum Den Haag). 

 

Deze masterscriptie bestaat uit vier hoofdstukken. Hierna volgt in het eerste hoofdstuk een 

beschrijving van occulte invloeden op het leven en werk van Jacoba van Heemskerck, van 

welke opvattingen en ideeën ze kennisnam en via welke wegen ze daarmee in aanraking 

kwam. Het tweede hoofdstuk gaat vervolgens in op het medium glas als nieuwe fase in haar 

werk en welke uitdrukkingsmogelijkheden dit haar gaf. In het derde hoofdstuk volgt de visuele 

analyse van de vijf geselecteerde glaswerken. Afsluitend volgt een vierde, concluderend 

hoofdstuk. 

   

                                                
35 Hiervoor gebruik ik de bundeling van verzamelde brieven door Huussen, Brieven van Jacoba van Heemskerck en 
Marie Tak van Poortvliet en de volgende monografische publicaties: Huusen en Van Paaschen, Jacoba van 
Heemskerck; Henkels, Jacoba van Heemskerck; Marie Tak van Poortvliet, Sturm-Bilderbuch VII (Berlijn 1924) en A.H. 
Huussen jr., Een vergeten schilder en zijn dochter: Eduard van Heemskerck van Beest (1828-1894) en zijn dochter 
Jacoba van Heemskerck (1876-1923). Cahiers uit het Noorden I (Haren (Gn.) 2004). 
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Hoofdstuk 1: Occulte invloeden  

 

In dit eerste hoofdstuk staat de vraag centraal welke occulte invloeden Jacoba van 

Heemskerck onderging. Welke ideeën en opvattingen leefden in haar omgeving, van welke 

nam ze kennis en hoe kwam ze ermee in aanraking? Onder die omgeving vallen als eerste de 

levensbeschouwing van de kunstenaar. Van Heemskerck was aangesloten bij verschillende 

esoterische verenigingen en verbanden. In de eerste paragraaf beschrijf ik deze 

lidmaatschappen, de achterliggende opvattingen en ideeën van deze verenigingen en 

verbanden en hoe die invloed hadden op leden als Van Heemskerck. Ten tweede komen de 

sociale netwerken waar Van Heemskerck deel van uitmaakte en de ideologische ideeën die 

daar leefden aan bod. Van Heemskerck kwam via twee kringen in aanraking met occulte 

opvattingen: via collega’s die ze ontmoette in het Zeeuwse Domburg waar ze vanaf 1905 

iedere zomer verbleef. Het tweede netwerk was de Berlijnse Sturm-kring rond Herwarth 

Walden waarbij ze zich vanaf 1913 aansloot. In de tweede paragraaf beschrijf ik beide kringen 

en via welke collega’s en andere personen deze occulte invloeden liepen. Ten derde kunnen 

ideeën en opvattingen via schriftelijke en visuele bronnen tot iemand komen. In de derde 

paragraaf van dit hoofdstuk ga ik in op de schriftelijke bronnen, waarvan bekend is dat Van 

Heemskerck ze kende. In de vierde paragraaf tot slot komt de symbolische betekenis aan de 

orde van motieven, getallen, vormen, kleuren en lijnen die ze in haar werk gebruikte.  

 

1.1 Esoterische verenigingen en andere georganiseerde verbanden 

Jacoba van Heemskerck begon haar loopbaan als kunstenares vanaf 1901 in een context van 

grote veranderingen in de Nederlandse samenleving en daarbuiten. De historicus Auke van der 

Woud stelt dat er rond de eeuwwisseling sprake was van een ‘culturele revolutie’.36 Een van 

die veranderingen is de opkomst van de moderne democratie in de meeste Europese landen 

en een proces van liberalisering. Die liberalisering omvatte vele levensterreinen, ook die van 

het geloof. Mensen ontdeden zich van de beperkingen van de traditionele, kerkelijke 

geloofsrichtingen en gingen een individuele geloofsbeleving ontwikkelen. Van Heemskerck is 

voor zover bekend niet in een van de traditionele godsdiensten opgevoed.37 Wel sloot zij zich 

aan bij verschillende van de nieuwe ideologische en religieuze stromingen die vanaf ongeveer 

1850 ontstonden en die minder dogmatisch en losser waren georganiseerd.38 Dit wordt ook 

                                                
36 Auke van der Woud, De nieuwe mens. De culturele revolutie in Nederland rond 1900 (Amsterdam 2015).  
37 Dit wordt althans niet genoemd in: Huussen, Een vergeten schilder en zijn dochter. 
38 Bax, Web der Schepping, 36. 
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wel getypeerd als ‘westerse esoterie’, een verzamelterm voor verschillende van deze 

richtingen.39  

 

De aansluiting bij de nieuwe ideologieën van deze stromingen leidden bij kunstenaars – en ook 

bij Van Heemskerck - tot een veranderde visie op de inrichting en het functioneren van de 

maatschappij. Voor veel kunstenaars kwam dit voort uit onvrede met de ontstane 

geïndustrialiseerde samenleving die een sterke gerichtheid op het materiële kende en de 

omarming van wetenschappelijke ontwikkelingen. Dit maakte dat zij zich genoodzaakt voelden 

nieuwe richtingen in te slaan en een andere kijk op het leven en de samenleving te 

ontwikkelen.40 Jacoba van Heemskerck maakte, net als veel andere kunstenaars in haar tijd, 

onderscheid tussen de direct waarneembare kwaliteit van dingen (denk aan: kleur en smaak) 

en niet direct waarneembare kwaliteiten. Deze laatste worden sterk gemystificeerd, er zijn 

‘occulte’ krachten in de mens en natuur die niet met de gebruikelijke zintuigen waar te nemen 

zijn. Die vragen om een andere blik op de werkelijkheid, op het zien en ervaren van het 

onzichtbare achter de zichtbare dingen.41 Het niet-waarneembare, speelde in de kunst van Van 

Heemskerck een grote rol, zij was voortdurend op zoek naar manieren om dit te verbeelden en 

weer te geven. Zij zag zichzelf als een helderziende die in staat was het onzichtbare te zien, 

zoals bijvoorbeeld aura’s rond mensen.42  

 

Dergelijke occulte ideeën en de moderne kunst raakten aan het begin van de twintigste eeuw 

sterk verweven. Veel occulte thema’s waren aanwezig in ideeën en werken van kunstenaars 

uit verschillende moderne stromingen, zoals het expressionisme waaronder Van Heemskerck 

geschaard wordt, het futurisme en het kubisme. Bauduin en Johnsson hanteren het begrip 

‘occult modernisme’ om de vele interacties tussen het occulte en de moderne artistieke 

expressie aan te duiden. Het occulte bood moderne kunstenaars een manier om hun respons 

op de moderniteit uit te drukken, en andersom beïnvloedde de artistieke uitdrukking het 

occulte denken.43  

 

                                                
39 Wouter J. Hanegraaff, ‘Esotericism’ in: Wouter J. Hanegraaff ed., Dictionary of gnosis & western esotericism 
(Leiden/Boston 2006) 336-340. 
40 Bax, Web der Schepping, 512. 
41 Wouter J. Hanegraaff, ‘Occultims’ in: Wouter J. Hanegraaff ed., Dictionary of gnosis & western esotericism 
(Leiden/Boston 2006) 884-889. 
42 Stamps, ‘Becoming an artist’, 39. 
43 Bauduin en Johnsson, ‘Introduction: Conceptualising occult modernism’, 8. 
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Deze verandering in mentaliteit bij kunstenaars kwam onder andere voort uit verschillende 

occulte organisaties waarbij ze zich aansloten: de rozenkruizers, de vrijmetselarij, de theosofie 

en de antroposofie. Met name de theosofie heeft gedurende enkele decennia de kunsten en 

kunstenaars sterk beïnvloed. Dat gebeurde niet alleen via hen die lid werden van een 

vereniging, maar ook via niet-leden.44 Zeker Den Haag – waar Van Heemskerck vanaf 1905 een 

groot deel van het jaar woonde – was rond 1900 een heuse esoterische hot spot. Zowel 

landelijke bestuurslichamen als plaatselijk verenigingen van diverse esoterische organisaties 

waren er gevestigd. Deze organisaties waren duidelijk zichtbaar voor het publiek; hun lezingen 

waren ook voor niet-leden en journalisten toegankelijk. De organisaties en activiteiten hadden 

ook een duidelijke sociale functie en waren een algemeen geaccepteerd sociaal verschijnsel.45 

Ook waren er verschillende (theosofische) boeken en publicaties die een brede verspreiding 

kenden, ook onder kunstenaars.46 Voor de invloed op Van Heemskerck zijn vooral de 

vrijmetselarij, de theosofie en de antroposofie van belang, zij heeft zich bij deze drie 

organisatorische verbanden aangesloten. 

 

Het hoofdbestuur van de vrijmetselaars was al sinds 1735 in Den Haag gevestigd.47 Recent 

onderzoek van kunsthistoricus Jacqueline van Paaschen heeft laten zien dat Van Heemskerck 

ook lid is geweest van meerdere vrijmetselaarsloges. Op 11 juni 1910 werd ze lid van de 

gemengde vrijmetselaarsloge Cazotte in Amsterdam, en later met Tak van Poortvliet, rond 

1911, van de eveneens gemengde loges Rakoczy in Den Haag en Christian Rozenkreuz in 

Hilversum. Gemengd betekent dat er zowel mannen als vrouwen aan deze loges deelnamen. 

Ze werd ingewijd binnen de vrijmetselarij en kwam in aanraking met de symbolen uit deze 

traditie en hun transcendente kracht. De vrijmetselaars gebruikten deze symbolen zowel in de 

architectuur van gebouwen als in hun rituelen.48 Van Heemskerck startte rond 1912 met het 

gebruik van symbolen uit de vrijmetselarij in haar kubistische werk.  

 

In diezelfde tijd, op 1 november 1910, werd Van Heemskerck lid van de Theosofische 

Vereniging, van de loge Blavatsky in Den Haag.49 De Theosophical Society werd in 1875 

                                                
44 Carel Blotkamp, ‘Annunciation of the new mysticism: Dutch symbolism and early abstraction’ in: Edward 
Weisberger ed., The spiritual in art: abstract painting 1890-1985 (Los Angeles/New York 1986) 89-111, aldaar 94. 
45 Andrea A. Kroon en Audrey Wagtberg Hansen, Geheim Den Haag. Vrijmetselaarstempels en andere esoterische 
gebouwen in Den Haag rond 1900 (Den Haag 2011) 11.  
46 Blotkamp, ‘Annunciation of the new mysticism’, 96. 
47 Kroon en Wagtberg Hansen, Geheim Den Haag, 19. 
48 Van Paaschen, ’A litany for the dead’, 51; Kroon en Wagtberg-Hansen, Geheim Den Haag, 195-196. 
49 Haar lidmaatschapsnummer was 43022. Marie Tak van Poortvliet werd op 27 oktober 1912 lid van dezelfde loge 
onder nummer 53829; Bax, Web der Schepping, 542 en 553. 
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opgericht in New York, een initiatief van een informeel studiegroepje van wetenschappers, 

taalkundigen, journalisten, advocaten, medici, predikanten en spiritisten. De meesten 

behoorden tot de bemiddelde, ontwikkelde klasse – de intelligentsia – en waren ontevreden 

over de vervlakking van hun geloofsleven. Ze bestudeerden geloofsstelsels uit andere culturen 

en perioden om het negentiende eeuwse geloof een nieuwe impuls te geven.50 Deze 

Theosofische Vereniging werd de meest invloedrijke organisatie voor de promotie van de 

occulte leer onder kunstenaars begin twintigste eeuw.51 Theosofie betekent letterlijk 

“goddelijke wijsheid”. De theosofische leer is een mix van westers esoterisme, negentiende 

eeuws Amerikaans spiritualisme en oosterse religies als boeddhisme en hindoeïsme, die 

werden verbonden met wetenschappelijke inzichten. Het achterliggende idee is dat de 

innerlijke ontwikkeling van ieder individu bijdraagt aan de evolutie van het bewustzijn. Via 

reïncarnatie krijgt ieder mens meerdere levens om tot spirituele ontwikkeling te komen.52 De 

drie centrale kenmerken van de theosofie zijn de driehoek tussen god, mens en natuur, het 

mystificeren van religieuze boodschappen en de nadruk op het vermogen van de mens om 

door te dringen tot het goddelijke.53 De eerste theosofische loge ontstond in Den Haag, in 

1891 werd de Nederlandse Theosofische Vereniging opgericht.  

 

Naast de theosofie had de antroposofie van Rudolf Steiner grote invloed op verschillende 

kunstenaars, waaronder Wassily Kandinsky54, Piet Mondriaan55 en ook Jacoba van 

Heemskerck. Steiner leefde van 1865 tot en met 1925 en was van jongs af aan op zoek naar 

een verbinding tussen zijn helderziende ervaringen en het denken van de wetenschap. Na een 

inwijdingservaring met Christus in 1899 begon hij lezingen te geven om zijn ideeën te 

verspreiden.56 In totaal gaf Steiner zo’n zesduizend voordrachten over de hele wereld, veel 

aanhangers reisden hiervoor naar hem toe.57 Het basisuitgangspunt van de antroposofie is het 

eerder genoemde occulte idee dat er zich achter de alledaagse, zichtbare werkelijkheid een 

hogere, bovenzinnelijke of geestelijke werkelijkheid bevindt. Van belang was dit onzichtbare 

                                                
50 Bax, Web der schepping, 66.  
51 Robert Galbreath, ‘A glossary of spiritual and related terms’ in: Edward Weisberger ed., The spiritual in art: 
abstract painting 1890-1985 (Los Angeles/New York 1986) 367-391, aldaar 388. 
52 Ibidem, 388-389. 
53 Bax, Web der schepping, 53.  
54 Wolfgang Zumdich, ‘”Eine Hand, die zeigt un Hilfe bietet”. Rudolf Steiners Begegungen bei Paul Klee, Wassily 
Kandinsky und Johannes Itten’ in: Walter Kugler en Simon Baur hg., Rudolf Steiner in Kunst und Architektur (Köln 
2007) 65-78. 
55 Jacqueline van Paaschen, Mondriaan en Steiner. Wegen naar nieuwe beelding (Den Haag 2017).  
56 Stolp, Rudolf Steiner, 45. 
57 Henk van Oort, Antroposofie. Een kennismaking (Zeist 2013) 14.  
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zichtbaar te maken, daarvoor was een individuele, innerlijke omvorming nodig.58 Steiners 

antroposofie biedt voor deze innerlijke evolutie een inwijdingsweg, een occulte scholingsweg, 

met zeven stappen waarlangs een individu een steeds hoger bewustzijn kan verwerven en 

daarmee toegang krijgt tot de hogere, geestelijke werkelijkheid.59 De ‘ware mens’ is in staat via 

de zintuigelijke waarneming de geestelijke werkelijkheid te leren kennen via het eigenlijk 

innerlijk en het denken.60 De krachten van het onbewuste, de inspiratie, intuïtie en verbeelding 

zijn hierbij onmisbaar.61 Voor Steiner waren de kunsten en kunstenaars van groot belang. Hij 

zag hen als ‘zieners’, als mensen die bij uitstek in staat waren te pendelen tussen de zichtbare 

werkelijkheid en de hogere, geestelijke. Hij voelde zich specifiek aangetrokken tot de avant-

garde. Hij zag dat in het werk van deze kunstenaars de spirituele kant van het bestaan tot 

uiting werd gebracht. Steiner wilde door middel van de kunst de toeschouwer inwijden in de 

wereld van de kosmos.62 Antroposofie betekent letterlijk: de wijsheid van de mens. Steiner 

baseerde zijn leer op wetenschappelijke inzichten, de westerse, christelijke esoterie en de 

inwijdingen van de rozenkruisers.63 Naast dat er verschillende stromingen en verenigingen 

binnen het westerse esoterisme bestonden, waren er ook vele invloeden over en weer. Zo 

waren veel mensen, ook Jacoba van Heemskerck, lid van meerdere verenigingen of loges en 

gingen de leren van deze stromingen door op elkaars ideeën en achterliggende 

uitgangspunten.64 Naast de rozenkruizers zocht Steiner verbinding met het genootschap van 

de Vrijmetselaars, en nam hun oude vormen en symbolen over in zijn leer.65 

 

In eerste instantie verspreidden de ideeën van Steiner zich in theosofische kring, hij werd in 

1902 voorzitter van de Duitse sectie van de Theosofische Vereniging.66 Vijf jaar later liep dit 

mis, Steiner verliet de Theosofische Vereniging en richtte in 1912 de Allgemeine 

Anthroposophische Gesellschaft op.67 Aanvankelijk was deze vereniging centraal georganiseerd 

en ontstonden er overal in Europa lokale ledengroepen. Vanaf circa 1913 ontstond er een 

ledengroep in Den Haag, waarvan Marie Tak van Poortvliet in 1916 voorzitter werd.68 De 

antroposofie heeft niet alleen invloed gehad op de kunsten, maar ook op andere 

                                                
58 Stolp, Rudolf Steiner, 210.  
59 W.F. Veltman, Rudolf Steiner. Een biografie (Zeist 1980) 144. 
60 Van Paaschen, Mondriaan en Steiner, 14. 
61 Zumdich, ‘”Eind hand die zeigt”’, 68. 
62 Van Paaschen, Mondriaan en Steiner, 145. 
63 Ibidem, 27.  
64 Kroon en Wagtberg-Hansen, Geheim Den Haag, 19. 
65 Veltman, Rudolf Steiner. Een biografie, 131. 
66 Stolp, Rudolf Steiner, 186. 
67 Ibidem, 193. 
68 Kroon en Wagtberg-Hansen, Geheim Den Haag,189.  
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maatschappelijke domeinen als de landbouw, pedagogiek en geneeskunde.69 De antroposofie 

is een belangrijke invloed geweest in het leven en het werk van Jacoba van Heemskerck. In 

1915 meldde ze zich samen met Marie Tak van Poortvliet aan bij de Antroposofische 

Vereniging. Dit deed ze vol overtuiging, in de aanmeldingsbrief schreef ze dat het lidmaatschap 

voor haar een belangrijke gebeurtenis was en dat ze later hoopte Steiner-von Sivers van haar 

streven te overtuigen.70 Ze woonde verscheidene voordrachten van Rudolf Steiner in 

Nederland bij. Samen met Tak van Poortvliet bezocht ze in september 1920 de opening van 

het eerste Goetheanum dat Steiner bouwde in Dornach. In de week erna vonden er 

voordrachten plaats van meer dan dertig vooraanstaande antroposofen, daarvan zullen ze er 

ongetwijfeld meerdere hebben bijgewoond.71  

 

1.2 Invloeden via sociale netwerken in Domburg en Der Sturm  

Jacoba van Heemskerck is vaker tot de avant-gardekunstenaars gerekend – in die tijd wel 

‘ultramodernen’ genoemd – naast kunstenaars als Piet Mondriaan, Jan Sluijters, Leo Gestel en 

Kees van Dongen.72 Nadat aanvankelijk de begrippen ‘(ultra)modern’ en ‘avant-garde’ nogal 

eens door elkaar werden gebruikt, werd later de term avant-garde gereserveerd voor een 

voorhoede van kunstenaars die de traditionele, academische kunstpraktijk begon uit te dagen 

op een zelfbewuste en radicale manier. Zij streefden naar een radicale vernieuwing van de 

kunsten. Deze voorlopers of pioniers, de avant-garde, waren kunstenaars die 

experimenteerden met nieuwe, ongebruikelijke materialen, vormen, technieken en 

principes.73 De avant-garde bestond uit afzonderlijke bewegingen en individuele kunstenaars 

die stelden radicale vernieuwing door te voeren in de twintigste eeuwse maatschappij via de 

ontwikkeling van de kunsten en de literatuur.74 Veel van deze kunstenaars werden beïnvloed 

door occulte ideologieën en ideeën. Van Heemskerck had via twee netwerken contact met 

andere avant-gardekunstenaars: in Domburg waar ’s zomers veel kunstenaars verbleven en via 

de kring rond de Duitse galerie Der Sturm. Ook via deze kringen kwam ze in aanraking met de 

occulte opvattingen die voortkwamen uit de theosofie en antroposofie, en de uitwerking 

daarvan op de kunstpraktijk.  

                                                
69 Van Oort, Antroposofie. Een kennismaking, 17-19.  
70 Brief 294 van Jacoba van Heemskerck aan Marie Steiner-von Sivers 21 april 1915, in: Huussen, Brieven van Jacoba 
van Heemskerck en Marie Tak van Poortvliet, 214. 
71 Huussen en Van Paaschen-Louwerse, Jacoba van Heemskerck, 174-175. 
72 Berg, ‘Jacoba van Heemskerck’, 40; Gerritsen-Kloppenburg en Coppes, De kunst van het beschutte bestaan, 26. 
73 Dave Cottington, Modern Art. A very short introduction (New York 2005) 3 en 18. 
74 Hubert F. van den Berg en Gilles J. Dorleijn, ‘Avantgarde! Voorhoede? Ter inleiding’ in: Hubert F. van den Berg en 
Gilles J. Dorleijn ed., Avantgarde! Voorhoede? Vernieuwingsbewegingen in Noord en Zuid opnieuw beschouwd 
(Nijmegen 2002) 5-15, aldaar 8.  
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De roots van de esoterische belangstelling onder avant-gardekunstenaars lagen in de 

romantiek, maar meer nog in het symbolisme van de late negentiende eeuw.75 Rond 1890 

startten deze artistieke veranderingen in de Franse en Belgische avant-gardekringen, waarin 

ook Nederlandse kunstenaars verkeerden. Kunstenaars als Jan Toorop, Antoon Derkinderen en 

Johan Thorn Prikker begonnen een kunst te beoefenen die radicaal afweek van de 

impressionisten in Den Haag en Amsterdam. Het verschil was zichtbaar in stijl, kleurgebruik en 

onderwerpkeuze. Maar meer nog in hun opvattingen bestaande uit spirituele waarden die 

universeel en tijdloos waren en tot uitdrukking moesten komen, in plaats van persoonlijke 

ervaringen en gevoelens.76 In het symbolistische werk van Toorop verschijnen de lijnen en in 

mindere mate de kleuren als expressiemiddel op zichzelf.77 De opvattingen van deze 

kunstenaars kwamen overeen met allerlei idealistische filosofieën – zoals  de theosofie – en 

met de mystieke elementen in het christendom en andere oosterse godsdiensten, waar ze 

grote belangstelling voor hadden.78 Van Jan Toorop is bekend, net als van Mondriaan dat hij 

kennisnam van theosofische teksten, onder andere van de Franse theosoof Edouard Schuré.79 

 

Van Heemskerck leerde moderne kunstenaars als Jan Toorop, Piet Mondriaan, Ferdinand Hart 

Nibbring, Lodewijk Schelfhout en Henri LeFauconnier kennen tijdens haar jaarlijkse, zomerse 

verblijf in het Zeeuwse Domburg vanaf 1906. Domburg ontwikkelde zich vanaf 1834 langzaam 

maar zeker tot een mondaine badplaats. De doorbraak kwam toen de Amsterdamse knijp- en 

wrijfarts dr. Johann Georg Mezger (1838 1909) vanaf 1887 de badplaats koos om de zomers 

door te brengen en er patiënten ging behandelen. Adellijke en vorstelijke patiënten stroomden 

toe, en vanaf dat moment onderging Domburg iedere zomer een gedaanteverwisseling. Het 

plaatsje stroomde vol met badgasten en het aantal overnachtingsmogelijkheden breidde zich 

snel uit.80 Met de elite kwamen ook kunstenaars naar Domburg. Deze verbinding is er van 

oudsher, de elite vond het bij haar status passend om zich met kunst en kunstenaars te 

omringen. En kunstenaars hebben nu eenmaal publiek nodig: om naar hun werk te kijken en in 

hun levensonderhoud te voorzien.81 Van Heemskerck was in Domburg te gast bij Marie Tak van 

                                                
75 Bauduin, Surely modern art is not occult?, 31; Van den Berg en Dorleijn, ‘Avantgarde! Voorhoede? Ter inleiding’, 
14-15. 
76 Carel Blotkamp, ‘Annunciation of the new mysticism’, 90-91. 
77 Carel Blotkamp, ‘Symbolisme. L’Annunciation du Nouveau Mysticisme. Symbolisme en vroege abstracte kunst in 
Nederland’ in: Mechteld de Bois en Jan Jaap Heij ed., In het diepste van mijn gedachten… Symbolisme in Nederland 
1890-1935 (Zwolle/Assen 2004) 11-53, aldaar 14. 
78 Ibidem, 16. 
79 Ibidem, 20.  
80 Jan Warners, Domburg 150 jaar badplaats (Domburg 1984) 62. 
81 Ibidem, 83. 



 -18 

Poortvliet die er in 1908 Villa Loverendale liet bouwen met een atelier voor Van Heemskerck.82 

Jan Toorop was de spil en de belangrijkste inspirator van de kring kunstenaars in Domburg, hij 

stond rond 1900 op het toppunt van zijn roem en trok kunstbroeders en -zusters naar 

Domburg. Toorop kwam voor het eerst in 1898 naar Domburg en zou tot 1922 regelmatig in de 

zomer naar de badplaats reizen om er te werken. Toorop was een aimabel mens, soepel in de 

omgang met anderen en hij wist mensen te binden. In de jaren na zijn komst ontstond in 

Domburg een groep kunstenaars die ideeën opdeden tijdens wandelingen in de duinen, op het 

strand en langs de akkers. Ze wisselden ideeën uit en bekritiseerden elkaars werk in het atelier 

van Toorop. Zo werden tientallen werken gemaakt door de kunstenaars in en om Domburg in 

verschillende stijlen.83  

 

Vanaf 1911 tot 1922 werden er in Domburg jaarlijks tentoonstellingen georganiseerd (alleen in 

1918 niet). Jan Toorop was de initiatiefnemer van deze tentoonstellingen, deze organiseerde 

hij samen met collega-kunstenaars Ferdinand Hart Nibbring, Jan Heyse, Mies Elout-Drabbe én 

Jacoba van Heemskerck. Omdat er geen geschikte locatie was in Domburg, werd in 1911 een 

speciaal withouten tentoonstellingsgebouw opgetrokken naar schetsontwerp van Toorop. De 

tentoonstellingen kenden een brede opzet: er was zowel vernieuwende avant-garde kunst te 

zien als traditioneel werk. Aanvankelijk mochten alleen kunstenaars meedoen die op 

Walcheren werkten, vanaf 1916 werd dit criterium losgelaten.84  

 

Met Piet Mondriaan werkte Van Heemskerck gedurende twee periodes in Domburg samen. 

Zowel in 1908 als in 1912 verbleef Mondriaan in villa Loverendale bij haar en Tak van 

Poortvliet. Kunsthistoricus Jacqueline van Paaschen veronderstelt dat de theosofie daarbij een 

rol speelde: “In Jacoba van Heemskerck ontmoette hij [Mondriaan] eenzelfde eigenzinnigheid 

in beeldtaal en in levenshouding. In hun zoektocht naar abstractie gingen ze die jaren zij aan zij 

– buitengewoon geïnspireerd door de theosofie, die onderwerp van lange gesprekken moet 

zijn geweest in en rond de villa. Naar alle waarschijnlijkheid werkten ze geregeld samen.”85 De 

verbinding met Ferdinand Hart Nibbring gaat verder terug. Van Heemskerck volgde vanaf 

september 1900 een dag per week lessen bij hem in Laren. Met hem en zijn vrouw Johanna 

Moltzer bouwde ze een vriendschap op voortkomend uit eenzelfde kunstzinnige en religieuze 

                                                
82 Huusen en Van Paaschen-Louwerse, Jacoba van Heemskerck, 23. 
83 Francisca van Vloten, ‘Domburg: de opkomst van een badplaats en een kunstenaarskolonie’ in: Jan Bank en 
Marita Mathijsen ed., Plaatsen van herinnering. Nederland in de negentiende eeuw (Amsterdam 2006), 462-475, 
aldaar 470.  
84 Van Vloten, ‘Domburg: de opkomst van een badplaats en kunstenaarskolonie’, 470. 
85 Van Paaschen, Mondriaan en Steiner, 61. 
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motivatie.86 Van Hart Nibbring is bekend dat hij lid werd van de Theosofische Vereniging vanaf 

1909, maar al eerder, rond 1901-1902 organiseerden zijn vrouw en hij theosofische lezingen 

bij hen thuis in Laren.87 De kans is groot dat Van Heemskerck deze lezingen bijwoonde. In 

Domburg kwam ze ook andere modernistische kunstenaars tegen als Lodewijk Schelfhout en 

Henri Le Fauconnier. Schelfhout logeerde in 1912 op Villa Loverendale bij Marie Tak van 

Poortvliet. Van Heemskerck heeft hem daar vermoedelijk aan het werk gezien. Zijn kubistische 

vormen en kleuren zijn in een aantal van haar werken uit dat jaar terug te zien.88 Bekend is dat 

de expressionist Henri Le Fauconnier Van Heemskerck bezocht in haar atelier in Den Haag en 

haar enkele adviezen gaf.89 

 

Directe invloed van een symbolistische kunstenaar onderging Van Heemskerck al eerder in 

Parijs. In 1904 nam ze een half jaar les in het atelier van Eugène Carrière (1849-1906), een 

symbolistische portretkunstenaar die in zijn opleidingsinstituut kunstenaars de kans gaf een 

eigen stijl te ontwikkelen. Volgens de monografen Huussen en Van Paaschen-Louwerse 

werkten de symbolistische kunstopvattingen van Carrière door in haar werk, daarin speelden 

de studie van de natuur en de symboliek van het licht een belangrijke rol. Zo werkte hij met 

dunne verflagen waardoor de ondergrond zichtbaar bleef, iets dat van Heemskerck later ook 

ging doen in haar schilderijen.90  

 

De invloed van occulte ideeën op Jacoba van Heemskerck verliep vanaf 1913 via een tweede 

kring, die van de kunstenaars in de expressionistische Sturm-beweging van Herwarth Walden. 

Theosofische ideeën en de antroposofische leer van Steiner hebben bijvoorbeeld een sterke 

invloed gehad op Wassily Kandinsky, een kunstenaar die zich ook in deze kring bevond. Hij 

maakte zorgvuldige aantekeningen van de betekenis die Steiner toekende aan verschillende 

kleuren.91 Zijn ideeën over vormen, kleuren en lijnen legde hij vast in Über das Geistige in der 

Kunst.92 Kandinsky verbond een nieuwe stijl van schilderen, abstractie, met sociale verandering 

en de komst van een nieuwe wereldorde. Het boek is de weerslag van een intensieve 

                                                
86 Huussen en Van Paaschen-Louwerse, Jacoba van Heemskerck, 11. 
87 Bax, Web der schepping, 194. 
88 Francisca van Vloten, ‘Dromen van weleer. Kunstenaars in Domburg 1898-1928’ in: Ineke Spaander en Paul van 
der Velde ed., Reünie op ’t Duin. Mondriaan en tijdgenoten in Zeeland (Zwolle 1994) 11-71, aldaar 37. 
89 Ibidem, 42. 
90 Huusen en Van Paaschen-Louwerse, Jacoba van Heemskerck, 13. 
91 Sixten Ringbom, ‘Transcending the visible: the generation of the abstract pioneers’ in: Edward Weisberger ed., 
The spiritual in art: abstract painting 1890-1985 (Los Angeles/New York 1986) 131-153, aldaar 136. 
92 Wassily Kandinsky, Spiritualiteit en abstractie in de kunst (Zeist 1987). 
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zoektocht hoe lijnen, kleuren en vormen hem hierbij behulpzaam konden zijn.93 Kandinsky 

werd een van de leidende expressionisten, zijn boek beïnvloedde vele kunstenaars in zijn eigen 

tijd en ver daarna. Voor Herwarth Walden was Kandinsky een van zijn meest vooraanstaande 

kunstenaars.94 Van Heemskerck kende het boek van Kadinsky. In een brief van 28 februari 

1916 schreef ze Walden over een voordracht die ze gevraagd was te houden voor de 

Antroposofische Verenging in Den Haag. Ze was van plan daar iets voor te lezen uit Über das 

Geistige in der Kunst, al was ze het niet altijd met de inzichten van Kandinsky eens.95  

 

Avant-gardekunstenaars als Jacoba van Heemskerck zouden met hun kunstpraktijk de wereld 

gaan veranderen. Aan het begin van de twintigste eeuw was er een gevoelde noodzaak de 

samenleving open te breken en te zoeken naar een nieuwe maatschappijvorm. De wereld was 

op dat moment enorm veranderd, de structuur van de maatschappij daarentegen was 

nauwelijks gewijzigd. Het streven naar een ideale toekomst ging gepaard met een nieuwe 

beeldtaal die een rol moest spelen bij de totstandbrenging van de nieuwe samenleving. Deze 

utopieën werden geformuleerd als reactie op heersende maatschappelijke misstanden als het 

materialisme, de repressieve sociale structuren en de sociale ongelijkheid. De nieuwe kunst en 

ook een nieuwe architectuur moesten nieuwe sociale verhoudingen scheppen.96 Kunstenaars 

en architecten werden gezien – of zoals Van Heemskerck zagen zichzelf – als de visionairs van 

de samenleving, de ‘zieners’ die de weg wezen naar de benodigde veranderingen.97 “De 

artistieke innovaties van de expressionisten zouden een morele verandering teweeg moeten 

brengen. Het expressionisme vertegenwoordigde eerder een Weltanschauung dan een 

bepaalde stijl.”98 Het ging in de eerste plaats om een manier van denken, een geesteshouding 

die zich keerde tegen traditionele vormen en normen.99 Deze utopische ideeën hingen sterk 

samen met allerlei occulte ideeën en uitgangspunten. Het expressionisme werd geassocieerd 

met een nieuwe, mystieke religie, met het kosmische en het universalisme en werd gezien als 

een spirituele wereldbeschouwing.100 

                                                
93 Rose-Carol Washton-Long, ‘Expressionism, abstraction and the search for utopia in Germany’ in: Edward 
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94 Ibidem, 206. 
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96 Doris Wintgens Hötte, ‘Inleiding’ in: Doris Wintgen Hötte ed., Utopia 1900-1940. Visies op een nieuwe wereld 
(Leiden/Rotterdam 2013) 8-19.  
97 Marty Bax, ‘Kunst en religie. Een oude relatie, maar altijd weer nieuw’ in: Marty Bax en Gijs van Tuyl, Heilig vuur. 
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Van Heemskerck voelde zich sterk verwant met het expressionisme en de achterliggende 

ideologie. Er was rond Der Sturm sprake van een groot Europees, expressionistisch netwerk 

bestaande uit kunstenaars, architecten, literatoren en theatermakers die met hun kunst de 

grote massa hoopte te beïnvloeden. Deze kunstenaars waren allen massaal politiek 

geëngageerd en zagen kansen de revolutie daadwerkelijk vorm te geven.101 Vanaf 1913 

verbond Van Heemskerck zich expliciet en zichtbaar aan Der Sturm en Herwarth Walden, met 

wie ze in de jaren 1914-1922 intensief correspondeerde. In de brieven sprak Van Heemskerck 

regelmatig over ‘het streven’ dat zij en Walden hadden. In de eerste beschikbare brief van 22 

maart 1914 schreef ze dat ze graag iedereen die voor “uns Streben fühlen” zou leren 

kennen.102 Af en toe geeft ze in latere brieven wat meer woorden aan dit streven. Ook uit het 

eerbetoon van Marie Tak van Poortvliet in het Stürm-Bilderbuch en een essay van vriend en 

bondgenoot Willem Zeylmans van Emmichoven valt enigszins te herleiden waarnaar Van 

Heemskerck streefde. Enigszins concreet beschrijft ze dit in een aantal brieven aan Walden 

geschreven in de zomer van 1916 met daarin haar ideeën over een op te richten Sturm-

Kunstschule. Daarin stelt ze dat het gaat om het streven naar “innerlijke kunst”, het is van 

belang dat aankomend kunstenaars leren geheel open te staan voor alles wat de grote tijd 

brengt en persoonlijk goede mensen te zijn.103 Het gaat erom dat ze de eigen, juiste innerlijke 

weg vinden.104 Volgens Tak van Poortvliet was Van Heemskerck er voortdurend naar op zoek 

de onderliggende natuurwetten weer te geven in haar werk, gegeven in wat het materiaal 

toestaat. Het gaat niet om natuurgetrouw schilderen, maar om het achterliggende mysteriën 

weer te geven.105 Volgens Zeylmans van Emmichoven gebruikte een kunstenaar als Van 

Heemskerck haar intuïtie om te vinden wat de natuur als geestelijke waarheid in zijn lijnen en 

kleuren toont en dat in het kunstwerk weer te geven.106 

 

Van Heemskerck raakte in de loop der jaren meer en meer in de kringen rond Der Sturm 

betrokken en was met name loyaal aan Walden. Via de brieven aan Walden informeerde ze 

naar het welzijn van andere kunstenaars van Der Sturm, zoals Wassily Kandinksy en Franz 

                                                
101 Wintgens Hötte, ‘Inleiding’, 13. 
102 Brief 1 van Jacoba van Heemskerck aan Herwarth Walden 22 maart 1914, in: Huussen, Brieven van Jacoba van 
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Marc.107 Met een beperkt aantal leden onderhield ze zelf rechtstreeks contact: Lothar 

Schreyer, Rudolf Blümmer, Adolf Behne en Adolf Knoblauch; Schreyer was onder meer 

kunstenaar, de anderen schrijvers en critici.108 

 

1.3 De invloed van schriftelijke en andere bronnen  

Om meer zicht te krijgen op de bronnen die bij Van Heemskerck bekend waren, nam ik de 

overgeleverde brieven en een aantal monografische publicaties door. Deze bronnen zette ik 

vervolgens geordend op een rij (zie bijlage 1). Het eerste dat opvalt in dit overzicht is dat veel 

publicaties en ook literaire werken die Van Heemskerck las, afkomstig zijn uit de kring rond Der 

Sturm en uitgegeven door de Verlag Der Sturm. Binnen deze kring werden boeken 

uitgewisseld, wezen leden elkaar op publicaties in tijdschriften en vroegen ze expliciet naar 

elkaars opvattingen. Zo vroeg criticus en lid van de Sturm-kring Adolf Behne in het voorjaar van 

1916 de opvatting van Van Heemskerck op een artikel dat hij schreef in de Neue Rundschau 

getiteld Stillbemerkungen zur modernen kunst. Uit de brief van 8 mei 1916 die ze schreef aan 

Walden blijkt dat ze de kritiek gelezen heeft en dat ze Behne zelf haar reactie nog zou 

schrijven.109  

 

Werken van Rudolf Steiner waren een andere belangrijke bron van inspiratie voor Van 

Heemskerck. Zoals eerder gesteld woonden Van Heemskerck en Tak van Poortvliet vaker 

voordrachten van Rudolf Steiner bij, zowel in Nederland als ook in Duitsland en Zwitserland. 

Na de ontmoeting met Willem Zeylmans van Emmichoven gaven ze hem meerdere werken van 

Steiner te lezen, waaronder een aantal belangrijke werken zoals Theosofie, Filosofie der 

vrijheid en Die Geheimwissenschaft.110 Verondersteld kan worden dat deze werken hen 

bekend waren en ze verder met hem over de inhoud in gesprek wilden.111  

 

Verschillende romans, dichtbundels, sprookjes en dramastukken waren voor Van Heemskerck 

het vermelden waard in haar brieven aan Walden. In sommige gevallen noemde ze een 

dergelijk boek omdat het expliciet een rol speelde in haar werk. Dit was bijvoorbeeld het geval 

toen ze Wotan noemde, een figuur uit de Germaanse mythologie. Deze moest een rol gaan 

                                                
107 Bijvoorbeeld: Brief 10 van Jacoba van Heemskerck aan Herwarth Walden 30 juli 1914, in: Huussen, Brieven van 
Jacoba van Heemskerck en Marie Tak van Poortvliet, 18. 
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Heemskerck en Marie Tak van Poortvliet, 100-101. 
110 Veltman, Rudolf Steiner, 139-150. 
111 Huussen en Van Paaschen-Louwerse, Jacoba van Heemskerck, 110. 
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vervullen in een poppenspel waar ze mee bezig was, dit werd niet zozeer een echt spel, eerder 

een tableau vivant. “Zo zie je”, schreef ze, “telkens wat nieuws. Als het geen bijen zijn, dan is 

het een poppenspel.”112 Uit de brief daarna bleek dat Walden een ander idee had aangedragen 

voor een spel: de heilige Suzanne (ontleend aan een bijbelverhaal waarin de heilige Suzanna 

tijdens het baden begluurd werd). Dit verhaal was in 1914 door Der Sturm uitgegeven in een 

gedramatiseerde versie van August Stramm.113  

 

Wat betreft de beeldende kunst kwamen in de brieven van Van Heemskerck voornamelijk 

primitieve, middeleeuwse kunstenaars als inspiratiebron naar voren. Zo schreef ze in een brief 

van 18 december 1915 aan Nell Walden over het voornemen in Amsterdam etsen en 

tekeningen van Herculus Pietersz. Seghers (1589/90-ca. 1638) te gaan zien.114 Tak van 

Poortvliet trok in haar herinneringen aan Van Heemskerck in het herdenkingsboek dat bij Der 

Sturm in 1924 verscheen, een rechtstreekse lijn van haar werk naar de Vlaamse Primitieven, 

Herculus Seghers en Vincent van Gogh.115  

 

Vaker is genoemd dat de natuur een belangrijke inspiratiebron was voor Jacoba van 

Heemskerck. Tak van Poortvliet schreef in haar herinneringen ook dat de belangstelling van 

Van Heemskerck naast de schilderkunst uitging naar bloemen, planten en alles wat met de 

natuur te maken had, naast fotografie en een verzameling stenen en schelpen.116 De omgeving 

in Domburg was een belangrijke bron waaraan ze rechtstreeks motieven ontleende. Ook 

maakte ze schetsen van andere omgevingen waar ze met Tak van Poortvliet voor vakanties 

naartoe reisde. Zo gingen ze in mei 1916 naar De Steeg, een dorp in Gelderland waar ze van 

plan was schetsen te maken van de prachtige bomen daar.117 Ook materialen daagden Van 

Heemskerck uit, ze was altijd op zoek naar nieuwe dingen om te proberen. Zo vroeg ze Nell 

Walden in een brief van 19 mei 1916 of zij haar een boek of een artikel over zijderupsteelt zou 

kunnen opsturen. Een adres waar ze meer inlichtingen hierover kon verkrijgen was ook 
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goed.118 Waarschijnlijk had ze de intentie op zijde te gaan schilderen.119 Dit is voorzover 

bekend niets geworden. Een ander nieuw materiaal waar ze graag mee wilde experimenteren 

was glas. Dat komt wel van de grond en leidde tot een vernieuwing in haar werk (dit is het 

onderwerp van het volgende hoofdstuk).  

 

1.4 De rol van symboliek en kleurgebruik  

Symboliek speelde in het werk van Jacoba van Heemskerck een grote rol. “Een symbool is een 

afbeelding die dient om een gedachte in haar totaliteit op te roepen. Ze omzeilt het verstand 

en spreekt direct tot het hart. Ons verstand analyseert, maar ons hart voegt samen. Dus een 

symbool roept inzicht op zonder dat er verbale informatie aan te pas komt.”120 Het gebruik van 

symboliek was onder de kunstenaars van de avant-garde een breed gehanteerde praktijk. 

Symboliek kon op verschillende manieren verwerkt worden: motieven, kleuren, vormen en 

ook lijnen konden een symbolische betekenis bevatten. Symboliek diende ertoe de 

achterliggende, bovenzinnelijke werkelijkheid direct invoelbaar en verstaanbaar te maken voor 

de beschouwer. Met name de vrijmetselarij was een occulte stroming waarbinnen het gebruik 

van symbolen stevig verankerd was, en waaruit andere stromingen hebben geput. Deze 

maçonnieke symbolen moesten de leden ontvankelijk maken voor levensveranderende 

krachten.121 Vanaf ongeveer 1890 smolten deze occulte en mystieke symboliek en de ideeën 

en werkwijzen van avant-garde kunstenaars meer en meer samen tot een steeds 

verdergaande abstractie.  

 

Curator Maurice Tuchman stelt dat veel van deze mystieke en occulte levensbeschouwingen 

gemeenschappelijke, onderliggende ideeën hebben.122 Bekend is dat een aantal publicaties 

door veel kunstenaars gelezen werd en ze elkaar opzochten om gezamenlijk deze teksten te 

bestuderen en ideeën uit te wisselen.123 Van Heemskerck was hier geen uitzondering op en 

benutte de kring rond Der Sturm hiervoor. Tuchman onderscheidt vijf onderliggende 

concepten die te identificeren zijn in occulte afbeeldingen en die nogal eens terugkomen in 

kunst beïnvloed door occulte ideeën.124 Deze concepten zijn ook in het werk van Van 
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Heemskerck te identificeren. Ten eerste zijn dat afbeeldingen van de kosmos. Daarbij is het 

uitgangspunt dat de kosmos een levende substantie is, die de krachten levert voor al het 

menselijk bestaan. De kosmos wordt ook wel gezien als het Ene, de vierde – hogere, 

onzichtbare – dimensie van de werkelijkheid.125 Van Heemskerck heeft in meerdere 

schilderijen en houtsneden witte bolvormen opgenomen. Een voorbeeld daarvan is het 

schilderij Bild 60 uit 1916 waarvan de huidige verblijfplaats onbekend is en waarvan alleen 

foto’s beschikbaar zijn. Willem Zeylmans van Emmichoven interpreteerde de bollen op dit 

schilderij als twee verblindend witten bollen die het licht der hogere, kosmische waarheid 

weergeven. Ze staan in contrast met de eindeloze bedrijvigheid van het drukke stadsrumoer 

eronder. De stralende lichten geven de kracht en wijzen de weg naar een hoger en beter leven, 

naar de bevrijding.126  

 

 
Heemskerck, Jacoba van, Bild 60, 1916, olieverf op doek, formaat en verblijfplaats onbekend. 

 

Het tweede concept zijn vibraties of trillingen, die als achterliggende kracht het materiële in de 

werkelijkheid vormgeven. Deze trillingen zijn wetenschappelijk zichtbaar geworden via 

elektromagnetische en röntgenstraling.127 Het gebruik van verticale lijnen om dynamiek en 

samenhang in het beeld te creëren heeft Van Heemskerck zowel in schilderijen als in grafiek en 

glaswerk toegepast. Vaak deed ze dit met bomen, een motief dat ze veel gebruikt heeft in haar 

werk. In Bomen en bergen uit 1915 is dat goed te zien. Met zwarte lijnen, waarvan enkele in 
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het midden wit oplichten, zijn bomen weergegeven. Die bomen lopen in en door elkaar en 

worden als het ware samengetrokken. Tegelijkertijd vormen de bomen een dicht en 

ondoordringbaar woud waarachter witte bergen oplichten.  

 

 
Heemskerck, Jacoba van, Bomen en bergen, 1915, olieverf op doek, 46,3 x 56,4 cm, Kunstmuseum, Den 

Haag.  

 

Ten derde menen occultisten dat er universele tegenstellingen zijn die veel voorkomen. Deze 

opposities leiden tot verdere evolutie en ontwikkeling, denk bijvoorbeeld aan licht-donker, 

mannelijk-vrouwelijk, verticaal-horizontaal en boven-beneden. Deze tegenstellingen zijn in 

allerlei fenomenen te herkennen en veelvuldig gebruikt door avant-gardekunstenaars. Het 

heelal was volgens deze kunstenaars samengesteld uit deze dialectische opposities. Van 

Heemskerck heeft de tegenstelling mannelijk-vrouwelijk volgens kunsthistoricus Jacqueline 

van Paaschen vaker verbeeld in de tegenstelling tussen de kleuren rood en blauw. Zoals in de 

glasmozaïek Boom uit 1920. Rood is de hartstochtelijk emotionele kleur die wordt 

geassocieerd met vrouwelijke eigenschappen. Blauw daarentegen is de spirituele, deemoedig 

makende kleur die wordt geassocieerd met mannelijke eigenschappen. De mengvorm en rood 

en blauw, violet, staat voor het evenwicht en eenheid, en daarmee voor een hoge geestelijke 

waarde. 128 

                                                
128 Jacqueline Louwerse, Klinkende kleurentaal in de kunst van Jacoba van Heemskerck (Doctoraalscriptie Katholieke 
Universiteit Nijmegen 1988) 61.  
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Heemskerck, Jacoba van, Boom, 1920, mozaïek van glas en zink op hout, 107,5 x 93,5 cm, Kunstmuseum, 

Den Haag. 

 

Ten vierde is mathematische geometrie en de betekenis van getallen onderdeel van veel 

occulte stromingen. Dit is kortweg de gedachte dat in de werkelijkheid getalsverhoudingen en 

geometrische vormen (zoals cirkels, driehoeken, pentagrammen) te herkennen zijn die een 

specifieke betekenis weergeven. Met name onder de architecten die de theosofie aanhingen 

en die zich verenigden in de Amsterdamse Vahâna-loge werden deze ideeën verder uitgewerkt 

en verspreid vanaf 1897 via een drukbezochte tekencursus.129 Getallen zijn in de esoterie een 

abstracte representatie van de werkelijkheid. Tegelijkertijd vertegenwoordigen ze een 

specifieke scheppingskracht. Veel vormgevingsprincipes van bijvoorbeeld theosofen zijn terug 

te voeren op getalsverhoudingen, geometrische stelsels en hun afgeleide symbolen.130  

 

Getallen hebben dus een eigen betekenis en zijn verbonden met specifieke vormen. Zo staat 

het getal 1 voor het Ene, de kosmos, en wordt weergegeven met een cirkel, vaak met een punt 

in het midden, die de associatie met de zon oproept. Het getal 2 geeft een dualiteit of 

tegenstelling aan. Het getal 3 staat voor de drie-eenheid – bijvoorbeeld voor de 

antroposofische eenheid van lichaam, geest en ziel – en wordt vaak weergegeven met een 

driehoek. De driehoek is door Jacoba van Heemskerck veelvuldig gebruikt en heeft als beeld 

vele functies en betekenissen. “Een driehoek met de punt naar beneden gericht symboliseert 

                                                
129 Y. Koopmans, ‘In het voetspoor van Pythagoras. Kosmische symboliek in de Nederlandse architectuur tussen 
1900 en 1940’, Jong Holland (1989) 23-34.  
130 Bax, Web der schepping, 383.  
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de materie, het instinctieve, het vrouwelijke of het element water. De driehoek met de punt 

naar boven symboliseert het spirituele, de geestelijke aspiraties, het mannelijke of het 

element vuur.”131 In Bild no. 23 uit 1915 is de combinatie van driehoeken met de punt naar 

beneden, in de zeilschepen, en de punt omhoog, de bergen op de achtergrond, goed te zien. 

Volgens Van Paaschen ontleende Van Heemskerck dit motief van de zeilboten – bestaande uit 

twee driehoeken met de punten op elkaar - aan de vrijmetselarij. De gelijkbenige driehoek 

symboliseert de drie elementen van de menselijke natuur: zintuigen, rede en spiritualiteit.132 

 

 
Heemskerck, Jacoba van, Bild no. 23, 1915, olieverf op doek, 111,1 x 130,9 cm, Kunstmuseum, Den 

Haag.  

 

Het getal 4 is het getal van de materie, het vrouwelijke, het symbool voor de geopenbaarde 

materie. De combinatie van de getallen 3 en 4, of de som ervan 7 of 10 is esoterisch van groot 

belang. Ze verbeelden namelijk verschillende vormen, de driehoek, het vierkant, de kubus en 

de piramide. 3 en 4 vormen de dualiteit tussen mannelijk en vrouwelijk, het geestelijke en het 

materiële. Deze corresponderen ook weer met lijnen: de geestelijke, mannelijke lijn is 

verticaal, de lijn van het stof, de materie is horizontaal. Het getal 3 staat voor het onzichtbare, 

het spirituele en het getal 4 voor het waarneembare. Beide lijnen vormen samen een kruis, dit 

symboliseert de synthese van het geestelijke en het stoffelijke.133 Getallen kunnen dus de basis 

voor vormen zijn, met ieder een eigen dynamische kwaliteit en geven daarmee een 

                                                
131 Ibidem, 385. 
132 Van Paaschen, ‘A litany for the dead’, 51. 
133 Bax, Web der schepping, 384-390. 
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achterliggende betekenis of spirituele kwaliteit weer. Zo kunnen vormen associaties en 

gevoelens oproepen.134 In het werk van Jacoba van Heemskerck, zowel in haar grafiek, 

schilderijen als later in het glaswerk is deze vormensymboliek veelvuldig terug te zien. Deze 

vormen combineerde ze, of bracht ze tot uitdrukking in herkenbare motieven, zoals de 

driehoeken in zeilschepen. Ze maakte tot het einde van haar leven gebruik van dezelfde, aan 

de natuur en omgeving ontleende, motieven die ze naarmate de tijd vorderde meer en meer 

abstraheerde . Ze hield daarbij vast aan de zichtbare werkelijkheid, herkenbaar blijven bomen, 

zeilschepen, water, wolken, bergen en huizen; “eigenlijk alles wat haar vertrouwd was rond 

haar Domburgse atelier”.135  

 

Een laatste occult fenomeen is ‘synesthesia’, dit bekent dat er overlap is tussen de zintuigen. 

Occulte fenomenen of symboliek kunnen een appèl doen op meerdere zintuigen, bijvoorbeeld 

kleuren die zowel te zien zijn als een bepaald gevoel geven. De werking van kleuren op het 

gevoel heeft Van Heemskerck samen met Zeylmans van Emmichoven onderzocht, hij is later 

op dit onderwerp gepromoveerd. Voor Jacoba van Heemskerck was kleurgebruik van het 

grootste belang in haar werk. Jacqueline Louwerse typeerde de kleurenproblematiek als het 

meest wezenlijke aspect van haar werk.136 Kleuren roepen bepaalde emoties en associaties op. 

Een basaal onderscheid is bijvoorbeeld dat sommige kleuren ons ‘koud’ aandoen (zoals blauw) 

en andere ‘warm’ (zoals oranje en rood). Kleur was voor veel occultisten van belang om de 

achterliggende, bovenzinnelijke werkelijkheid te tonen. De variaties in kleuren en tinten laten 

de verschillende aspecten van deze werkelijkheid zien.137 Binnen de antroposofie was kleur 

van groot belang, Rudolf Steiner kwam al vroeg in de ontwikkeling van zijn leer in aanraking 

met de kleurenleer van Goethe.138 Goethe zag kleur niet uit het licht zelf ontstaan, zoals 

Newton in die tijd ontdekte, maar door veranderingen van het licht, namelijk in het samenspel 

van licht en duisternis. Door naar de zon en de wolken te kijken zag Goethe dat licht door 

duisternis gezien warme kleuren teweegbracht en duisternis door licht gezien koude kleuren 

opleverde.139 Steiner probeerde al associërend en voelend de kleuren te doorgronden. 

Uitgaande van het gevoelsleven ging hij op zoek naar de innerlijke wetmatigheid van 

                                                
134 Michael Howard, Art as spiritual activity. Rudolf Steiners contribution to the visual arts. (z.p. 1998) 30-31.  
135 Robert-Jan Muller, ‘Tussen Domburg en Berlijn’, Museum Tijdschrift (2021) 26-30, aldaar 30. 
136 Jacqueline Louwerse, Klinkende kleurentaal, 2-3.  
137 Bauduin, ‘Science, occultims and the art’, 33. 
138 Veltman, Rudolf Steiner, 56. 
139 Van Paaschen, Mondriaan en Steiner, 45. 
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kleuren.140 Kandinsky werkt in Über das Geistige in der Kunst een taal van vorm en kleur uit. De 

kleuren zette hij in tegenstellingen als warm – koud en rustig – bewegelijk tegenover elkaar.141 

 

Van Heemskerck ontleende aan de antroposofie een eigen invulling van haar beperkte 

kleurenpalet. In tegenstelling tot collega-kunstenaars als Kandinsky en Mondriaan heeft Van 

Heemskerck haar ideeën en gedachten over haar kunst vrijwel niet aan het papier 

toevertrouwd. In haar brieven aan Walden zijn vrijwel geen bespiegelingen op haar werk en de 

betekenis van motieven of kleuren te vinden. Zeylmans van Emmichoven schreef in januari 

1917 een essay over de ‘geestelijke richting in de nieuwe schilderkunst van Jacoba van 

Heemskerck’. Aangenomen wordt dat dit essay sterk beïnvloed is door en in wisselwerking 

met Van Heemskerck is geschreven.142 Indertijd is dit essay niet gepubliceerd, pas veel later in 

1982 werd het gepubliceerd in het tijdschrift Tableau ter ere van de tentoonstelling Jacoba 

van Heemskerk, kunstenares van het expressionisme die in dat jaar plaatsvond in het 

Gemeentemuseum in Den Haag.143 In dit artikel stelde hij dat iedere kleur een geestelijke 

waarde heeft en er sprake is van een individuele werking op de waarnemer. Vervolgens gaf hij 

per kleur een uitleg van de uitwerking en betekenis.144 De kleuren die hij beschreef, komen 

overeen met het palet dat Van Heemskerck in haar schilderijen en glaswerken voornamelijk 

gebruikte. Rood is de kleur van de heftige bewogenheid, hartstocht en brandende onrust. 

Groen is de kleur van stilte, van harmonie in de natuur en evenwicht in het leven. Geel is 

scherp, stralend en doordringend, het staat voor steeds vooruit willen, verder en verder naar 

het ontrafelen van alle onverklaarde raadsels in het leven. Blauw is koel en bedachtzaam, de 

kleur van zelfbeschouwing en stille overdenking. Violet staat voor de ernstige wil, de 

geestelijke waarde tussen de andere kleuren, het is een breed en rustig schijnend licht dat 

boven alle gloedvolle en krachtige kleuren uitkomt. Zwart is de absolute kleurloosheid en staat 

voor het begin aller dingen. Wit is de kleur met de hoogste en zuiverste straling, de 

samenvatting van alle kleuren, de eindtoestand van absolute rust, kleurloos als de eeuwigheid.  

Naast kleuren hebben ook lijnen in het esoterische een eigen betekenis. Lijnen omvatten 

gekleurde vlakken en geven het vorm. Het grafiek en de schilderijen van Van Heemskerck 

kenden reeds een duidelijk gebruik van zwarte lijnen, dit zette ze voort in haar glaswerken. 

Daar vormen de loodlijnen veelal dikke, zwarte contourlijnen rond de gekleurde vlakken van 

                                                
140 Rudolf Steiner, Het wezen van de kleuren. Werken en voordrachten (Zeist 1999) 14 -15, voordracht die Steiner op 
6 mei 1921 hield in Dornach. 
141 Kandinsky, Spiritualiteit en abstractie in de kunst, 53-58. 
142 Henkels, Jacoba van Heemskerck, 31.  
143 Zeylmans van Emmichoven, ‘De geestelijke richting in de nieuwe schilderkunst’, 589-595. 
144 Ibidem, 594. 
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glas. In haar schilderwerk en in het glas komen zowel horizontale, verticale, diagonale als 

ronde, cirkelvormige meanderende lijnen voor. De lijnen geven volgens Zeylmans van 

Emmichoven de bewegingen tussen de geestelijke toestanden weer die zijn verzinnebeeld in 

de kleuren en brengen evenwicht in het kunstwerk. Als de kleuren de gedachten en gevoelens 

van de kunstenaar weergeven, dan geven de lijnen de weg aan die deze gedachten en 

gevoelens volgden.145 Een illustratie hiervan is Bild 77 uit 1917. In dit schilderij zijn verticale 

lijnen te zien, deze wijzen omhoog en staan voor het mannelijke, spirituele. De licht gebogen 

lijnen in violet versterken de beweging naar het hogere. De kronkelende lijnen leiden de 

kijkrichting van het water linksonder via de zeilen van schepen naar rechtsboven. Die lijnen en 

de poort in de kleur violet omgeven en leiden het menselijke in richting van het hogere.  

 

 
Heemskerck, Jacoba van, Bild no. 77, 1917, olieverf op doek, 75,7 x 75,7 cm, Kunstmuseum, Den Haag.  

 

1.5 Conclusie  

In dit hoofdstuk verkende ik de occulte invloeden op het werk van Jacoba van Heemskerck. Te 

concluderen valt dat deze beïnvloeding er was en via verschillende wegen liep. Als eerste 

begaf Van Heemskerck zich in meerdere georganiseerde, esoterische verbanden, zoals de 

Theosofische en Antroposofische verengingen en vrijmetselaarsloges. Via andere leden, 

lezingen en bijeenkomsten heeft ze kennis genomen van opvattingen en ideeën en hierover 

uitgewisseld met anderen. De tweede beïnvloedingsweg die te onderscheiden is, loopt via 

collega-kunstenaars die ze tegenkomt in Domburg en via de kring van Der Sturm. De contacten 
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tussen kunstenaars, galeriehouders, verzamelaars en critici intensiveerden aan het begin van 

de twintigste eeuw aanzienlijk. Rond Der Sturm was sprake van een Europees netwerk van 

gelijkgestemde expressionisten die intensief met elkaar correspondeerden, samen werk 

tentoonstelden en elkaar troffen tijdens voordrachten, lezingen en bijeenkomsten.146 Van 

Heemskerck maakte daar onderdeel van uit. Ze correspondeerde intensief met Herwarth 

Walden en met anderen binnen Der Sturm, exposeerde op tentoonstellingen van Der Sturm en 

reisde regelmatig naar Berlijn waar ze bijeenkomsten en voordrachten bijwoonde en contact 

had met collega’s. De schriftelijke bronnen met occulte ideeën en opvattingen waarvan te 

achterhalen is dat Van Heemskerck er kennis van nam, komen ook voornamelijk uit de Sturm-

kring. 

 

De toepassing van vijf te onderscheiden occulte ideeën op het werk van Van Heemskerck laat 

zien dat deze veelvuldig terug te zien zijn. Ze gaf deze op geheel eigen wijze vorm in haar 

expressionistische stijl. In het werk blijven motieven herkenbaar die zijn ontleend aan de 

zichtbare werkelijkheid, vooral aan de natuur, en die een sterk symbolische betekenis kregen. 

Dit geldt daarnaast ook voor kleuren die ze hanteerde en de lijnen en vormen. Middels deze 

symboliek wilde ze het onzichtbare achter de werkelijkheid tonen, de hogere geestelijke 

werkelijkheid die zich volgens theosofen en antroposofen achter het zintuigelijke bevindt. In 

haar werk zijn telkens betekenisvolle vormen als driehoeken terug te zien en werkt ze met een 

beperkt kleurenpalet. Specifieke kleuren moesten een bepaald gevoel in de beschouwer 

oproepen en leiden tot een ervaring van iets dat verder reikt dan het zichtbare. De lijnen in het 

werk gaven daarbij richting aan of versterkten de beoogde ervaring.  

  

                                                
146 Zie ook: Ron Manheim, Evocatie door deformatie. Expressionisme in Duitsland 1908-1924 (Heerlen 1998) 76. 
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Hoofdstuk 2: Werken met glas 

 

Zoals eerder geschetst was Jacoba van Heemskerck telkens op zoek naar vernieuwing in haar 

werk. Zeker vanaf 1917 verkende ze verschillende nieuwe uitdrukkingsvormen voor haar 

concepten en ideeën, de belangrijkste daarvan was het werken met glas. In dit hoofdstuk ga ik 

als eerste in op de redenen waarom Van Heemskerck met glas wilde werken. Daarna plaats ik 

haar glaswerk in de bredere context van die tijd, waarbij glas gezien werd als het materiaal van 

de toekomst. Glas werd een middel om een nieuwe maatschappij te verbeelden. Tot slot ga ik 

in op hoe Van Heemskerck met glas werkte en welke uitdrukkingsmogelijkheden haar dat gaf. 

 

2.1 Op zoek naar meer transparantie als onderdeel van gemeenschapskunst  

De laatste vijf jaar van haar leven besteedde Jacoba van Heemskerck de meeste aandacht aan 

het zo transparant mogelijk krijgen van haar kleuren om de ideeën die ze hierover al sinds vele 

jaren had in de praktijk te brengen.147 Daarvoor werd glas uiteindelijk het ultieme medium. Al 

eerder probeerde ze in haar schilderijen meer en meer de verf zo dun en transparant mogelijk 

op het doek aan te brengen. Met dit doel voor ogen ging ze onder andere werken met 

aquarelverf. Ook paste ze vanaf 1914 plantaardige stoffen toe in haar verf om de lichtende 

kracht van haar kleuren te bevorderen.148 In de houtsnedes die ze zelf met de hand inkleurt, is 

eenzelfde transparantie te zien als in haar schilderijen, regelmatig is de ondergrond zichtbaar. 

Hiermee maakte ze de geestelijke wereld achter de werkelijkheid zichtbaar: “Van Heemskerck 

vond dit belangrijk omdat hierdoor niet alleen de uiterlijke materie zichtbaar werd, maar ook 

de onzichtbare etherwereld van levenskracht en energie.”149  

 

Voordat Van Heemskerck vanaf 1917 met glas ging werken, had ze dit idee al veel langer. Op 

11 november 1914 schreef ze Herwarth Walden dat ze veel werkte en nadacht over haar werk. 

Ze zou zo graag proberen op glas te schilderen. Ze verzocht Walden dat als hij de architect 

Bruno Taut sprak (in de volgende paragraaf meer over hem) hem te vragen of er een 

transparante verf bestond waarmee op glas te schilderen viel. Gewone olieverf was niet 

transparant en branden vond ze bezwaarlijk. Dan zouden er weer overeenkomsten met de 

oude glasramen ontstaan en ze wilde graag een nieuwe techniek hebben die ze rechtstreeks 

                                                
147 Henkels, Jacoba van Heemskerck, 41. 
148 Louwerse, Klinkende kleurentaal, 68. 
149 Jacqueline van Paaschen, ‘Domburg brengt lef in werk Jacoba van Heemskerck. Unieke kunstwerken met 
krachtige lijnen en briljante kleuren’, Aan Zee (2018) 36-41, aldaar 41. 
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op glas kon toepassen. “Wenn man die Farben leuchtend geistlich haben will”, dan komt er 

een tijd dat olieverf en linnen niet meer voldoen, aldus Van Heemskerck. Walden en zijn vrouw 

kenden haar werk zo goed, zij zouden begrijpen wat ze bedoelde. Dus als hij tijd had, wilde hij 

dan Taut vragen of hij dit idee begreep en weet welke weg ze moest gaan?150 Ook anderen viel 

het op dat glas wel eens een geschikter materiaal zou kunnen zijn voor Van Heemskerck dan 

olieverf op doek. De criticus Albert Plasschaert schreef in een recensie in maart 1916 dat haar 

schilderijen sterker zouden zijn als ze werden gerealiseerd in glas-in-lood.151 Van Heemskerck 

echter was nog bezig met de zoektocht hoe dit precies aan te pakken.  

 

Jacoba van Heemskerck besefte zich dat ze voor het werken met glas en glas-in-lood de 

samenwerking met architecten nodig had. Zeker grotere glas-in-lood werken stonden niet op 

zichzelf, maar waren meestal onderdeel van een gebouw als invulling van de ramen/vensters. 

Ze was dan ook op zoek naar architecten met wie ze zou kunnen samenwerken. Er waren in 

Duitsland architecten die de expressionistische ideeën van Der Sturm aanhingen. In Nederland 

ontmoette ze in maart 1916 op de Sturm-tentoonstelling in Kunstzaal d’Audretsch in Den Haag 

de beginnend architect Jan Buijs.152 Via hem verkreeg ze in 1920 haar eerste opdracht voor 

glas-in-loodramen in villa Wulffraat in Wassenaar. En via Walden probeerde ze dus in contact 

met Duitse architecten te komen. Ze zou graag ontwerpen maken voor specifieke ramen. 

“Kennst du keine moderne Architekten?”, vroeg ze hem. Die konden dan vensters voor 

glasramen in hun ontwerpen opnemen en haar de afmetingen sturen. Ze maakte dan een 

ontwerp op maat met de kleuren afgestemd op het gebruik van de ruimte; een studeerkamer 

vroeg om een andere kleur dan een hal.153 Ook speelde de lichtinval in een ruimte een rol bij 

het ontwerp. Expliciet was ze uit op contact met Bruno Taut. Toen er in oktober 1919 een 

expositie bij Der Sturm plaatsvond met ontwerpen voor glas-in-loodramen verzocht ze Walden 

expliciet Taut een uitnodiging te sturen voor de opening. Ze had klaarblijkelijk al rechtstreeks 

contact met hem. Hij had haar al geschreven dat hij er zich op verheugde de tentoonstelling te 

zien.154 De ontwerpen in deze tentoonstelling wilde ze uitdrukkelijk niet verkopen. De 

bedoeling was dat ze persoonlijk met de architecten of particulieren onderhandelde nadat ze 

het ontwerp van de kamer of gebouw gezien had. Het liefst maakte ze ontwerpen speciaal 

                                                
150 Brief 23 van Jacoba van Heemskerck aan Herwarth Walden 11 november 1914, in: Huussen, Brieven van Jacoba 
van Heemskerck en Marie Tak van Poortvliet, 26-27. 
151 Albert Plasschaert in Het Vaderland, 22 en 25 maart 1916, geciteerd in: Rehorst, Jan Buijs, 167 (noot 60). 
152 Rehorst, Jan Buijs, 15. 
153 Brief 204 van Jacoba van Heemskerck aan Herwarth Walden 28 augustus 1919, in: Huussen, Brieven van Jacoba 
van Heemskerck en Marie Tak van Poortvliet, 157-158. 
154 Briefkaart 230 van Jacoba van Heemskerck aan Herwarth Walden 23 september 1919, in: Huussen, Brieven van 
Jacoba van Heemskerck en Marie Tak van Poortvliet, 173. 



 -35 

voor nieuwe huizen. Het glas zou ze ook graag zelf kiezen wanneer het in Duitsland gebrand 

werd. Immers, als de kleuren niet helemaal voldeden, maakte haar ontwerp niet het verschil 

voor de kamer of het pand.155  

 

Dat Van Heemskerck de samenwerking zocht met architecten is begrijpelijk. Ze wilde graag 

een ‘gesamtkunstwerk’ tot stand brengen waarbij ze haar eigen ideeën inbracht. De term 

‘gemeenschapskunst’ verwees niet alleen naar ‘kunst voor de gemeenschap’, maar ook naar 

de onderlinge samenwerking tussen verschillende kunstdisciplines.156 Alle kunsten, de 

verschillende disciplines – architect, beeldend kunstenaar, glazenier, vormgever – werkten in 

het gebouw samen vanuit een gezamenlijke bezieling om het optimale voor de gemeenschap 

te realiseren.157 Deze bezieling kon een religieuze, socialistische of een andere 

levensbeschouwelijke achtergrond hebben. Van Heemskerck wilde graag met architecten 

komen tot een mooi geheel. Zo ontwierp ze meerdere ramen voor Villa Wulffraat en deed ze 

Jan Buijs verschillende ideeën aan de hand voor de kleuren op de muren, de trap en een tapijt. 

Ook maakte ze een kleurig paneel voor de eetkamer van het huis. Ze was daarbij bewust uit op 

bepaalde kleureffecten: “Nu heb ik al gedacht aan het enorme kleureffekt dat het raam zal 

maken en dat zeker machtig werken en moet gedragen worden door sterke kleuren in de hal, 

anders staat het te veel alleen. Zou de trap b.v. in de verf een sterke kleur kunnen krijgen en 

niet eikenhout, zou dat niet te mat worden, om zoo eens te zeggen diep ultramarine blauw of 

groen en dan een prachtige kleurige looper? En wat komt er beneden in de hal op de vloer, 

zou daar een grooter of meerdere kleine kleurige tapijtjes kunnen komen, alles om door 

prachtige combinaties een geheel te krijgen?” 158 Volgens een analyse van Chris Rehorst heeft 

dit raam aan de zuidzijde in de hal gezeten, daarmee heeft het zonlicht in de middag volop 

kunnen bijdragen aan het lichteffect.159 

 

                                                
155 Brief 228 van Jacoba van Heemskerck aan Herwarth Walden 28 augustus 1919, in: Huussen, Brieven van Jacoba 
van Heemskerck en Marie Tak van Poortvliet, 172. 
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1989) 108-141, aldaar 109. 
158 Brief 310 van Jacoba van Heemskerck aan Jan Buijs 28 april 1920, in: Huussen, Brieven van Jacoba van 
Heemskerck en Marie Tak van Poortvliet, 230. 
159 Chris Rehorst, ‘Jacoba van Heemskerck en Ir. Jan W.E. Buijs. Twee glas-in-loodramen in het huis Wulffraat te 
Wassenaar’ in: A.W. Byvanck ed., Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek (Haarlem 1980) 544-554, aldaar 549. 
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Heemskerck, Jacoba van, Vestibuleraam Villa Wulffraat, 1920, glas-in-lood, 136,2 x 71,5 cm, 

Kunstmuseum, Den Haag. 

 

2.2 Glas: het materiaal van de toekomst 

Verschillende avant-gardebewegingen, waaronder de expressionisten, wilden aan het begin 

van de twintigste eeuw met een enorme kracht de wereld veranderen. Deze bewegingen 

ontwikkelden daarvoor een ‘totaalconcept’, een ontwerp van het leven met als doel mens en 

samenleving beter en harmonischer te maken. Onder de voortrekkers en deelnemers aan de 

expressionistische beweging – waar Jacoba van Heemskerck zich onderdeel van voelde – 

heerste een sterk geloof in het integreren van kunst en leven, en in de kracht van kunst, 

vormgeving en architectuur om nieuwe modellen voor het leven en de mens te ontwikkelen.160 

Ook de architectuur speelde hierbij een rol. In november 1919 startte architect Bruno Taut een 

briefwisseling met veertien collega-architecten over de rol van de architectuur in de 

toekomstige samenleving. Deze groep, Gläsern Kette geheten, vervaardigde schetsen en 

tekeningen van utopische gebouwen en steden die zij zagen als een wegwijzer naar een 

maatschappij waarin vrede en onderling begrip zouden heersen, in plaats van zelfvernietiging. 

Hun ideale bouwmateriaal daarvoor was glas.161  

 

                                                
160 Wintgens Hötte, ‘Inleiding’, 8. 
161 Langfeld, ‘Expressionistische visies op Utopia’, 29. 
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Al eerder waren nieuwe materialen in de architectuurwereld een cruciaal thema. Naast beton 

en staal werd aan het begin van de twintigste eeuw veel verwacht van de ontwikkeling van het 

eeuwenoude materiaal glas. Glas stond voor een stof die uitdrukking gaf aan de nieuwe, 

komende maatschappij. Het representeerde een geloof in de toekomst, vooral de 

transparantie was een kwaliteit die alom werd geprezen. De doorzichtigheid stond symbool 

voor een eigenschap die ook de nieuwe maatschappij moest bezitten. Helderheid, kleur en 

dynamiek moesten de kenmerken zijn van die nieuwe samenleving.162 Deze opvattingen van 

onder andere Taut zijn beïnvloed door de schrijver Paul Scheerbart (1863-1915). Het is 

onduidelijk waar en wanneer Taut en Scheerbart elkaar precies hebben ontmoet. Beiden 

maakten onderdeel uit van de kring rond Der Sturm en werden daar beïnvloed door de 

expressionistische ideeën die er heersten. Zeker is dat de vriendschap met Taut de naam en 

faam van Paul Scheerbart onder architecten definitief vestigde. Daarbij raakte zijn interesse in 

de glasarchitectuur in een stroomversnelling.163 In 1914 verscheen Scheerbarts boek 

Glasarchitektur bij de uitgeverij van Der Sturm, een programmatische oproep voor een 

bouwkunst van glas.164 De invloed was wederzijds. In datzelfde jaar was op de tentoonstelling 

van de Deutsche Werkbund in Keulen het Glashaus van Bruno Taut te zien. Althans, het stond 

opgesteld op weg naar de ingang van deze tentoonstelling. Dit gebouwtje opgetrokken uit 

gekleurd glas was te zien als een architectonische hymne op glas.  

 

Voor Taut liet het zien dat glas een materie was die alle andere eigenschappen van de materie 

opheft. Het is vast en toch als lucht, water, vuur en ijs, het is als het ware een immateriële 

materie. Daardoor was het voorbestemd voor de sacrale bouwwerken van een 

gemeenschap.165 Taut droeg dit paviljoen aan Scheerbart op en stimuleerde hem zijn ideeën 

over glas bij elkaar te brengen in een boek. 166 In Glasarchitektur pleitte Scheerbart voor de 

ontmaterialisering van gebouwen door het gebruik van gekleurd glas. De gesloten ruimtes 

waarin mensen veelal verbleven, hadden volgens hem een negatieve invloed. Het gebruik van 

glas was volgens hem een voorwaarde voor een fundamentele maatschappelijke vernieuwing. 

Pas als baksteenarchitectuur vervangen zou worden door gekleurde glasarchitectuur, zou een 

paradijs op aarde mogelijk zijn.167 Jacoba van Heemskerck kende het boek van Scheerbart, het 

                                                
162 Herman van Bergeijk, ‘Nawoord’ in: Paul Scheerbaart, Glasarchitektur (Rotterdam 2005, oorspronkelijk 1914) 
122-139, aldaar 135.  
163 Ibidem, 132. 
164 Langfeld, ‘Expressionistische visies op Utopia’, 29. 
165 Manfred Speidel, ‘Kosmische glansKosmisches Leuchten’ in: Wolfgang Becker ed., Broken glass. Glas in kunst en 
architectuur (Köln 2005) 105-113, aldaar 108.  
166 Ibidem, 110. 
167 Langfeld, ‘Expressionistische visies op Utopia’, 29. 
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is haar door Herwarth Walden opgestuurd. Ze las het vrijwel meteen na verschijning, op 12 

juni 1914 schreef ze Walden het prachtig te vinden.168 

 

Ook in Nederland werd glas hét materiaal van de nieuwe tijd. Het kende een brede toepassing 

in allerlei gebouwen, waaronder glas-in-loodramen in particuliere woonhuizen. Glas was sterk, 

glad, vocht- en warmtebestendig, transparant of mat, gemakkelijk te decoreren en in elke 

gewenste vorm te maken.169 Het werd gebruikt in winkelpanden, stations en andere openbare 

gebouwen, én in particuliere woningen. Eind negentiende eeuw was er sprake van een ware 

bouwexplosie.170 Door de sterke groei van de bevolking was er grote behoefte aan nieuwe 

woningen. Ook waren de mogelijkheden tot kredietverstrekking toegenomen en waren de 

bouwmaterialen door de industrialisatie sneller en goedkoper beschikbaar. Er werden in de 

periode rond 1900 veel herenhuizen en stadsvilla’s gebouwd voor de burgerlijke en de sociale 

bovenklasse. In die tijd was de mode in de architectuur pluraliteit in stijl, er werden vele 

vormen, kleuren en materialen door elkaar gebruikt. Mensen richtten in toenemende mate 

hun huis naar eigen smaak in, het moest huiselijk, informeel en ongedwongen zijn.171 De beter 

gesitueerden die het geld hadden, lieten hun huis door een architect ontwerpen. Zo was een 

van de eerste opdrachten voor de eerder genoemde architect Jan Buijs het ontwerpen van vier 

landhuizen, of eerder stadsvilla’s, in het Park de Kievit in Wassenaar.172 In de 

stadsuitbreidingen van steden als Den Haag, Rotterdam en Amsterdam werd op ruime schaal 

glas-in-lood gebruikt in particuliere woningen.  

 

Dit al dan niet gebrandschilderde glas-in-lood werd niet alleen vanuit representatieve en 

esthetische overwegingen toegepast, maar kende ook een functioneel gebruik. Bijvoorbeeld 

om ruimtes af te scheiden, om de lichtval de filteren, te temperen of juist te vergroten, en om 

de intimiteit en gezelligheid in een vertrek te verhogen.173 Glas-in-lood was in dit geval een 

kunstvorm die gebonden was aan de locatie waarvoor het gemaakt werd. De ontwerper hield 

rekening met de architectuur van het pand, de lichtinval, de aard van het gebouw, de wensen 

                                                
168 Brief 4 van Jacoba van Heemskerck aan Herwarth Walden 12 juni 1914, in: Huussen, Brieven van Jacoba van 
Heemskerck en Marie Tak van Poortvliet, 15. 
169 Zaalteksten tentoonstelling Glas in Zicht, Nationaal Glasmuseum Leerdam, 19 april t/m 10 november 2019. 
170 Laura Roscam Abbing, Een herenhuis vol ornamenten 1880-1920 (Den Haag 2012) 17. 
171 Ibidem, 33. 
172 Rehorst, Jan Buijs, 21. 
173 Carine Hoogveld, Frans van Burkom en Ellinoor Bergvelt, ‘Een nieuwe kunst – sierende en monumentale 
glaskunst 1890-1930’ in: Carine Hoogveld ed., Glas in lood in Nederland 1817-1968 (Den Haag 1989) 54-93, aldaar 
56. 
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van de opdrachtgever en de architect en de beperkingen die de techniek hem oplegde.174 Het 

ontstaan en de bloei van de glas-in-loodkunst die dienstbaar wilde zijn aan de architectuur 

rond 1900 had dus alles te maken met architecten die open stonden voor de beeldende 

kunsten. Verschillende architecten werkzaam in de eerste decennia van de twintigste eeuw 

waren de beeldende en decoratieve kunsten welgezind. Tussen de vrije schilderkunst en de 

glaskunst heeft steeds een wisselwerking bestaan. De meeste kunstenaars die als glazenier 

werkzaam waren, of ontwerpen maakten voor glas-in-loodramen, beperkten zich niet daartoe 

en schilderden ook.175 Van Heemskerck was dus niet de enige die met deze verschillende 

media werkte. 

 

2.3 Uitdrukkingsmogelijkheden met glas  

Zoals eerder gesteld, stelde het gebruik van glas Jacoba van Heemskerck in staat haar ideeën 

over kleurgebruik en het effect die de kleuren moesten bewerkstelligen beter te realiseren. 

Het werken met glas om bepaalde effecten te bereiken is bijna zo oud als de mensheid. Glas 

wordt gemaakt van een mix van zand, kalk en een alkalisch materiaal als soda of potas. De 

techniek om van deze grondstoffen glas te maken beheersten mensen al millennia voor 

Christus. Na verhitting van deze grondstoffen kan glas in allerlei vormen worden geblazen, 

gegoten of gewalst. Glazen objecten hadden veelal zowel een praktische als een decoratieve 

functie.176 Daartoe kon glas later een bepaalde kleur, structuur of reliëf worden gegeven. Al in 

het oude Egypte bestond de praktijk om met glas de lichtval in gebouwen te beïnvloeden. In 

de middeleeuwen werd in kerkgebouwen glas gebruikt om het zonlicht te dempen en de sfeer 

binnen te verhogen. Kleur werd toen belangrijk voor de symbolische waarde en had een 

decoratieve functie om het licht te transformeren. Ook werd glas-in-lood gebruikt om de 

verhalen uit de Heilige Schrift onder de kerkgangers te verspreiden. Het interieur van de kerk 

veranderde dagelijks door de baan van de zon, het voorbijgaan van de seizoenen en het 

weer.177 In de loop van de negentiende eeuw gingen architecten glas ook gebruiken in 

seculiere gebouwen, zoals treinstations, winkelcentra en bedrijfsgebouwen, zowel in de 

vensters als om additionele verlichting in gebouwen te creëren (bijvoorbeeld overkappingen 

van staal en glas in treinstations). Een belangrijke innovatie in de glastechniek was het gebruik 

                                                
174 Carine Hoogveld, ‘Verantwoording’ in: Carine Hoogveld ed., Glas in lood in Nederland 1817-1968 (Den Haag 
1989) 9-13, aldaar 9.  
175 Carine Hoogveld, ‘Verantwoording’, 10.  
176 Juul Vernooij, Het medium glas in de hedendaagse kunst (Masterscriptie Universiteit Utrecht 2012/2013) 15-16. 
177 Heike Brachlow, ‘On colour, glass and light’ in: Blanche Graig ed., Contemporary glass (London 2008) 82-91, 
aldaar 83. 
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van glas-in-lood door de Amerikaan Louis Comfort Tiffany (1848-1933) in lampen en ramen. 

Hierbij gebruikte hij motieven geïnspireerd op de landschappen van de schilders die eind 

negentiende eeuw meer en meer en plein air gingen werken. Tiffany bracht hiermee glas als 

medium samen met artistieke expressie. Kunstenaars begonnen het medium glas te gebruiken 

als expressief medium, net zoals ze olieverf op doek gebruikten.178 Onder invloed van de Art 

Nouveau pasten kunstenaars vooral zwierige, gebogen lijnen toe in het glas-in-lood, in een 

symmetrische voorstelling van flora en fauna. Ook de gebruikte kleuren werden vaak aan de 

natuur ontleend. 179 Na 1900 werden deze zwierige lijnen vervangen door een strakke belijning 

en geometrische motieven onder invloed van Art Deco. De gebruikte kleuren werden feller en 

in contrast toegepast, denk aan de combinaties van paars met oranje of zwart met rood. Ook 

asymmetrische patronen werden populair.180 En de beoogde effecten werden afgestemd op de 

lichtinval in de ruimte.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heemskerck, Jacoba van, Bild 107, 1920,    Heemskerck, Jacoba van, Glas-in-lood raam 

olieverf op doek, 95 x 75,5 cm, Kunstmuseum, Den Haag. met voorstelling van een boom, 1920, glas  

in-lood, 107,3 x 80,5 cm, Kunstmuseum, 

Den Haag.  

 

                                                
178 Vernooij, Het medium glas in de hedendaagse kunst, 19. 
179 Andrea A. Kroon en Audrey Wagtberg-Hansen, De speling van het licht. Glas-in-lood in Den Haag rond 1900 (Den 
Haag 2009) 49.  
180 Ibidem, 117. 
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Vanaf 1918 ging Van Heemskerck zich verschillende technieken in het werken met glas eigen 

maken: glas-in-lood, brandschilderen op glas en het maken van glasmozaïeken. Volgens Tak 

van Poortvliet kocht ze voor dit doel een kleine oven waarmee ze de techniek van het 

brandschilderen snel onder de knie kreeg. Ze startte met een aantal kleine panelen die ze zelf 

uitvoerde. 181 Dit waren met name raam/vensterhangers (medaillons van glas-in-lood om voor 

het raam te hangen) en kleine ramen voor huizen in Domburg.182 De zwarte contourlijnen die 

ook al in haar schilderijen te zien waren, bleven. Deze werden omgezet naar de loodlijnen in 

de glas-in-loodramen en zorgden zo soms voor sterkere effecten.183 Hierboven zijn twee 

afbeeldingen weergegeven van dezelfde boom op een schilderij en in een glas-in-loodraam. 

Met name in de achtergrond is goed te zien hoe de lijnen die de banen kleur van elkaar 

afscheiden in beide terugkomen. De lijnen én de kleur doen de rode boom in het raam sterker 

naar voren komen dan de paarse boom in het schilderij.   

 

Voor een glas-in-loodraam wordt een ontwerp of tekening op ware grootte gemaakt (een 

‘carton’), dit bevat ook de te gebruiken kleuren en de benodigde te schilderen details. Met een 

speciale schaar worden de vormen uitgeknipt, waarbij de schaar automatisch de uitsparing 

voor de loodbreedte wegknipt. De vormen worden vervolgens uit glas gesneden en met 

loodprofielen aan elkaar gezet. Dit lood wordt vast gesoldeerd in de hoeken en de naden 

worden dicht gestopt. Met brandschilderen brengt de kunstenaar vervolgens een voorstelling 

of details aan in het glas. Dit gebeurt met grissailleverf, een zwarte glasverf vermengd met 

azijn en Arabische gom. Na het beschilderen met deze verf gaat het glas in de oven zodat de 

hitte de verflaag in het glas brandt. Indien nodig was het mogelijk daarna schaduwen of tonen 

aan te brengen, en eventueel andere kleuren, waarna opnieuw verhitting in de oven volgde.184  

 

Bij een glasmozaïek wordt de afbeelding opgebouwd uit een groot aantal kleinere stukjes glas. 

Van Heemskerck maakte mozaïeken die dienden als muurdecoratie, verzonken in een muur of 

als losse decoratie. Het effect wordt bereikt door een combinatie van de gebruikte kleuren en 

de manier waarop de geplaatste deeltjes het licht weerkaatsen. Volgens Henkels bereikte Van 

Heemskerck het effect door de glassteentjes zowel wat betreft kleur als vorm ongelijk te 

maken, waardoor het invallende licht op “honderden verschillende manieren gebroken en 

                                                
181 Tak van Poortvliet, Sturm-Bilderbuch VII, 15. 
182 Henkels, Jacoba van Heemskerck, 41. 
183 Gerritsen-Kloppenburg en Coppes, De kunst van het beschutte bestaan, 26; Berg, ‘Jacoba van Heemskerck’, 49. 
184 Kroon en Wagtberg-Hansen, De speling van het licht, 2009, 8-13. 
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teruggekaatst wordt.”185 Dit toont hoe belichting van belang is bij glaswerk. Bij glasmozaïek en 

glas-in-lood speelt het daglicht een doorslaggevende en onderscheidende rol in de 

ruimtewerking en de daadwerkelijke kleureffecten in een ruimte of gebouw. Van Heemskerck 

wilde voor haar ramen niet voor niets nauw samenwerken met de architect en het liefst van 

tevoren weten voor welke ruimte het raam moest worden. Zoals eerder gesteld zijn glas-in-

loodramen en glaskunst dan gebonden kunst, dat wil zeggen dat de werking van het 

inhoudelijke concept samenhangt met de architectuur en verdere inrichting van de ruimte.186 

Op die manier kon ze, samen met de architect en gebruikmakend van de lichtinval, een zo 

groot mogelijke harmonie in het interieur bewerkstelligen.187  

 

Een ander onderscheidend kenmerk van glaskunst is – zeker bij grote ramen – dat de 

kunstenaar vaak niet het gehele proces zelf uitvoert. Van Heemskerck liet ontwerpen voor 

grote glas-in-loodramen uitvoeren bij een gespecialiseerd glasatelier. Den Haag was in deze 

tijd een centrum van glasschilderkunst, de stad kende vele ateliers die zich specifiek richtten 

op het vervaardigen van glas-in-loodramen.188 In Den Haag liet ze haar ontwerpen uitvoeren 

bij het atelier van J.W. Gips en in Berlijn bij de Vereinigte Werkstätten Puhl & Wagner. De 

grisailleschilderingen bracht ze meestal zelf aan. Ook is het voorstelbaar dat ze het glas zelf 

uitzocht. Een aantal van haar ontwerpen werd met financiële steun van Marie Tak van 

Poortvliet gerealiseerd. Van Heemskerck had in de laatste jaren van haar leven in toenemende 

mate succes met haar glazenierskunst. Vlak voor haar dood kreeg ze nog de opdracht voor 

ramen in het Stedelijk Gymnasium in Haarlem, deze heeft ze echter niet meer kunnen 

uitvoeren.189  

 

2.4 Conclusie 

Jacoba van Heemskerck begon al ruim voor 1917 het medium glas voor haar werk te 

overwegen. Ze zocht vanaf 1914 naar manieren om op glas te schilderen en naar 

samenwerking met architecten om het werken met dit medium handen en voeten te geven. 

Glas geeft een effect als er licht doorheen valt. Dit beoogde effect geldt zeker bij ramen met 

                                                
185 Henkel, Jacoba van Heemskerck, 43. 
186 Iris Nestler, ‘Einleitung. Architekturgebundene kunst – Kulturelles Erbe in Europa’ in: Isis Nestler hg., 
Meisterwerke der Glasmalerei des 20. Jahrhunderts in den Rheinlanden. Band II (Möndchengladbach 2017) 14-20, 
aldaar 14. 
187 Gerritsen-Kloppenburg en Coppes, De kunst van het beschutte bestaan, 26. 
188 Jan de Bruijn, Radboud van Beekum en Marthe Kes, ‘Kleuring en filtering van licht. Gebrandschilderd glas en glas-
in-loodinterieurs’ in: Ingeborg de Roode en Marjan Groot ed., Wonen in de Amsterdamse School. Ontwerpen voor 
het interieur 1910-1930 (Bussum/Amsterdam 2016) 116-133, aldaar 132. 
189 Weymans, ‘Jacoba van Heemskerck’, 249.  
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gekleurd glas in gebouwen waar steeds wisselend zonlicht doorheen schijnt. Glas werd begin 

twintigste eeuw gezien als het materiaal van de toekomst. Het werd door architecten veel 

gebruikt in openbare gebouwen en particuliere woningen waarbij het een gebruiksfunctie kon 

hebben, vaak gecombineerd met een decoratieve functie middels het inslijpen van figuren, 

kleur en glas-in-lood.  

 

Van Heemskerck streefde er telkens naar haar kleuren zo transparant mogelijk te krijgen, 

waarschijnlijk om een betere doorwerking te krijgen richting de beschouwer. Kleuren die 

toenemen in intensiteit, bijvoorbeeld omdat er licht door valt, versterken het effect en 

brengen daarmee de occulte betekenis en symbolische lading beter over. Glas werd daarmee 

een ideaal medium om het geestelijke achter de realistische werkelijkheid weer te geven. Van 

Heemskerck streefde hiernaar via de motieven en zeker ook door deze van specifieke, 

betekenisvolle kleuren te voorzien. Uit de loodlijnen kwamen de vormen en motieven 

tevoorschijn, middels grisailleschilderingen voorzag ze deze van details en schaduwen.  
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Hoofdstuk 3: Visuele analyse van vijf glaswerken 

 

Welke occulte ideeën en opvattingen zijn terug te zien in de glaswerken van Jacoba van 

Heemskerck? Hoe kregen die precies vorm in de gebruikte kleuren, lijnen en motieven? Welke 

rol speelden theorieën over kleur – de helderheid, lichtinval en het beoogde effect ervan op de 

beschouwer – in de glaswerken? In dit hoofdstuk ga ik op zoek naar antwoorden op deze 

hoofdvragen door vijf glaswerken nader te analyseren. Ik kijk daarbij per werk naar de precieze 

voorstelling en wat er te zien is en geef een mogelijke, symbolische interpretatie van de 

gebruikte motieven, kleuren en lijnen. 

 

Van Heemskerck maakte in de laatste jaren van haar leven, tussen 1919 en 1923, voornamelijk 

ontwerpen voor glaswerken waarvan een deel is gerealiseerd. Bij die uitvoering van de werken 

door een glasatelier was ze vaak nauw betrokken. Een aantal van de ontwerpen zijn echter na 

haar dood gerealiseerd, zoals de ramen in het gebouw van de GG&GD in Amsterdam dat in 

1924 opende. In de oeuvrecatalogus van het werk van Van Heemskerck, samengesteld door 

Huussen en Van Paaschen-Louwerse, zijn 77 onderscheiden en genummerde ontwerpen en 

uitvoeringen van in glas-in-lood opgenomen. Daarnaast bevat de catalogus tien onderscheiden 

en genummerde glasmozaïeken (daarvan zijn er twee een ontwerp).190  

 

Voor de visuele analyse zijn vijf glaswerken geselecteerd die een zo divers mogelijk beeld 

geven van de glaswerken die Van Heemskerck maakte. Gekeken is naar: de grootte van het 

werk, het gebruik van verschillende beeldmotieven en kleuren, al dan niet gebruik van 

grisailleschilderingen op het glas en de context van het werk (ruimte waarvoor en of het werk 

al dan niet in opdracht is gemaakt). De vijf te analyseren glaswerken zijn de volgende:  

1) Vestibuleraam Villa Wulffraat, 1920, Kunstmuseum, Den Haag.  

2) Compositie, 1920, Kunstmuseum, Den Haag. 

3) Compositie [Vlinder], 1920, Stedelijk Museum, Amsterdam (ook een exemplaar in collectie 

Kunstmuseum Den Haag).  

4) Compositie [Boom], 1920, Kunstmuseum, Den Haag.  

5) Ramen Marinekazerne, 1920, Kunstmuseum, Den Haag, langdurig bruikleen Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed. 

                                                
190 Huussen en Van Paaschen-Louwerse, Jacoba van Heemskerck, 272-280.  
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Per glaswerk is hierna als eerste de context waarbinnen het werk is gemaakt beschreven en 

waar mogelijk informatie over de totstandkoming of het maakproces. Daarna volgen 

beschrijvingen van de voorstelling, de ruimtewerking en een interpretatie van de gebruikte 

motieven, vormen, kleuren en lijnen. 

 

3.1 Vestibuleraam Villa Wulffraat, 1920  
 

 
Heemskerck, Jacoba van, Vestibuleraam Villa Wulffraat, 1920, glas-in-lood, 136,2 x 71,5 cm, 

Kunstmuseum, Den Haag.  

 

Kunstenaar:   Jacoba van Heemskerck (signatuur linksonderin in rode ruit) 

Titel:  Glas-in-lood vestibuleraam, afkomstig uit Villa Wulffraat 

Materiaal:   Gebrandschilderd glas-in-lood, neu-antiek en vensterglas 
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Vervaardigd:   1920, Den Haag, uitvoering Atelier. J.W. Gips 

Afmetingen:   136,2 cm x 71,5 cm 

Collectie:  Kunstmuseum, Den Haag (objectnummer 1002707) 

Oeuvrecatalogus:  Nummer 408191 

 

Dit raam is oorspronkelijk ontworpen en gerealiseerd voor de hal van een villa die in 1920 aan 

het Wilhelminaplein 7 in Wassenaar werd gebouwd. Architect Jan Buijs ontwierp deze villa 

voor een familielid van hem, de heer A.Th. Wulffraat. Het was zijn idee om Jacoba van 

Heemskerck erbij te halen, met wie hij toen al enkele jaren bevriend was. Daarmee bezorgde 

hij haar de eerste opdracht voor glas-in-loodramen, en de eerste door haar zo vurig gewenste 

samenwerking met een architect. Van Heemskerck ontwierp voor deze villa dit vestibuleraam 

voor de hal beneden, voor de hal op de eerste verdieping drie ramen met bovenlicht, en een 

deur met bovenlicht die toegang gaf tot een balkon, en een decoratief paneel in eteriet voor 

de eetkamer.192 De drie halramen en het paneel voor de eetkamer zijn verloren gegaan, het 

deurpanel en het bovenlicht bevinden zich thans – net als het vestibuleraam – in de collectie 

van het Kunstmuseum in Den Haag (zie de twee afbeeldingen hieronder).  

 

Buijs zocht naar het juiste moment en een passende argumentatie richting de opdrachtgever 

om Van Heemskerck erbij te halen, Wulffraat had ook zo zijn eigen wensen en ideeën.193 De 

kwaliteit die van Van Heemskerck kon toevoegen moest benadrukt worden. Uit 

correspondentie met Wulffraat blijkt dat Buijs Van Heemskerck aanprijst als een beroemde 

moderne kunstschilderes die “in het buitenland een Groote reputatie als kunstenares 

geniet”.194 Uiteindelijk ging Wulffraat akkoord met de ramen en een decoratief paneel. Jacoba 

van Heemskerck hield zelf strak de leiding over de realisering van haar ontwerpen door Atelier 

Gips in Den Haag. De grisailleschilderingen bracht ze zelf aan.195  

 

                                                
191 Huussen en Van Paaschen-Louwerse, Jacoba van Heemskerck, 277. 
192 Ibidem, 166-173; Rehorst, ‘Jacoba van Heemskerck en Ir. Jan W.E. Buijs’, 549. 
193 Rehorst, Jan Buijs, 21. 
194 Brief van Jan Buijs aan A.Th. Wulffraat 13 april 1920, in: Huussen, Brieven van Jacoba van Heemskerck en Marie 
Tak van Poortvliet, 226. 
195 Brief 310 van Jacoba van Heemskerck aan Jan Buijs 28 april 1920, in: Huussen, Brieven van Jacoba van 
Heemskerck en Marie Tak van Poortvliet, 230. 
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Heemskerck, Jacoba van, Bovenlicht van glas-in-lood, 1920, glas-in-lood, 39,5 x 90,5 cm, Kunstmuseum, 

Den Haag.  

 

 
Heemskerck, Jacoba van, Deurpaneel van glas-in-lood, 1920, glas-in-lood, 166,5 x 68,5 cm, 

Kunstmuseum, Den Haag. 
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Beschrijving van de voorstelling 

Het vestibuleraam is het meest kleurrijk van de drie ramen. De hoofdkleuren van dit raam zijn 

blauw, rood en violet, en daarnaast in mindere mate groen en geel. Het mengen van blauw en 

rood leidt tot de kleur violet. Met name de kleur geel contrasteert sterk met de andere 

gebruikte kleuren in het vestibuleraam. De andere twee ramen bevatten de kleuren violet, 

groen en blauw. De tekeningen in het ontwerp zijn grotendeels gemaakt met de rechte en 

hoekige, zwarte lijnen van lood waarin het glas is gevat.196 Daarnaast zijn er 

grisailleschilderingen aangebracht. De voorstelling op het vestibuleraam betreft een abstracte 

compositie met verschillende herkenbare, figuratieve motieven, zoals: een rode, geblokte 

tegelvloer (linksonderin, met daarin haar signatuur), een zwarte poort waar doorheen drie 

zeilboten in de kleuren violet en groen varen over het water (links onder het midden). De 

geabstraheerde zeilboten zijn opgebouwd uit twee driehoeken: het zeil met de punt naar 

beneden, en de boot met een punt omhoog. Daarnaast bevat de voorstelling drie groene 

cirkels (met een net niet gesloten cirkel erin geschilderd, links boven het midden), rode punten 

die naar links wijzen, afgezet met een gele streep links, punten in de kleur violet die naar 

beneden lopen en lichtblauwe en violet gekleurde zeilen die naar boven lijken te zweven 

(linksboven). Rechts onderin is een groen vlak aangebracht waarin meerdere kartellijnen met 

kleine rechtop staande driehoeken zijn geschilderd. 

 

De kijkrichting in de voorstelling is van linksonder naar rechtsboven. Al kijkend worden we via 

de rode tegelvloer, onder de zwarte poort door met de zeilboten en losse zeilen naar boven, 

omhoog geleid. De boten varen daarmee van onze weg naar een hoger gelegen horizon. 

Verschillende elementen in de afbeelding ondersteunen deze kijkrichting: de rode tegelvloer 

links onderin, de zwarte poort daarboven en in de rechter bovenhoek rode bogen, met geel 

aangezet, waarlangs de zeilen verder varen of eerder zweven. 197  

 

Interpretatie 

In het Sturm-Bilderbuch dat ter herdenking aan Jacoba van Heemskerck in het jaar na haar 

overlijden verscheen, beschrijft Marie Tak van Poortvliet dat de motieven in dit vestibuleraam 

eenvoudigweg zijn ontleend aan wat Van Heemskerck om zich heen zag, zoals een brug, boten 

en zeilen.198 In een recent artikel stelt Van Paaschen dat Jacoba van Heemskerck als kind al 

                                                
196 Rehorst, ‘Jacoba van Heemskerck en Ir. Jan W.E. Buijs’, 550.  
197 Van Paaschen, ‘A litany fort the dead’, 47. 
198 Tak van Poortvliet, Sturm-Bilderbuch VII, 15. 



 -49 

gefascineerd was door zeilboten, ze was omringd door de schilderijen met zeegezichten van 

haar vader.  

 

Van Heemskerck begint vanaf haar kubistische periode maçonnieke symbolen in haar werk te 

gebruiken, zoals in dit werk te zien is in de tegelvloer en de poort. Gelijkbenige driehoeken 

symboliseren de antroposofische opvatting dat de mensheid drie elementen bevat: zintuigen, 

rede en spiritualiteit.199 Ook geven ze de verbinding weer tussen het aardse en de hogere, 

geestelijke werkelijkheid. Een zeilboot staat in het werk van Van Heemskerck symbool voor de 

innerlijk zoekende mens die zich wil bevrijden van het materiële, voor de ziel die wegvaart van 

het aardse, menselijke gewoel naar het zuivere geestelijke leven.200 Het motief van de zeilboot 

gebruikte Van Heemskerck al veel langer in haar schilderijen en houtsnedes, zie bijvoorbeeld 

de eerdere afbeelding van Bild no. 23 op pagina 29, of onderstaande houtsnede. 

 

 
Heemskerck, Jacoba van, Compositie VII, 1916, ingekleurde houtsnede met waterverf op Japans papier, 

19,8 x 28 cm, Kunstmuseum, Den Haag. 

 

De beoogde plek voor dit raam zorgde voor het gebruik van deze opvallende, felle kleuren. Het 

licht dat door dit raam zou vallen, moest de entree van het huis oplichten, waarbij de kleuren 

in sterke mate het effect zouden bepalen.201 Net zoals de expressionistische kunstenaars van 

Der Blaue Reiter wilde Van Heemskerck met kleuren de hogere waarheid uitdrukken die achter 

de zichtbare en direct beleefbare werkelijkheid schuil ging, aan de achterliggende 

metafysische krachten.202 In dit vestibuleraam hebben de kleuren een geestelijke waarde. 

                                                
199 Van Paaschen, ‘A litany fort the dead’, 51.  
200 Louwerse, Klinkende kleurentaal, 65. 
201 Tak van Poortvliet, Sturm-Bilderbuch VII, 15. 
202 Manheim, Evocatie door deformatie, 56-57. 
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Rood en blauw zijn de belangrijkste, bepalende kleuren in dit raam. De tegenstelling tussen 

rood en blauw komt volgens Van Paaschen vaker in het werk van Van Heemskerck voor. Van 

Heemskerck ontleende dit aan de opvattingen van Kandinsky in Über dat Geistige in der Kunst, 

hij beschreef deze als een van de meest passende tegenstellingen van zijn tijd. Rood staat 

daarbij voor het hartstochtelijke, emotionele geassocieerd met het vrouwelijke, en blauw voor 

het bedachtzame, spirituele geassocieerd met het mannelijke. In violet – rood afgekoeld met 

blauw en aangevuld met wit – komt deze tegenstelling tot evenwicht en eenheid.203 De 

geestelijke waarde van de kleur groen staat ook voor stilte, harmonie in de natuur, 

evenwicht.204 De zeilboot in de groen-violette kleur komt los van het rode-aardse en vaart over 

het blauwe, stille water naar de hogere geestelijke werkelijkheid. De boten varen tussen het 

rode en blauwe onder een zwarte poort door, waarbij zwart staat voor een nieuw begin, het 

begin aller dingen.205 

 

De poort, oftewel de hemelpoort, is tevens een symbool ontleend aan de vrijmetselarij, net als 

de geblokte tegelvloer en de verschillende kartelranden in het werk. Veel gebouwen van 

vrijmetselaarsloges hebben een tegelvloer als symbool voor de onzekerheid van het aardse 

bestaan. Het pad naar de hogere geestelijke werkelijkheid is oneffen en ligt bezaaid met 

verleidingen en tegenspoed.206 Een poort is een thema dat vergelijkbaar is met een brug, beide 

vormen een doorgang of overgang van het ene naar het andere, in dit geval van de aardse 

naar de hogere werkelijkheid. In een ander glas-in-loodraam uit hetzelfde jaar heeft Van 

Heemskerk een brug onder een poort afgebeeld, die eveneens van linksonder naar 

rechtsboven loopt. Een brug is een typisch motief van het expressionisme, al dan niet met een 

metafysisische betekenis. Voor de kunstenaarsgroep Der Brücke bijvoorbeeld, stond de brug 

symbool voor de overgang van de oudere naar de jonge kunst, waarbij vooral de gekozen 

motieven en de achterliggende betekenissen daarvan als nieuw zijn te beschouwen.207 De brug 

stond ook voor een verlangen naar verandering, naar een nieuwe toekomst.208 Voor Van 

Heemskerck stond de brug symbool voor de overgang van de menselijke geest van het aardse 

naar het hogere geestelijke. 

 

                                                
203 Louwerse, Klinkende kleurentaal, 61. 
204 Zeylmans van Emmichoven, ‘De geestelijke richting in de nieuwe schilderkunst’, 594. 
205 Ibidem, 594.   
206 Lomas, Symbolen van de vrijmetselarij, 180-181. 
207 Mieke Rijnders, Breuk of brug? in: Ron Manheim, Evocatie door deformatie. Expressionisme in Duitsland 1908-
1924 (Heerlen 1998) 7-32.  
208 Langfeld, ‘Expressionistische visies op Utopia’, 22. 
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Heemskerck, Jacoba van, Glas-in-loodraam naar ontwerp no. 17, glas-in-lood, 106 x 76,5 cm, 

Kunstmuseum, Den Haag.  

 

Aan de rechterzijde van de compositie zijn in verschillende vormen kartels en punten 

afgebeeld die het beeld binnenkomen. Deze ondersteunen de overgang en vormen een 

afscheiding, een bescherming voor de zeilboten en zeilen om de levensweg naar de hogere 

geestelijke werkelijkheid daadwerkelijk te kunnen gaan en te vervolgen.  

 

Het vestibuleraam voor Villa Wulffraat is het eerste gesamtkunstwerk dat Jacoba van 

Heemskerck realiseerde in samenwerking met architect Jan Buijs, later volgden er meer met 

andere architecten (zie bijvoorbeeld de ramen voor de Amsterdamse marinekazerne verderop 

in dit hoofdstuk). De kleuren zijn afgestemd op de omgeving waar het raam is geplaatst en 

beogen de symbolische betekenis bij de beschouwer op te roepen. Een aantal zeilboten varen 

van het aardse rechtsonder naar een hogere werkelijkheid rechtsboven. De zeilboot is een 

motief dat Van Heemskerck al veel langer in schilderijen en houtsnedes gebruikte. In dit raam 

varen ze onder een poort door. Een poort of brug is een typisch expressionistisch motief dat 

de overgang van het aardse naar het hogere onderstreept.  
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3.2 Compositie, 1920  
 

 
Van Heemskerck, Jacoba van, Glas-in-lood raam, compositie, 1920, glas-in-lood, 60,7 x 47,8 cm, 

Kunstmuseum, Den Haag.  

 

Kunstenaar:  Jacoba van Heemskerck (signatuur middenonder in groene vorm, links 

onderin in groene vorm staat ‘Atelier J.W. Gips’ vermeld) 

Titel:    Compositie 

Materiaal:   Gebrandschilderd glas-in-lood, neu-antiek en vensterglas 

Vervaardigd:   1920, Den Haag, uitvoering Atelier J.W. Gips 

Afmetingen:   60,7 cm x 47,8 cm  

Collectie:   Kunstmuseum, Den Haag (objectnummer 1061638) 

Oeuvrecatalogus:  Nummer 383209 

 

                                                
209 Huussen en Van Paaschen-Louwerse, Jacoba van Heemskerck, 275. 
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Over de context waarvoor dit glaswerk is gemaakt, is minder bekend dan over het hiervoor 

besproken vestibuleraam voor Villa Wulffraat. Dit glas-in-loodraam was tot 1968 in particulier 

bezit van mevrouw G.C. Verburgt-Kramers, woonachtig op de Schiefbaanstraat 29 in Den 

Haag.210 Van Jacoba van Heemskerck had ze ook twee ruitjes in de WC-deur die nu in bezit zijn 

van het Rijksmuseum in Amsterdam.211 Chris Lebeau vervaardigde voor hetzelfde huis een ruit 

van gebrandschilderd glas voor het trappenhuis, ook deze bevindt zich nu in de collectie van 

het Rijksmuseum.212 Dit venster van Van Heemskerck zou met een specifieke bestemming voor 

ditzelfde woonhuis kunnen zijn gemaakt.  

 

Beschrijving van de voorstelling 

In tegenstelling tot het voorgaande glaswerk bevat dit raam geen rechte lijnen. Alle lijnen in 

het beeld – zowel de loodlijnen als die geschilderd met grisailleverf – zijn gebogen en 

meanderend. Ook in dit werk zijn verschillende herkenbare motieven te zien, zoals slangen, 

schelpen, kikkervisjes en bladeren met nerven. In deze motieven zijn vele details met 

grisailleverf geschilderd (zie de afbeeldingen hieronder). Ze lijken rond te bewegen in water. 

 

 

 

 

 

 

 

Van Heemskerck, Jacoba van, Glas-in-lood raam, 

compositie (details), 1920, glas-in-lood, 60,7 x 47,8 cm, 

Kunstmuseum, Den Haag.  

 

 

                                                
210 Ibidem. 
211 Directe links naar de twee werken: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.225297 en 
http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.225289. De informatie dat deze ruitjes in de WC-deur van het huis 
zaten, is verkregen via e-mail van Maartje Brattinga, junior conservator glas Rijksmuseum, 16 december 2020.  
212 Directe link naar het werk van Lebeau: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.354757.  
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Een ander verschil met het vorige werk is dat in dit raam de 

motieven met name aan de natuur zijn ontleend. Jacoba van 

Heemskerck ontleende de motieven voor haar werken veelal aan 

haar directe omgeving, met name aan de natuur rond haar atelier 

in Domburg en aan de zee. Bekend is dat ze beschikte over een 

verzameling stenen en schelpen waarover ze alles las wat ze te 

pakken kon krijgen.213 Ze gebruikte vaker motieven van vissen en 

andere onderwaterdieren omgeven door meanderende lijnen, 

zoals in het glasmozaïek en de houtsnede hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heemskerck, Jacoba van, Compositie op een natuurmotief, circa 1915-1920, mozaïek van glas en zink op 

hout, 85,5 x 127,5 cm, Kunstmuseum, Den Haag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heemskerck, Jacoba van, Compositie XIII – no 16, 1916, houtsnede, 22 x 32 cm, Kunstmuseum, Den 

Haag.  

 

                                                
213 Tak van Poortvliet, Sturm-Bilderbuch VII, 8.  
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Het kleurenpalet in dit venster bestaat uit dezelfde vijf kleuren als het vorige glaswerk: blauw, 

rood, violet, geel en groen, de kleuren hebben in dit werk meer verschillende tinten. In het 

vorige werk overheersten blauw en rood, in dit werk zijn de kleuren meer gelijkmatig verdeeld. 

De kleuren rood en geel zijn in dit venster opvallend feller dan de andere kleuren en springen 

eruit. De gebogen, golvende en meanderende lijnen worden bruut afsneden door de 

rechthoekige omkadering. Deze snijdt het beeld af, een aantal van de motieven lopen buiten 

het beeld door, zoals het gele blad rechts onderin. Het beeld lijkt op een onderwaterwereld 

waar kikkervisjes en slangen rondzweven of zwemmen in blauw golvend water tussen 

schelpen en vinstaarten. Het beeld in dit venster bestaat uit een plat vlak met herkenbare 

motieven die op elkaar geplakt door elkaar golven en krioelen, en daarmee lijken te vibreren, 

te leven. Er is weinig dieptewerking.  

 

De kijkrichting start via de gele en rode elementen van linksonder naar rechtsboven. De gele 

slang links versterkt dit en leidt de blik van de kijker omhoog naar rechts. Deze richting wordt 

versterkt door de loodlijn uit de kop van de slang die een tong zou kunnen voorstellen. Deze 

leidt de blik van de kijker verder via de gele kronkel rechtsboven. De geschilderde zwarte lijnen 

in het blauw en het contrast met de felle gele kleur geven de kop van de slang nog meer 

accent. Daarna valt de blik terug naar het gele blad rechts onderin naar de lichtpaarse 

kikkervisjes in het midden en de rode accenten. Daarmee cirkelt de blik met alle krioelende 

onderwaterbeesten over het beeld.    

 

Interpretatie  

Dit venster bevat een verzameling natuurmotieven die dicht op en aan elkaar zijn geplaatst. De 

voorstelling lijkt op een onderwaterwereld, maar is hier echter geen natuurlijke weergave van. 

In dit venster zijn schelpen in verschillende vormen te zien, groene ronde, die lijken op 

schelpen waarin de zee te horen zou zijn. Rechts in het midden is een paarse schelp te zien die 

tussen twee loodlijnen in een punt naar beneden loopt. In dezelfde kleuren groen en violet zijn 

verschillende kikkervisjes te onderscheiden. Kikkervisjes die het symbool zijn van nieuw leven, 

het voorstadium van volwassen kikkers. De kleur violet staat voor Van Heemskerck voor de wil, 

voor het streven naar ontwikkeling, voor geestelijke groei en groen voor stilte, het komen tot 

een nieuw evenwicht.214 De felgele slang links reikt omhoog en lijkt zijn huid af te werpen, 

zichzelf te vernieuwen. Slangen nemen afscheid van het oude en door hun huid af te werpen 

                                                
214 Zeylmans van Emmichoven, ‘De geestelijke richting in de nieuwe schilderkunst’, 594. 
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kunnen ze verder groeien. De kleur geel versterkt dit, deze kleur staat voor verder willen naar 

de onverklaarbare raadsels van het leven.215  

 

De schelpen, kikkervisies en slangen in de kleuren geel, violet en groen staan hiermee voor 

groei, voor de spirituele ontwikkeling van de mens. De mens komt via zelfbeschouwing en 

bedachtzaamheid tot verdere groei en zelfontwikkeling. Van Heemskerck gebruikt voor de 

motieven in dit werk kleuren die van de zichtbare realiteit afwijken. De kleuren gebruikt ze om 

de symbolische betekenis van de gebruikte motieven te ondersteunen. Voor de 

expressionisten zijn kleuren de dragers van een emotionele, expressieve betekenis. Hun werk 

moest bij de beschouwer diepere emoties en een mate van fijngevoeligheid van de ziel 

bewerkstelligen, een geheel nieuwe esthetische ervaring teweegbrengen.216 Van Heemskerck 

wilde niet de werkelijkheid zelf, maar de emoties en indrukken zoals zij die onderging, 

weergeven.217 En zo via een dynamisch, vibrerend werk als dit raam hogere geestelijke sferen 

verbeelden en uitdrukken om op die manier een vibratie in de ziel van aan de beschouwer te 

veroorzaken. Dit sluit aan bij de ideeën van Kandinksy uit Über das Geistige in der Kunst. 

Volgens hem biedt kunst, naast muziek en literatuur, de ultieme mogelijkheid een geestelijke 

wending bij een mens te veroorzaken.218 

 

In tegenstelling tot het eerste werk bevat dit glas-in-loodraam geen enkele rechte lijn of hoek. 

Het bevat enkel kronkelende en meanderende lijnen rond enigszins herkenbare 

natuurmotieven, zoals schelpen, kikkervisjes, slangen en bladeren. De kleuren in dit werk 

ondersteunen de symbolische betekenis van de motieven, samen geven ze uitdrukking aan de 

zelfontwikkeling van de mens, aan spirituele groei. Van Heemskerck beoogde hiermee een 

snaar te raken in de ziel van de kijker.  

  

                                                
215 Ibidem. 
216 Langfeld, ‘Expressionistische visies op Utopia’, 26. 
217 Rijnders, ‘Breuk of brug?’, 9. 
218 Kandinsky, Spiritualiteit en abstractie in de kunst, 36. 
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3.3 Compositie [Vlinder], 1920  
 

 
Van Heemskerck, Jacoba van, Vensterhanger met voorstelling van een vlinder, circa 1920, glas-in-lood, 

42 x 42 cm, Kunstmuseum, Den Haag.  

 

Kunstenaar:  Jacoba van Heemskerck (geen signatuur) 

Titel:    Compositie [Vlinder], vensterhanger met voorstelling van een vlinder 

Materiaal:   Gebrandschilderd glas-in-lood, neu-antiek en vensterglas 

Vervaardigd:   1920, door Van Heemskerck zelf in eigen oven uitgevoerd 

Afmetingen:   29,0 cm x 28,7 cm 

Collectie:   Kunstmuseum, Den Haag (objectnummer 0392169) 

Oeuvrecatalogus:  Nummer 379219  

 

Het Kunstmuseum in Den Haag verwierf dit werk in 1936 uit het legaat van Marie Tak van 

Poortvliet. Jacoba van Heemskerck voerde dit werk zelf uit in haar eigen oven. Bekend is dat 

Van Heemskerck de beschikking had over een oven voor het maken van kleinere werken en 

dat ze daarin voornamelijk dit soort vensterhangers maakte voor huizen in Domburg (zie 

eerder in hoofdstuk 2). Voorstelbaar is dat ze in deze kleinere, vrije werken, dat wil zeggen dat 

ze niet in opdracht zijn uitgevoerd, experimenteerde met kleuren glas, vormen in de loodlijnen 

en het aanbrengen van verschillende soorten grisailleschilderingen.  

 

                                                
219 Huussen en Van Paaschen-Louwerse, Jacoba van Heemskerck, 275.  
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Beschrijving van de voorstelling 

Deze vensterhanger is vervaardigd in de kleuren paars-blauw (de tinten paars 

en blauw zijn minder duidelijk te onderscheiden dan in de vorige werken), 

rood en geel in verschillende tinten en groen. Opvallend genoeg is dit 

hetzelfde kleurenpalet als beide hiervoor besproken werken, wel is de 

verdeling van de kleuren hier opnieuw anders. In dit werk overheerst de 

paars-blauwe kleur. In de hanger is de voorstelling van een vlinder te 

herkennen. In het midden in het paars is het lijf van de vlinder te herkennen, 

de groene stip bovenin is de kop (zie afbeelding hiernaast).  

 

 

Van Heemskerck, Jacoba van, Vensterhanger met voorstelling van een vlinder (detail), circa 1920, glas-

in-lood, 42 x 42 cm, Kunstmuseum, Den Haag.  

 

Aan beide kanten zijn vleugels te zien die zijn samengesteld uit grillige vormen in verschillende 

kleuren: paars, rood, blauw, geel en groen, sommige in verschillende tinten. Van Heemskerck 

heeft niet vaak een vlinder gebruikt als motief in 

ander werk. In de collectie van Museum 

Boijmans bevindt zich een ander glas-in-

loodraam dat het motief van een vlinder bevat. 

Hierin zijn vrijwel hetzelfde kleurenpalet te 

herkennen (paars-blauw, rood, groen en geel), 

het raam geeft alleen een veel donkerder indruk, 

al kan dat ook aan de foto liggen waarop er 

weinig licht door het raam valt (de foto van dit 

vensterhanger is gemaakt toen het werk van 

achter belicht werd).   

 
Heemskerck, Jacoba van, Compositie [Vlinder], 1910-1923, glas-in-lood, 31,7 x 36,1 cm, Museum 

Boijmans, Rotterdam. 

 

Alle kleurvlakken zijn afgebakend door loodlijnen en bevatten ieder verschillende 

grisailleschilderingen. Deze schilderingen hebben verschillende vormen: kleine streepjes, 

kronkelende lijnen, grotere en kleinere stippen, en hebben soms kleur, naast grijs-zwart (zie 

bijvoorbeeld het lichtgele kleurvlak aan de linkerkant van het paarse midden) en 
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schaduwachtige effecten (in de donkerrode vlakken links en rechts en in het paarse lijf van de 

vlinder). Het lijkt erop dat Van Heemskerck hier met verschillende manieren van 

grisailleschilderingen aanbrengen heeft willen experimenteren. De hanger heeft de vorm van 

een achthoek, de vlinder beslaat het gehele beeldvlak. Het is niet helemaal duidelijk waar de 

vleugels ophouden en de achtergrond begint. De afbeelding kent geen diepte- of 

ruimtewerking, er is geen duidelijk onderscheid tussen voor- en achtergrond te zien. De blik 

van de kijker wordt getrokken naar het lijf en de kop van de vlinder in het midden, die lijken 

door de aangebrachte schilderingen en de kleurverschillen naar voren te komen. 

 

Interpretatie 

Dit werk vertoont grote overeenkomsten met het tweede geanalyseerde glaswerk, ook hierin 

zijn voornamelijk meanderende, kronkelende lijnen te zien en is het centrale motief een 

natuurmotief. Drie dingen vallen op dit in dit werk. Als eerste de vorm, de hanger heeft de 

vorm van een achthoek. Een achthoek combineert de vormen van de cirkel en het vierkant, Dit 

verbeeldt de verbinding tussen de zon (cirkel) en de aarde (vierkant), tussen het hemelse en 

het aardse, tussen de hogere werkelijkheid en het aardse leven. Ten tweede stelt de 

voorstelling een vlinder voor. Dit is al eeuwenlang een symbool van transformatie en 

vernieuwing, een vlinder ontpopt zich immers vanuit een rups. Ten derde zijn de hoofdkleuren 

in deze hanger blauw en rood, en paars als de mengvorm daarvan. Het centrale element van 

de afbeelding, het lijf van de vlinder, is paars. Paars/violet is in de antroposofie de kleur van 

het hoge, de ernstige wil, de geestelijke waarde tussen de andere kleuren. Het groen en geel in 

de vleugels van de vlinder brengen deze dialectische tegenstelling weer in evenwicht, waarbij 

groen staat voor harmonie en evenwicht en geel voor het zich steeds verder willen 

ontwikkelen.220 De kop van de vlinder is weergegeven als een groene stip met een zwart 

rondje erin geschilderd, een motief dat vaker voorkomt in de glaswerken van Van Heemskerck 

(zie het eerste geanalyseerde glaswerk waarin drie groene stippen voorkomen, niet alle 

rondjes daarin zijn gesloten). In deze hanger heeft deze stip associaties met het ‘derde oog’, 

een plek die volgens verschillende spirituele bewegingen bij mensen net boven de neus tussen 

de wenkbrauwen zit. Dit derde oog geeft toegang tot het onzichtbare achter de werkelijkheid, 

via de intuïtie, het innerlijk weten.  

 

                                                
220 Zeylmans van Emmichoven, ‘De geestelijke richting in de nieuwe schilderkunst’, 594. 
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Net als het vorige glaswerk verbeeldt ook deze vensterhanger de weg naar geestelijke 

ontplooiing en groei, een van de kerngedachten van de antroposofie. Dit gebeurt op drie 

manieren, via de achthoekige vorm van het werk, de gebruikte kleuren en het motief van de 

vlinder. Hiermee schaart Van Heemskerck zich in de lijn van de kunstenaars van Der Blaue 

Reiter, zoals Franz Marc en Wassily Kandinsky. Deze expressionisten wilden met enige 

abstrahering in hun werk de spirituele dimensie achter de werkelijkheid zichtbaar maken.221 

Daarnaast is te zien dat Van Heemskerck dit vrije werk gebruikte om de experimenteren met 

het aanbrengen van grisailleschilderingen. Deze kennen in deze hanger verschillende vormen, 

diktes en kleuren. 

 

3.4 Compositie [Boom], 1920  
 

 
Heemskerck, Jacoba van, Boom, 1920, mozaïek van glas en zink op hout, 107,5 x 93,5 cm, Kunstmuseum, 

Den Haag. 

                                                
221 Rijnders, ‘Breuk of brug?’, ] 27. 
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2Kunstenaar:   Jacoba van Heemskerck (geen signatuur) 

Titel:    Compositie [Boom] 

Materiaal:   Mozaïek van glas en zink op hout 

Vervaardigd:   1920, Berlijn, uitvoering door Atelier G. Heinersdorff 

Afmetingen:   123,50 cm x 81,5 cm 

Collectie:   Kunstmuseum, Den Haag (objectnummer 0558432) 

Oeuvrecatalogus:  Nummer 427222  

 

Naast dit exemplaar in het Kunstmuseum in Den Haag bevindt zich een tweede exemplaar van 

dit mozaïek, in een iets ander formaat (103 x 89 cm), in de collectie van het Stedelijk Museum 

in Amsterdam. Dit werk werd rond 1950 door architect Jan Buijs aan het museum geschonken. 

De architect was van plan dit mozaïek als toekomstig legaat aan te bieden aan het museum, 

maar de toenmalige directeur Willem Sandberg haalde het meteen naar het Stedelijk 

Museum.223 Het exemplaar van het Kunstmuseum is ongesigneerd – het Amsterdamse bevat 

rechtsonderin in het wit het monogram JvH – en zit in een zwarte lijst. De precieze herkomst 

van het Haagse exemplaar is onbekend, Marie Tak van Poortvliet heeft het ontwerp laten 

uitvoeren bij glasfabriek Heinersdorff in Berlijn.224  

 

Beschrijving van de voorstelling 

Het hoofdmotief van dit glasmozaïek is 

een blauwe boom, waarvan de wortels en 

de takken als een cirkel met elkaar 

verbonden zijn. Door de stam van de 

boom loopt een rode baan. Achter de 

wortels komen halve bollen in geel, roze 

en lila tevoorschijn (zie afbeelding links).  

 

Heemskerck, Jacoba van, Boom (details),1920, mozaïek van glas en zink op 

hout, 107,5 x 93,5 cm, Kunstmuseum, Den Haag. 

                                                
222 Huussen en Van Paaschen-Louwerse, Jacoba van Heemskerck, 280.  
223 Caroline Roodenburg-Schadd, Expressie en ordening. Het verzamelbeleid van Willem Sandberg voor het Stedelijk 
Museum 1945-1962 (Rotterdam/Amsterdam 2004) 256-257. 
224 Huussen en Van Paaschen-Louwerse, Jacoba van Heemskerck, 160. 



 -62 

Op de achtergrond zijn voornamelijk de kleuren groen en violet te zien, met daarnaast rode of 

rood-gele kartelachtige, zigzaggende vormen en linksboven een witte slangachtige vorm (zie 

afbeeldingen hierboven rechts).  

 

De boom vult het gehele beeldvlak van het glasmozaïek. De wortels en onderkant van de stam 

raken de onderkant van het vlak, en de takken en de kruin de bovenkant, beide lopen buiten 

het beeld door. De boom komt duidelijk naar voren en komt bij de kijker als eerste in beeld. De 

andere motieven en kleuren vormen de achtergrond, de halve cirkels in geel, violet en roze 

lijken achter de boom vandaan omhoog te komen. De kijkrichting begint onderaan bij de 

wortels, en wordt vervolgens langs de stam omhoog geleid naar de kruin. In tweede instantie 

valt de blik dan op de kleurrijke en veelvormige achtergrondmotieven.  

 

Interpretatie 

Dit werk bevat zoals de vorige twee glaswerken voornamelijk gebogen, meanderende lijnen. 

Afwijkend is dat het enkele rode en rood-gele hoekige kartels bevat, de ronde, kronkelende 

vormen overheersen echter. Het motief van bomen heeft Van Heemskerck veelvuldig in haar 

eerdere werken gebruikt, zowel in haar schilderijen als in haar grafiek. Dit motief ontleende ze 

eveneens aan haar directe omgeving. In de Manteling, een strook bosachtige gebied vlak langs 

de zee achter Villa Loverendale in Domburg, stonden oude bomen met opvallende 

kronkelende vormen. Deze vormen zijn door de zeewind ontstaan en geven een 

sprookjesachtige indruk. Bekend is dat dit gebied Van Heemskerck doorlopend geïnspireerd 

heeft. Bomen schilderde ze al tijdens haar eerdere kubistische fase, in luministische stijl en ook 

in haar grafiek komen bomen veelvuldig terug. Zoals eerder gesteld vertegenwoordigen 

bomen voor Van Heemskerck de kosmische oer- of levenskrachten. 225  

                                                
225 Louwerse, ‘Contrast en spontaniteit’, 37. 
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Heemskerck, Jacoba van, Compositie (Boom),  Heemskerck, Jacoba van, Twee bomen, 1910, 

1915, houtsnede, 15 x 15 cm, Kunstmuseum, olieverf op doek, 70,5 x 88,2 cm, Kunstmuseum,  

Den Haag.     Den Haag. 

 

Van dit glasmozaïek gaf Jacqueline Louwerse reeds in 1988 een interpretatie. Zoals in het 

eerste geanalyseerde glaswerk domineren ook in dit glasmozaïek de kleuren rood en blauw in 

de boom. De lange blauwe takken in dit mozaïek bewegen zich als een kringloop naar de 

wortels, en de rode baan rijst als het ware op uit de aarde naar de kruin van de boom.226 De 

kleuren blauw en rood staan hierbij, zoals eerder gesteld, voor het mannelijke en het 

vrouwelijke, het geestelijke en het materiële. Een andere uitleg is dat volgens Helga Remmen 

het blauw in de boom staat voor de oneindige kringloop van water en geeft de rode kleur de in 

de hoogte groeiende elementen weer. Daarmee wordt de boom een levend wezen dat zowel 

met de aarde als met de hemel verbonden is.227 Deze binaire tegenstellingen zijn een 

belangrijk onderdeel van het occulte denken onder de kunstenaars van deze tijd, zoals 

Kandinsky. Het idee is in de kunst een dergelijke tegenstelling tot een oplossing te brengen. 

Volgens Steiner werkt de tegenstelling tussen het vormende, vrouwelijke en het levende, 

mannelijke samen in de mens, de tegenstelling van vernietigd worden en weer opnieuw 

ontstaan. In ieder mens werken het mannelijke en het vrouwelijke samen, het mannelijke 

wordingsproces voorkomt dat de vrouwelijke vorm verstart.228  

 

                                                
226 Huussen en Van Paaschen-Louwerse, Jacoba van Heemskerck, 160. 
227 Helga Remmen, ‘Jacoba van Heemskerck. Ihre freien Glasmalereien und die Fenster im GGD Amsterdam 1921’ 
in: Iris Nestler hg., Meisterwerke der Glasmalerei des 20. Jahrhunderts in den Rheinlanden. Band II 
(Mönchengladbach 2017) 32-37, aldaar 32. 
228 Louwerse, ‘Contrast en spontaniteit’, 37. 
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De boom verbindt eveneens met deze symboliek de aarde met de hemel, de boom reikt vanuit 

de aarde naar het hogere, vanuit het materiële openbaart zich het onzichtbare, geestelijk 

leven.229 Deze weg naar de geestelijke wereld gaat volgens Van Heemskerck gepaard met 

strijd, in de antroposofie zijn tegenstellingen om te overwinnen. De boom straalt beweging 

(omhoog, dat is ook de kijkrichting) en kracht uit, versterkt door de gekleurde accenten op de 

achtergrond. De witte slangvorm in zwarte contouren linksboven vertolkt het begin en het 

einde van alle dingen.230 De halve bollen die achter de boom verschijnen in roze en lila 

weerspiegelen eveneens het mannelijke en het vrouwelijke, de gele lijkt het toekomstbeeld 

van de samenwerking tussen beide krachten te verbeelden.231 De groene en violet gekleurde 

accenten op de achtergrond vormen de evenwichtige ondergrond van deze strijd, en staan 

voor de harmonie die uiteindelijk weer ontstaat als de strijd is uitgewoed.232 Elementen uit het 

omringende landschap, zoals bomen, waren voor expressionistische kunstenaars 

experimenteerterrein bij uitstek. Daarin zochten ze naar oplossingen voor specifiek artistieke 

problemen in compositie en kleur.233 Waarschijnlijk hebben bomen deze functie ook voor Van 

Heemskerck gehad, gezien de veelheid bomen die ze in verschillende stijlen heeft afgebeeld.   

 

In tegenstelling tot de eerdere geanalyseerde werken betreft dit werk geen glas-in-lood maar 

een glasmozaïek. Bomen zoals in dit glasmozaïek zijn voor Jacoba van Heemskerck de 

verbeelding van kosmische oer- en levenskrachten. Dit mozaïek verbeeldt de kringloop van het 

leven en de voortdurende strijd tussen tegenstellingen die overwonnen moeten worden. Het 

motief van bomen heeft ze veelvuldig in eerdere werken in verschillende stijlen gebruikt. Het 

lijkt erop dat dit motief haar de benodigde experimenteerruimte gaf voor artistiek onderzoek 

naar compositie en kleurgebruik.  

 

 

 

 

 

 

                                                
229 Huussen en Van Paaschen-Louwerse, Jacoba van Heemskerck, 160. 
230 Ibidem.  
231 Ibidem. 
232 Zeylmans van Emmichoven, ‘De geestelijke richting in de nieuwe schilderkunst’, 594. 
233 Manheim, Evocatie door deformatie, 149.  
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3.5 Ramen Marinekazerne, 1920  

 

 
Heemskerck, Jacoba van, Glas-in-lood raam met geometrisch patroon, bestaande uit 9 delen (ramen 

Marinekazerne), 1921, 285 x 150 cm (zijpanelen) en 285 x 279 cm (middenpaneel, onderste rij), 285 x 

150 cm (zijpanelen) en 285 x 276 cm (middenpaneel, middelste rij); 95 x 150 cm (zijpanelen) en 95 x 279 

cm (middenpaneel, bovenste rij), Kunstmuseum, Den Haag – langdurig bruikleen Rijksdienst voor het 

Cultureel erfgoed.  

 

Kunstenaar:  Jacoba van Heemskerck (geen signatuur) 

Titel:  Glas-in-loodraam met geometrisch patroon, bestaande uit negen delen 

(beter bekend als: Ramen Marinekazerne) 

Materiaal:   Glas-in-lood, neu-antiek en vensterglas 
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Vervaardigd:   1921, Den Haag, uitvoering door atelier J.W. Gips  

Afmetingen:  Negen afzonderlijke ramen (van beneden naar boven): onderste rij 285 

(hoogte) x 150 cm (breedte) (2 zijpanelen) en 285 x 279 cm 

(middenpaneel); middelste rij 285 x 150 cm (zijpanelen) en 285 x 276 

cm (middenpaneel); bovenste rij 95 x 150 cm (zijpanelen) en 95 x 279 

cm (middenpaneel).  

Collectie:  Kunstmuseum, Den Haag, langdurig bruikleen Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (objectnummer GR0172) 

Oeuvrecatalogus:  Nummers 411 t/m 419234 

 

Deze ramen – uitgevoerd door atelier J.W. Gips in Den Haag – zijn gemaakt voor de nieuw 

gebouwde marinekazerne op de voormalige marinewerf aan het Kattegat in Amsterdam. Deze 

werf kreeg vanaf 1915 een magazijnfunctie en voor de ruim 500 man personeel dat meekwam 

was een nieuw onderkomen nodig.235 De ramen waren bestemd voor het trappenhuis van de 

kazerne in het midden van het gebouw, tussen de begane grond en de eerste verdieping, de 

eerste en de tweede verdieping en langs de bovenrand vlak onder het dak.236 Tot de sloop in 

1986 hebben de ramen op deze plek gezeten. In dat jaar zijn ze van de sloop gered en bij het 

Instituut Collectie Nederland terechtgekomen (nu: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Tot 

nu toe is niet achterhaald hoe Jacoba van Heemskerck deze opdracht verkreeg. In een brief 

aan Hans Hildebrand (een Duitse kunsthistoricus en hoogleraar met wie ze een tijdje 

correspondeerde) schrijft ze op 17 juli 1921 dat ze bezig is met een zeer grote opdracht voor 

ramen in een hal in een staatsgebouw van in totaal 46 m2.237 Op 23 december van hetzelfde 

jaar schrijft ze hem dat de ramen in de Marinekazerne zijn opgesteld en goed gelukt zijn.238 

Marie Tak van Poortvliet schrijft in haar eerbetoon aan Van Heemskerck in het Sturm-

Bilderbuch VII dat de opdracht voor deze ramen kwam vlak nadat de ramen voor Villa 

Wulffraat (zie het eerste beschreven glaswerk) op de plek van bestemming waren 

aangebracht. Volgens haar veroorzaakten deze nogal een sensatie.239 

 

                                                
234 Huussen en Van Paaschen-Louwerse, Jacoba van Heemskerck, 278-279. 
235 Alan Lemmers, Van werf tot facilitair complex. 350 jaar marinegeschiedenis op Kattenburg (Den Haag 2005) 141. 
236 Ibidem, 166, op de onderste foto is goed te zien waar de raampartijen hebben gezeten in het gebouw.  
237 Brief 302 van Jacoba van Heemskerck aan Hans Hildebrandt 17 juli 1921, in: Huussen, Brieven van Jacoba van 
Heemskerck en Marie Tak van Poortvliet, 220-221. 
238 Brief 305 van Jacoba van Heemskerck aan Hans Hildebrandt 17 juli 1921, in: Huussen, Brieven van Jacoba van 
Heemskerck en Marie Tak van Poortvliet, 223. 
239 Tak van Poortvliet, Sturm-Bilderbuch VII, 15. 
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De ramen waren flink beschadigd door de sloop toen ze in de rijkscollectie terecht kwamen. De 

onderste rij is in de loop der jaren gerestaureerd. Het middenpanel is in 2005 onder handen 

genomen door restaurateur Henk van Kooij.240 De zijpanelen van de onderste rij zijn in 2019 

gerestaureerd door Glasatelier Oud Rijswijk in ’s-Gravezande.241 Uit het verslag van de 

restauratie blijkt dat het onderste middenpaneel het logo van atelier Gips in Den Haag bevat. 

De restauratie bestond uit het aanvullen van ontbrekende ruitjes en het vervangen van 

miskleuren, naast het herstellen van beschadigingen en het reinigen van de ramen.  

 

 
Heemskerck, Jacoba van, Glas-in-lood raam met geometrisch patroon, bestaande uit 9 delen (ramen 

Marinekazerne), 1921, 285 x 150 cm (zijpanelen) en 285 x 279 cm (middenpaneel, onderste rij), 

Kunstmuseum, Den Haag – langdurig bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  

 

Beschrijving van de voorstelling 

Deze negen ramen (met in totaal 35 vensters) zijn uitgevoerd in het beperkte kleurenpalet van 

wit, geel, oranje en blauw, de laatste drie kleuren in verschillende tinten (van licht tot donker). 

De voorstelling bestaat uit een abstract spel van verticale, horizontale en diagonale lijnen. 

Veelvuldig is de vorm van een driehoek te herkennen: van gelijkzijdige driehoeken met de punt 

omhoog (zie bijvoorbeeld de onderste vensters van de middelste raampartij) en de bekende 

zeilboten bestaande uit twee driehoeken, de onderste met de punt omhoog en het zeil van 

                                                
240 Mondelinge informatie van Simone Vermaat, conservator Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
telefoongesprek 21 december 2020.  
241 https://glasatelier.nl/projecten/panelen-jacoba-van-heemskerck/, laatst geraadpleegd op 6 november 2022.  
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een langere gelijkbenige driehoek met de punt naar beneden. De voorstelling op de negen 

ramen staan ieder op zichzelf, daarbinnen lopen de lijnen veelvuldig door over de roeden 

tussen de vensters. Dit is bijvoorbeeld te zien in de twee bovenste vensters van de linker 

raampartij op de onderste rij. In de middelste vensters van de onderste en de middelste 

raampartij is het motief van de zeilboot duidelijk te herkennen. De kleur blauw is beperkt 

gebruikt, en dan vooral in horizontale lijnen.  

 

De kijkrichting in alle ramen is naar boven, zowel de driehoeken als de diagonale lijnen leiden 

de blik van de kijker omhoog. Ondanks de verregaande abstractie in deze ramen, is in 

verschillende vensters enige dieptewerking te zien. Zo is bijvoorbeeld in het venster helemaal 

rechtsboven diepte aangebracht door een aantal horizontale lijnen omhooglopend vlak naast 

elkaar te plaatsen. Ook de driehoeken in de bovenste rij van de middelste raampartij zijn 

achter elkaar geplaatst als bergen. Door de perspectiefwerking lijkt de zeilboot op de 

middelste raampartij verder naar achter de liggen, daarmee de indruk wekkend dat deze van 

de kijker wegvaart.  

 

 
Heemskerck, Jacoba van, Ontwerptekening onderste rij glas-in-lood raam met geometrisch patroon, 

bestaande uit 9 delen (ramen Marinekazerne), 1921.  
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Heemskerck, Jacoba van, Glas-in-lood raam met geometrisch patroon, bestaande uit 9 delen (ramen 

Marinekazerne), 1921, 285 x 150 cm (zijpanelen) en 285 x 279 cm (middenpaneel, onderste rij), 

Kunstmuseum, Den Haag – langdurig bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

De restaurateurs van de onderste raampartij konden bij de restauratie gebruik maken van een 

tekening van het originele ontwerp van Jacoba van Heemskerck. Als we deze tekening naast 

een foto van de uiteindelijke – gerestaureerde – uitvoering zetten zien we dat in het ontwerp 

meer diepte is te zien. Van Heemskerck maakt in de tekening duidelijk gebruik van meer 

donkere kleuren dan de uiteindelijke uitvoering, en brengt daarmee meer diepte aan. In het 

rechtervenster lijkt het motief van een brug te zien. Dit is een motief dat ze vaker gebruikte 

zoals in de analyse van het eerste glaswerk is beschreven. De brug loopt vanaf het linker en 

rechter zijpaneel naar het midden. In de uitvoering is het motief van de brug links en rechts 

nog enigszins te herkennen.  

 

Interpretatie 

In tegenstelling tot de voorgaande werken, zijn de ramen voor de marinekazerne uitgevoerd in 

een beperkt kleurenpalet van lichte kleuren, voornamelijk varianten van de twee kleuren geel 

en oranje. Dit had te maken met de omgeving waar ze geplaatst gingen worden. De hal in de 

bakstenen kazerne was nogal donker, het was daarom nodig dat de ramen zoveel mogelijk 

licht zouden doorlaten. Op een beperkt aantal plekken is blauw glas gebruikt als contrasterend 

tegenwicht. Het effect was volgens Tak van Poortvliet een goudkleurig, warm licht in de hal.242 

Net als bij het vestibuleraam voor Villa Wulffraat paste Van Heemskerck het kleurenpalet aan 

                                                
242 Tak van Poortvliet, Sturm-Bilderbuch VII, 15. 
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op de omgeving waar het raam geplaatst werd. In dit geval moesten de ramen zo 

doorschijnend mogelijk zijn. 

 

Ook in deze ramen zijn de bekende motieven te zien die Van Heemskerck vaker gebruikte: een 

ophaalbrug, zeilschepen, omhoog en omlaag wijzende driehoeken en diagonale lijnen die 

samen een kruis vormen. In de onderste partij van deze ramen lopen de brug, de zeilboten en 

de driehoeken uit in een diagonaal kruis in de linker- en rechterbovenhoek. Volgens Tak van 

Poortvliet brengen deze kruisen rust en harmonie in de compositie.243 Daarbij passen de 

zeilboten en de kleur blauw in de omgeving van een gebouw voor marinepersoneel. Blauw 

staat daarbij natuurlijk symbool voor het water, eerder zagen we al dat blauw ook de kleur is 

die staat voor het mannelijke. De kleuren geel en blauw ondersteunen het contrast tussen het 

rusteloze zoeken en vooruit willen en het bedachtzame, de stille overdenking.244 De 

omhooggerichte driehoeken versterken de algehele indruk dat alles in deze ramen gericht is 

op omhoog gaan, het hogere. Dit heeft een parallel met een trappenhuis dat ons immers 

telkens een verdieping hoger in een gebouw brengt. De vele omhooggerichte, spitse 

driehoeken in dit werk zijn volgens Kandinsky een schematische weergave van het geestelijk 

leven. De gelijkbenige driehoek beweegt zich langzaam, nauwelijks zichtbaar omhoog, van 

vandaag naar de geestelijke toekomst.245 

 

Vergeleken met de eerdere glaswerken bracht Van Heemskerck in deze ramen een 

verdergaande abstrahering aan. In deze ramen zijn geen grisailleschilderingen aangebracht, 

het beeld is opgemaakt aan de hand van veel kleine stukje gekleurd glas en loodlijnen. 

Weijmans stelt dat het Van Heemskerck in deze ramen voor de marinekazerne nog slechts gaat 

om een sober, abstract spel van gekleurde vlakken en lijnen. Zij ziet in de glaswerken een 

ontwikkeling van figuratief-expressionistisch (zoals in de ramen voor Villa Wulffraat) naar een 

geometrisch-abstracte stijl (ramen marinekazerne en ook de ramen voor het pand van de 

GG&GD in Amsterdam).246 Van Heemskerck ontwikkelt hiermee een steeds grotere 

dienstbaarheid aan de architectuur. Dat laatste is in deze ramen in ieder geval terug te zien in 

de kleurkeuze en het gebrek aan grisailleschilderingen, de ramen voor de hal van de 

marinekazerne moesten zoveel mogelijk licht doorlaten. Ook Juffermans concludeert dat het 

Van Heemskerck vanaf 1920 steeds minder gaat om diepte in haar werk te bereiken, de 

                                                
243 Ibidem. 
244 Zeylmans van Emmichoven, ‘De geestelijke richting in de nieuwe schilderkunst’, 594. 
245 Kandinsky, Spiritualiteit en abstractie in de kunst, 21. 
246 Weymans, ‘Jacoba van Heemskerck’, 249. 
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composities worden steeds meer geconstrueerde ordeningen in het platte vlak.247 Deze 

ontwikkeling loopt parallel met die van andere expressionistische kunstenaars, Kandinsky 

voorop. Het ging hem er daarbij om meer en meer greep te krijgen op de wereld van de geest, 

en het tijdelijke leven op aarde zichtbaar te verbinden aan het onvergankelijke.248 De 

driehoeken in deze ramen doen denken aan ramen in de vorm van spitsbogen en 

kruisgewelven in gotische kathedralen. Onder expressionistische kunstenaars bestond een 

grote belangrijkstelling voor de rijkdom van de gotische bouwkunst.249 De expressionistische 

kunstenaar Lyonel Feininger – hij begaf zich ook in de kring rond Der Sturm – bouwde zijn 

motieven op als een samenhangend complex van kristallijne vormen, daarmee een geloof in 

een kosmische eenheid uitdrukkend.250 

 

De ramen voor de Marinekazerne in Amsterdam bestaan uit een abstract lijnenspel van 

driehoeken, rechte en diagonale lijnen. Het werk laat een verdergaande abstrahering van het 

werk van Van Heemskerck zien in vergelijking met de eerdere vier geanalyseerde werken. 

Referenties tot de zichtbare werkelijkheid zijn in deze ramen tot een minimum beperkt, alleen 

de zeilboten vormen een bekend en herkenbaar motief. De lichte kleuren van deze ramen zijn 

ingegeven door de omgeving, de donkere hal van de kazerne, deze moesten zoveel mogelijk 

licht doorlaten. De omhoog gerichte driehoeken, gekruiste diagonalen en de zeilboten 

refereren aan het streven naar een geestelijk leven. Ze staan voor de overgang van het aardse 

via de trappen per verdieping naar een hogere geestelijke waarheid. Zoals andere 

expressionistische kunstenaars met kristallijne vormen, ontleend aan de gotische bouwkunst, 

een hogere kosmische eenheid wilden uitdrukken.  

 

3.6 Conclusie  

De analyse van de vijf glaswerken overziend trek ik een aantal conclusies. Als eerste komen in 

de glaswerken bekende motieven terug die Van Heemskerck vrijwel allemaal eerder gebruikte 

in haar schilderijen en grafiek. Dit zijn bekende motieven zoals: de zeilboten opgebouwd uit 

twee driehoeken met de punten op elkaar, water, bomen, vissen, een brug of poort, slangen 

en schelpen. Sommige motieven zijn nieuwer en lijken weinig tot niet eerder gebruikt, zoals de 

vlinder afgebeeld in de vensterhanger. Ze ontleende deze voornamelijk aan de natuur in haar 

                                                
247 Jan Juffermans, ‘Jacoba van Heemskerck (1876-1923). Authentieke avant-garde’, Tableau 3 (1981) 532-534, 
aldaar 534. 
248 Manheim, Evocatie door deformatie, 154. 
249 Ibidem, 80.  
250 Ibidem, 150. 
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directe omgeving in Domburg. Deze motieven hebben veelal een metafysische oftewel occulte 

betekenis. Ze staan voor de overgang van het aardse bestaan (tegelvloer) naar een hogere 

werkelijkheid (driehoeken met de punt omhoog) of het begin van een nieuw leven (vlinder, 

kikkervisjes en de slang die zijn huid afwerpt). De geanalyseerde vijf glaswerken hebben naast 

de motieven een verschillend lijnenspel. Sommige hebben voornamelijk rechte lijnen en 

hoekige vormen (dit geldt met name voor het eerste en het laatste werk), andere hebben 

overwegend meanderende lijnen en ronde vormen.  

 

Van Heemskerck gebruikt in de vijf glaswerken een beperkte kleurenpalet bestaande uit de 

kleuren rood, blauw, groen, geel en violet, veelal in verschillende tinten. Zoals bij veel 

expressionistisch werkende kunstenaars drukken kleuren een emotie uit en hebben ze een 

eigen symbolische betekenis. In de glaswerken van Van Heemskerck ondersteunen ze de 

metafysische betekenis van de gebruikte motieven. Zo staan de kleuren rood en blauw in de 

boom van mozaïek (het vierde geanalyseerde glaswerk) voor het aardse, vrouwelijke en het 

blauw voor het geestelijke. Samen geven ze de verbinding tussen het aardse en het hogere 

weer, oftewel de kringloop van het leven.  

 

De invloed van de context of de omgeving waar het glaswerk moest komen, is niet altijd 

aanwijsbaar of te achterhalen. Bij twee van de geanalyseerde werken lukt dit wel. Bij het 

vestibuleraam voor Villa Wulffraat heeft de plek waar het raam moest komen het kleurgebruik 

mede bepaald. Bekend is dat Van Heemskerck ideeën had voor de rest van de hal (de kleur op 

de muren bijvoorbeeld) en het was haar doel dat het zonlicht de hal zou oplichten. In de 

ramen voor de Marinekazerne is het kleurenpalet beperkt en opvallend licht. Dit had ermee te 

maken dat de ramen zoveel mogelijk licht moesten doorhalen in het donkere trappenhuis.   
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Hoofdstuk 4: Conclusie 

 

De onderzoeksvraag van deze scriptie is hoe occulte – voornamelijk antroposofische – ideeën 

de ontwerpen voor glas-in-loodramen en glasmozaïeken van Jacoba van Heemskerck hebben 

beïnvloed. In dit laatste hoofdstuk beantwoord ik deze hoofdvraag en ga ik in op de bronnen 

van deze invloeden en hoe deze is terug te zien in de geanalyseerde kunstwerken. Vervolgens 

sta ik stil bij wat dit onderzoek heeft toegevoegd aan de kennis over het werk van Van 

Heemskerck, reflecteer ik op de uitgevoerde analyse en benoem ik enkele vervolgvragen voor 

toekomstig onderzoek.  

 

In de omgeving en het netwerk waarbinnen Van Heemskerck zich begin twintigste eeuw 

bewoog was de lucht zwanger van allerlei occulte en utopische ideeën. Kunstenaars en andere 

intellectuelen wisselden deze opvattingen en ideeën actief met elkaar uit. Dat gebeurde 

binnen georganiseerde verbanden zoals de Theosofische en Antroposofische verenigingen en 

loges van de Vrijmetselarij. Van Heemskerck was van alle drie lid. Tijdens lezingen, 

voordrachten en bijeenkomsten nam ze van verschillende occulte opvattingen kennis, naast 

dat ze erover las en het een belangrijk onderwerp van gesprek moet zijn geweest tussen haar 

en Marie Tak van Poortvliet met wie ze veel tijd doorbracht. Bekend is dat zij beiden 

aanhangers waren van Rudolf Steiner en meerdere van de duizenden voordrachten die hij in 

heel Europa hield, bijwoonden. Ook lazen ze zijn boeken en wisselden met kunstenaars en 

anderen over deze en andere schriftelijke bronnen van gedachten. Naast de genoemde 

verenigingen en loges begaf ze zich in twee informele kringen van kunstenaars waarbinnen 

deze occulte ideeën circuleerden. De eerste was de groep kunstenaars die zich iedere zomer in 

Domburg verzamelde, aanvankelijk rond kunstenaar Jan Toorop. Samen met hen werkte ze 

aan schilderijen en organiseerde ze vanaf 1911 jarenlang zomertentoonstellingen. Van 

kunstenaars als Toorop, en ook Piet Mondriaan die regelmatig in Domburg te vinden was, is 

bekend dat ze zich met occulte opvattingen bezig hielden. Vanaf 1913 begaf ze zich actief in de 

kring van de Duitse, expressionistische Sturm-beweging, bezocht Berlijn regelmatig, woonde 

daar bijeenkomsten en voordrachten bij en correspondeerde intensief met Herwarth Walden 

en anderen uit deze kring. Van meerdere expressionistische kunstenaars is bekend dat ze de 

ideeën van Steiner aanhingen. Wassily Kandinsky verwerkte deze in Über das Geistige in der 

Kunst, een manifest waarvan Van Heemskerck zeker kennis heeft genomen. Veel van de 

andere schriftelijke bronnen waarvan ik heb kunnen achterhalen dat ze er kennis van nam, 
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werden uitgegeven door Der Sturm. Ze liet zich daarnaast ook inspireren door de natuur in 

haar omgeving, stenen en schelpen, werk van middeleeuwse kunstenaars en mythen, 

sprookjes en bijbelverhalen.  

 

De analyse van de vijf glaswerken in deze scriptie laat zien dat Van Heemskerck verschillende 

occulte elementen in haar werk aanbracht, dit blijkt zowel uit de gebruikte motieven, het 

gehanteerde kleurenpalet en de wijze waarop ze lijnen aanbracht. De diversiteit aan occulte 

opvattingen is door eerdere onderzoekers in een vijftal concepten gegoten, onder andere door 

Tuchman. Deze heb ik bij de analyse als uitgangspunt genomen. Vanaf 1917 gaat ze 

experimenteren met nieuwe media in haar werk, vooral met glas. Het medium mag dan nieuw 

voor haar zijn, er is vooral een doorgaande lijn te zien met eerder werk als schilderijen, 

houtsneden en ander grafiek. Veel van de eerder gehanteerde motieven – zoals zeilboten, 

bomen, driehoeken, vissen en schelpen – komen in de glaswerken terug. Ook het gehanteerde 

kleurenpalet blijft hetzelfde, voornamelijk bestaande uit de kleuren rood, blauw, violet, geel, 

groen en oranje. Wel kan ze met het medium glas haar ideeën over kleur nog beter tot uiting 

te brengen. De kleuren verhelderen door het licht dat door het glas valt. Voor Van Heemskerck 

‘vergeestelijkten’ de kleuren op deze manier als het ware. De transparantie verhoogde het 

beoogde effect op de beschouwer, namelijk een blik bieden op de geestelijke wereld achter de 

zichtbare. In sommige ramen hield ze rekening met de lichtval in de ruimte waar ze uiteindelijk 

geplaatst zouden worden. Het lijnenspel blijft in het glas, net als in haar schilderijen en grafiek, 

een belangrijke rol spelen. Lijnen omgeven soms de vorm, maar hebben vaak ook een 

eigenstandige functie. Soms breng een lijnenspel diepte aan in een werk, ze vormen een 

diagonaal kruis of ze meanderen als slangen door het beeld. De gebruikte motieven blijven 

vaak aan de werkelijkheid refereren en zijn ontleend aan de natuur of de directe omgeving die 

Van Heemskerck omgaf. Het experimenteren met vormen, kleuren en lijnen in 

landschappelijke en natuurmotieven is een praktijk die bij expressionisten meer te zien was. 

Het experimentele zat bij hen niet zozeer in de gebruikte motieven, maar eerder in de 

vormgeving van die motieven en het kleurgebruik. Ze waren op zoekn naar hoe de 

werkelijkheid uit te beelden en te benutten om een emotionele beleving weer te geven of op 

te roepen bij de beschouwer.  

 

In de loop van de tijd ontstond in de glaswerken van Van Heemskerck een grotere mate van 

abstrahering. De motieven verdwijnen grotendeels evenals de grisailleschilderingen die ze in 

eerdere glaswerken aanbracht. Wat overblijft is een abstract spel van lijnen waarin beperkt 
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motieven ontleend aan de werkelijkheid te onderscheiden is. Dit is het duidelijkst te zien in de 

ramen van de Marinekazerne in Amsterdam. In deze ramen is het kleurenpalet beperkt en is 

een enkel motief in de vorm van een zeilboot te onderscheiden, naast driehoeken. Ook de 

dieptewerking in de ramen is beperkt. De ramen in het pand van de GG&GD in Amsterdam, die 

later in 1924 zijn gerealiseerd, kennen eenzelfde mate van abstrahering. Deze hadden een 

meer gevarieerd kleurenpalet, maar ook hier is de zeilboot het enige herkenbare motief en 

bestaan de ramen voornamelijk uit een rijk lijnenspel.  

 

Een gestructureerde analyse van meerdere (glas)werken van Heemskerck, zoals in deze 

scriptie, is niet eerder gebeurd. Wel zijn er analyses van een enkel werk van haar bekend, 

bijvoorbeeld van het glasmozaïek van een boom door Louwerse.251 Deze analyse laat 

vervolgens zien dat occulte opvattingen en motieven een belangrijke rol hebben gespeeld in 

het glaswerk van Van Heemskerck. Motieven ontleend aan de vrijmetselarij – waarin Van 

Heemskerck goed thuis moet zijn geweest – zijn te herkennen. Het veelvuldig gebruik van 

driehoeken en het kleurenpalet zijn te herleiden naar antroposofische ideeën, zoals het 

streven achter het aardse de achterliggende geestelijke werkelijkheid te laten zien.  

 

Een vervolg op dit onderzoek is een systematische, visuele vergelijking en bestudering van de 

gehanteerde motieven in werken van Van Heemskerck in verschillende media. Zoals ik eerder 

stelde komt een aantal motieven in al haar werken terug – met name bomen, zeilboten en 

driehoeken – ongeacht het medium dat ze gebruikte. Deze motieven variëren in de loop van 

tijd in hoe ze vormgegeven worden. Bestudering van deze motieven kan achterhalen of daarin 

een ontwikkeling te zien is. En of de occulte opvattingen langzamerhand tevoorschijn komen 

of eigenlijk vanaf het begin te herkennen zijn. Op eenzelfde manier is het kleurgebruik te 

analyseren, welke kleuren gebruikt ze op welk moment? Zijn hierin verschuivingen te zien, en 

vanaf welk moment gaat ze de betekenis van kleuren hanteren zoals beschreven door 

Zeylmans van Emmichoven?252 Een andere mogelijkheid is vervolgonderzoek te richten op de 

vergelijking van het werk van Jacoba van Heemskerck met Nederlandse en Duitse 

(expressionistische) tijdgenoten met wie ze contact had en van wie bekend is dat ze 

hoogstwaarschijnlijk door hen beïnvloed is. Daarbij kan gedacht worden aan kunstenaars als 

Piet Mondriaan, Henri le Fauconnier, Wassily Kandinsky en Franz Marc.  

  

                                                
251 Louwerse, ‘Contrast en spontaniteit’. 
252 Zeylmans van Emmichoven ‘De geestelijke richting in de nieuwe schilderkunst’.  
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Samenvatting 

Tijdens de laatste jaren van haar leven zocht de expressionistische kunstenares Jacoba van 

Heemskerck (1876 – 1923) naar nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden voor haar kunst. Tot die 

tijd maakte zo voornamelijk schilderijen, tekeningen en grafiek. Vanaf 1917 ging ze werken 

met glas, met dit materiaal maakte ze (ontwerpen voor) vensterhangers, glasmozaïeken en 

monumentale glas-in-loodramen. Een groot aantal ontwerpen werd gerealiseerd met steun 

van haar vriendin en mecenas Marie Tak van Poortvliet (1880 – 1938). Van Heemskerck 

ontleende de motieven voor haar werk aan haar directe omgeving, voornamelijk in de 

badplaats Domburg waar ze vele zomers doorbracht en werkte met collega’s als Jan Toorop en 

Piet Mondriaan. Vanaf 1913 begaf ze zich in de kring van Der Sturm aangevoerd door de Duitse 

criticus en kunsthandelaar Herwarth Walden.  

Naast haar omgeving lijken ook occulte opvattingen een belangrijke invloed te hebben gehad 

op haar werk. Van Heemskerck was lid van de Theosofische Vereniging, de Antroposofische 

Vereniging en meerdere loges van de Vrijmetselarij. Ook begaf ze zich in kringen waarbinnen 

dit soort opvattingen circuleerden, zoals onder de kunstenaars in Domburg en binnen Der 

Sturm. De vraag is hoe deze ideeën haar ontwerpen van glas-in-lood en glasmozaïeken hebben 

beïnvloed. Daartoe ging ik op zoek naar bronnen waarvan bekend is dat Van Heemskerck er 

kennis van nam. En ik analyseerde vijf glaswerken op occulte elementen die ze gebruikte, zoals 

motieven, het gehanteerde kleurenpalet en de betekenis van de verschillende kleuren en hoe 

ze lijnen en vormen gebruikte.   

De analyse maakt duidelijk dat deze occulte elementen veelvuldig in haar werk terug te vinden 

zijn. Daarbij is er sprake van een doorgaande lijn met haar eerdere werk, zoals schilderijen en 

grafiek. Het medium mag voor Van Heemskerck dan nieuw zijn, veel eerdere gebruikte 

motieven als zeilboten, bomen en driehoeken komen in de glaswerken terug. Ook het 

kleurenpalet blijft grotendeels hetzelfde evenals het veelvuldig gebruik van lijnen die diepte 

aanbrengen en een eigenstandige betekenis hebben. Het glas geeft haar de mogelijkheid de 

kleuren helderder en transparanter te maken, iets waar ze al langer naar streefde. Hiermee 

‘vergeestelijkte’ ze de kleuren en bood ze de beschouwer een blik op het geestelijke achter de 

zichtbare, aardse werkelijkheid. Daarbij ontstond in de loop van de tijd een grotere mate van 

abstrahering in de glaswerken.  
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Bijlage 1: Bronnen en invloeden – Waar nam Jacoba van Heemskerck kennis van?  

 

Bron Vindplaats bron 

Essays/kritieken  

Abonnement op de serie kritieken I – IV die Albert Plasschaert in de jaren 1908-1911/12 uitgaf.  Brief aan Albert Plasschaert, 24 

juni 1911 

Kandinsky, Wassily, Spiritualiteit en abstractie in de kunst (Zeist 1987, oorspr. 1912). Dit werk van Kandinksy was 

een belangrijke bron van inspiratie voor Jacoba van Heemskerck, uit de brief blijkt dat ze dit werk kende, en van 

plan was het te gebruiken voor een lezing die ze in dat jaar gaf, al schrijft ze ook dat ze het niet altijd eens is met 

hem.  

Brief 28 februari 1916. 

Paul Scheerbaart, Glasarchitektur (Berlijn 1914), in de brief schrijft ze dat dit boek prachtig vond. Brief 12 juni 1914. 

Miek Janssen, Jan Toorop (Amsterdam 1915). Dit boek vond ze vooral om te lachen. Brieven 26 november 1915 en 9 

december 1915. 

Adolf Behne schrijft in de Neue Rundschau (aprilnummer 1916) een artikel met de titel ‘Stillebemerkungen zur 

modernen Kunst’ waarover hij graag de mening van Jacoba van Heemskerck zou horen.  

Brief 8 mei 1916, blijkt dat ze dit 

artikel gelezen heeft. 

Richard Wagner, Kunstwerk der Zukunft (verscheen voor het eerst in 1849), dit boek vond ze vooral grote onzin.  Brief 19 september 1916.  

Plato, Werken, in vertaling van Friedrich Ernst Schleiermacher ((1768-1834), Duitse Theoloog en filosoof).  Brief 23 november 1916. 

Marie Tak van Poortvliet ontving van Walden een boek van Wilhelm van Bode (1845-1929), een Duitse 

kunsthistoricus. 

Brief 30 december 1916. 
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Vanaf 1916 gaven Van Heemskerck en Tak van Poortvliet Willem Zeylmans van Emmichoven verschillende werken 

van Rudolf Steiner te lezen: Filosofie der vrijheid, Theosofie, Die Rätsel der Philosophie, Die Geheimwissenschaft, 

Das Christentum als mystische Tatsache en vele andere (blijkend uit autobiografische aantekeningen van 

Zeylmans van Emmichoven). Marie Tak van Poortvliet vertaalde het boek van Steiner over de sociale driegeleding: 

De kern van het sociale vraagstuk in de levensvoorwaarden voor het heden en de toekomst.  

Huussen en Van Paaschen-

Louwerse, Jacoba van 

Heemskerck, 110 

Herbert Henkels typeert Marie Tak van Poortvliet als “de meest ijverige propagandiste in geschrifte van Der 

Sturm-beweging in Nederland”. Ze publiceert verschillende artikelen in De Toekomst in 1916 en een artikelreeks 

‘Het begrijpen van nieuwe schilderkunst’ in Het nieuwe Leven in 1919-1920. 

Henkels, Jacoba van Heemskerck, 

37. 

Adolf Behne, Zur neuen Kunst (Berlijn 1917). Brief 19 december 1914. 

Herwarth Walden, Einblick in kunst. Expressionismus, Futurismus, Kubismus (Berlijn 1917/1924).  Brief 4 april 1917 

Herwarth Walden, Expressionismus Die Kunstwende (Berlijn 1918).  Brief aan Gustav Bock, 1 mei 

1920.  

Eind september 1920 bezochten Jacoba en Marie het zojuist door Rudolf Steiner geopende (eerste) Goetheanum 

te Dornach (in Zwitserland), daar woonden een aantal van de voordrachten bij die in de week na de opening 

werden gehouden. Vaker woonden ze voordrachten van Steiner bij in Nederland.   

Huussen en Van Paaschen, Jacoba 

van Heemskerck, 174. 

Friedrich Markus Huebner (1886-1964), Duitse criticus en literator, woonachtig in Nederland, Die Junge Kunst in 

Europa, I: Die Neue Malerei in Holland (Leipzig-Arnhem 1921). In dit boek staat Van Heemskerck vermeld en het 

bevat reproducties van haar werk.  

Huussen en Van Paaschen, Jacoba 

van Heemskerck, 179 en 183, brief 

4 augustus 1921.  

Blauwe boek van de Deutschen Werkbund, met de voordracht van prof. Hölzel (??). Brief 17 juli 1921 aan Hans 

Hildebrandt.  
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F.W. Zeylmans van Emmichoven, ‘De geestelijke richting in de nieuwe schilderkunst, Jacoba van Heemskerck, 

manuscript van januari 1917, later gepubliceerd in Tableau. Tijdschrift voor beeldende kunst 4:6, zomer 1982, 

589-596. 

Zie introductie Herbert Henkels bij 

dit artikel, hij ziet dit artikel als 

een neerslag van gesprekken 

tussen Zeylmans en Van 

Heemskerck.  

Zeylmans van Emmichoven, Willem, De werking der kleuren op het gevoel (Dissertatie Universiteit Utrecht 1923), 

opgedragen aan Jacoba van Heemskerck, eerder deed ze met hem onderzoek naar de werking van kleuren op 

schoolkinderen in Domburg).  

Huussen en Van Paaschen, Jacoba 

van Heemskerck, 144. 

Literatuur  

Karel Wasch, Omdwalingen in het land der liefde: uit de boeken der viereenheid (Amsterdam 1916). Brief 9 december 1915, noemt ze 

Wasch als leerling van Albert 

Plasschaert.  

Herwarth Walden, Das Buch der Menschenliebe (Berlijn 1916) (roman). Brief 16 augustus 1916.  

Dichtbundels Adolf Knoblauch (1882-1951), Schwarze Fahne, Kreis des Anfangs, Frühe Gedichte (het gedicht 

Deutsche Hafenstadt is opgedragen aan Jacoba van Heemskerck), uitgegeven door de Sturm in 1916. 

Brieven 27 mei 1916 en 2 juni 

1916.. 

August Stramm, Geschehen. Sturm-Buch XI (Berlijn 1916). Brief 12 september 1916. 

Peter Baum (1869-1916), Kyland. Sturm-Bücher XIII (Berlijn 1916). Brief 28 september 1916. 

Oskar Kokoschka, Mörder Hoffnung der Frauen (Berlijn 1916) (drama).  Brief 29 oktober 1916. 

Hans von Wolzogen, Edda, no. 781-84 (deze vraagt Van Heemskerck te leen uit de Philppe Reclams Universal-

Bilbiotheek. 

Brief 23 november 1916.  
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Herwarth Walden, Weib (drama) hebben Van Heemskerck en Tak van Poortvliet tijdens een ‘Sturmabend’ 

gehoord in 1917, naast gedichten van Kurt Heynicke en August Stramm, proza van Aage von Kohl, August 

Strindberg en Peter Altenberg, aantal voordrachten van Lothar Schreyer en pianocomposities van Herwarth 

Walden. 

Huussen en Van Paaschen, Jacoba 

van Heemskerck, 118. 

Bij de Sturm worden regelmatig voordrachtavonden gehouden, Van Heemskerck hoort via een kennis over een 

prachtige voordracht van Rudolf Blümmer (1873-1945), Duitse schrijver en voordrachtskunstenaar, goede vriend 

van Herwarth Walden. 

Brief 29 november 1916. 

August Strindberg, Märchenspiel. (jaar uitgave? In Nederlands vertaald als ‘Droomspel’?) Brief 15 februari 1917, in PS. 

Sprookje/mythe over Wotan, ook figuur in Ring des Nibelungen van Richard Wagner. Van Heemskerck is bezig 

met een poppenspel rond deze figuur. Ze heeft Willem Zeylmans van Emmichoven gevraagd dit sprookje te 

bewerken, een spel over Odin getiteld ‘De bezielingsdrank’. Jacoba van Heemskerck las naast geschiedenis-, 

filosofie- en kunstboeken, vooral mythen, sprookjes en legendes.  

Brief 23 mei 1917. 

Henkels, Jacoba van Heemskerck, 

21 135. 

Walden draagt het idee aan een spel te maken over Sancta Susanna. Dit is het bijbelverhaal over Susanna die 

tijdens het baden begluurd wordt, een Sturm-Buch van August Stramm, uitgegeven in 1914. 

Brief 10 juni 1917. 

Van Heemskerck checkt bij Walden het volgende idee: Lothar Schreyer (1886-1966, dramaturg te Hamburg), 

Nacht. Drama (Berlijn 1919), kennelijk heeft Jacoba dit drama in een eerdere versie onder ogen gekregen. 

Brief 10 juni 1917. 

Eind 1917 doet Van Heemskerck Walden het voorstel voor ‘Kinder-Sturmbücher’, met haar ilustraties bij 

sprookjes van Grimm en Andersen, en de sage van Wodan. 

Henkels, Jacoba van Heemskerck, 

22.  

Brief 4 november 1917. 
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Beeldende kunst 

Vroegere kunstenaars als: Greco, Het Isenheimer Altaar van Mattias Grünewald, schilderijen en etsen van 

Herculus Segers.  

Brief 18 december 1915. 

Marie Tak van Poortvliet plaatst Van Heemskerck in haar herinneringen in het Sturm-Bilderbuch VII uit 1924 in 

een rechtstreekse lijn met de Vlaamse primitieven (Jan van Eyck, Hans Memling, Rogier van der Weyden en Pieter 

Breughel), Herculus Seghers en Vincent van Gogh. Zie ook essay Zeylmans van Emmichoven, 1917 waarin hij de 

primitieven typeerde als het hoogtepunt van de schilderkunst, tot aan het expressionisme.  

Tak van Poortvliet, Sturm-

Bilderbuch VII, 6-7.  

Muziek 

Van Heemskerck woonde een uitvoering bij van Tristan und Isolde, van Richard Wagner, in Amsterdam, tussen 9 

en 12 oktober 1916. Marie Tak van Poortvliet schrijft er een recensie over voor De Toekomst. 

Brief 8 oktober 1916.  

Van Heemskerck en Tak van Poortvliet woonden een uitvoering van het Rosenkavalier van Richard Strauss bij. Brief 30 december 1916.  

Marie Tak van Poortvliet ontving bladmuziek van de symfonieën van Gustav Mahler. In februari-maart 1919 

wonen ze uitvoering van de derde en de negende symfonie bij. 

Brief 23 november 1916. 

Marie Tak van Poortvliet schrijft een recensie over de Duitse operavoorstelling Mona Lisa van Max von Schillings. Brief 17 januari 1918. 

Natuur  

In mei 1916 gaat ze naar het dorp De Steeg in Gelderland, daar is ze van plan schetsen te maken van de prachtige 

bomen daar. Eerder deed ze dat op tocht naar Assen in mei 1915. 

Brief 21 april 1916. 

Van Heemskerck maakte in het Aquarium in Berlijn schetsen gemaakt (Walden regelde dit voor haar). Brief 18 december 1915. 

In de biografische schets over Jacoba van Heemskerck in het Sturm-Bilderbuch VII (1924) dat verscheen na haar 

dood vertelt Marie Tak van Poortvliet over belangstellingen van Jacoba naast haar schilderkunst: bloemen, 

Tak van Poortvliet, Sturm-

Bilderbuch VII, 8. 
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planten en alles wat met natuur te maken had, verzameling stenen en schelpen, fotografie (zij fotografeerde al 

haar werk voordat ze het naar Berlijn opstuurde).  

Materialen 

In de brief van 19 mei 1916 vraagt ze of Walden haar een boek over de zijderupsteelt zou kunnen opsturen. Ze is 

immers altijd op zoek naar nieuwe dingen om te kunnen proberen. Huussen en Van Paaschen veronderstellen dat 

ze op zijde wilde gaan schilderen. “De transparantie van het materiaal van zowel glas als zijde moesten haar 

kleuren stralend en ‘leuchtend geistlich’ maken.”  

Brief 19 mei 1916. 

Huussen en Van Paaschen, Jacoba 

van Heemskerck, 112. 

Gottfried Heinersdorff, Die glasmalerei. Ihre Techniek und ihre Geschichte (Berlijn 1914), Van Heemskerck bezocht 

de Werkstätte Puhl&Wagner/Heinersdorff, gearrangeerd door Walden.  

Brief 7 augustus 1919. 
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Bijlage 2: Verantwoording afbeeldingen  

 

Titelpagina: Heemskerck, Jacoba van, Vestibuleraam Villa Wulffraat (links gehele raam, rechts 

detail), 1920, glas-in-lood, 136,2 x 71,5 cm, Kunstmuseum, Den Haag (foto: auteur, 17 juli 

2021).  

 

Pagina 25: Heemskerck, Jacoba van, Bild 60, 1916, olieverf op doek, formaat en verblijfplaats 

onbekend (foto: http://willem-hoogendijk.blogspot.com/2012/09/russische-haven.html, laatst 

geraadpleegd op 21 november 2022).  

 

Pagina 26: Heemskerck, Jacoba van, Bomen en bergen, 1915, olieverf op doek, 46,3 x 56,4 cm, 

Kunstmuseum, Den Haag (foto: https://www.kunstmuseum.nl/nl/collectie/bomen-en-

bergen?origin=gm, laatst geraadpleegd op 21 november 2022).  

 

Pagina 27: Heemskerck, Jacoba van, Boom, 1920, mozaïek van glas en zink op hout, 107,5 x 

93,5 cm, Kunstmuseum, Den Haag (foto: 

https://www.kunstmuseum.nl/nl/collectie/boom?origin=gm, laatst geraadpleegd op 21 

november 2022).  

 

Pagina 28: Heemskerck, Jacoba van, Bild no. 23, 1915, olieverf op doek, 111,1 x 130,9 cm, 

Kunstmuseum, Den Haag (foto: https://www.kunstmuseum.nl/nl/collectie/bild-no-

23?origin=gm, laatst geraadpleegd op 21 november 2022).  

 

Pagina 31: Heemskerck, Jacoba van, Bild no. 77, 1917, olieverf op doek, 75,7 x 75,7 cm, 

Kunstmuseum, Den Haag (foto: https://www.kunstmuseum.nl/nl/collectie/bild-no-

77?origin=gm, laatst geraadpleegd op 21 november 2022). 

 

Pagina 36: Heemskerck, Jacoba van, Vestibuleraam Villa Wulffraat, 1920, glas-in-lood, 136,2 x 

71,5 cm, Kunstmuseum, Den Haag (foto: https://www.kunstmuseum.nl/nl/collectie/glas-lood-

vestibuleraam?origin=gm, laatst geraadpleegd op 21 november 2022).  
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Pagina 40, linker afbeelding: Heemskerck, Jacoba van, Bild 107, 1920, olieverf op doek, 95 x 

75,5 cm, Kunstmuseum, Den Haag (foto: https://www.kunstmuseum.nl/nl/collectie/ bild-no-

107?origin=gm, laatst geraadpleegd op 21 november 2022).  

 

Pagina 40, rechter afbeelding:  Heemskerck, Jacoba van, Glas-in-lood raam met voorstelling 

van een boom, 1920, glas-in-lood, 107,3 x 80,5 cm, Kunstmuseum, Den Haag (foto: 

https://www.kunstmuseum.nl/nl/collectie/glas-loodraammet-voorstelling-van-een-boom-

naar-ontwerp-no-19?origin=gm, laatst geraadpleegd op 21 november 2022).  

 

Pagina 45: Heemskerck, Jacoba van, Vestibuleraam Villa Wulffraat, 1920, glas-in-lood, 136,2 x 

71,5 cm, Kunstmuseum, Den Haag (foto: auteur, 17 juli 2021).  

 

Pagina 47, bovenste afbeelding: Heemskerck, Jacoba van, Bovenlicht van glas-in-lood, 1920, 

glas-in-lood, 39,5 x 90,5 cm, Kunstmuseum, Den Haag (foto: 

https://www.kunstmuseum.nl/nl/collectie/bovenlicht-van-glas-lood?origin=gm, laatst 

geraadpleegd op 2022).  

 

Pagina 47, onderste afbeelding: Heemskerck, Jacoba van, Deurpaneel van glas-in-lood, 1920, 

glas-in-lood, 166,5 x 68,5 cm, Kunstmuseum, Den Haag (foto: 

https://www.kunstmuseum.nl/nl/collectie/deurpaneel-van-glas-lood?origin=gm, laatst 

geraadpleegd op 21 november 2022).  

 

Pagina 49: Heemskerck, Jacoba van, Compositie VII, 1916, ingekleurde houtsnede met 

waterverf op Japans papier, 19,8 x 28 cm, Kunstmuseum, Den Haag (foto: 

https://www.kunstmuseum.nl/nl/collectie/compositie-vii?origin=gm, laatst geraadpleegd op 

21 november 2022). 

 

Pagina 51: Heemskerck, Jacoba van, Glas-in-loodraam naar ontwerp no. 17, glas-in-lood, 106 x 

76,5 cm, Kunstmuseum, Den Haag (foto: https://www.kunstmuseum.nl/nl/collectie/glas-

loodraam-naar-ontwerp-no-17?origin=gm, laatst geraadpleegd op 21 november 2022).  

 

Pagina 52: Van Heemskerck, Jacoba van, Glas-in-lood raam, compositie, 1920, 

gebrandschilderd glas-in-lood, 60,7 x 47,8 cm, Kunstmuseum, Den Haag (foto: auteur, 16 juli 

2021).  
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Pagina 53 en 54: Van Heemskerck, Jacoba van, Glas-in-lood raam, compositie (drie details), 

1920, glas-in-lood, 60,7 x 47,8 cm, Kunstmuseum, Den Haag (foto: auteur, 16 juli 2021).  

 

Pagina 54: Heemskerck, Jacoba van, Compositie op een natuurmotief, circa 1915-1920, 

mozaïek van glas en zink op hout, 85,5 x 127,5 cm, Kunstmuseum, Den Haag (foto: 

https://www.kunstmuseum.nl/nl/collectie/compositie-op-een-natuurmotief?origin=gm, laatst 

geraadpleegd op 21 november 2022).  

 

Pagina 54, onderste afbeelding: Heemskerck, Jacoba van, Compositie XIII – no 16, 1916, 

houtsnede, 22 x 32 cm, Kunstmuseum, Den Haag (foto: 

https://www.kunstmuseum.nl/nl/collectie/compositie-xiii-no-16?origin=gm, laatst 

geraadpleegd op 21 november 2022).  

 

Pagina 57: Van Heemskerck, Jacoba van, Vensterhanger met voorstelling van een vlinder, circa 

1920, glas-in-lood, 42 x 42 cm, Kunstmuseum, Den Haag (foto: auteur, 16 juli 2021).  

 

Pagina 58: Van Heemskerck, Jacoba van, Vensterhanger met voorstelling van een vlinder 

(detail), circa 1920, glas-in-lood, 42 x 42 cm, Kunstmuseum, Den Haag (foto: auteur, 16 juli 

2021).  

 

Pagina 58, onderste afbeelding: Heemskerck, Jacoba van, Compositie [Vlinder], 1910-1923, 

glas-in-lood, 31,7 x 36,1 cm, Museum Boijmans, Rotterdam (foto: 

https://www.boijmans.nl/collectie/kunstwerken/57900/glas-in-loodraam, laatst geraadpleegd 

op 21 november 2022). 

 

Pagina 60: Heemskerck, Jacoba van, Boom, 1920, mozaïek van glas en zink op hout, 107,5 x 

93,5 cm, Kunstmuseum, Den Haag (foto: auteur, 17 juli 2022). 

 

Pagina 61: Heemskerck, Jacoba van, Boom (details),1920, mozaïek van glas en zink op hout, 

107,5 x 93,5 cm, Kunstmuseum, Den Haag (foto: auteur, 17 juli 2021). 

 

Pagina 63, linker afbeelding: Heemskerck, Jacoba van, Compositie (Boom), 1915, houtsnede, 15 

x 15 cm, Kunstmuseum, Den Haag (foto: 
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https://www.kunstmuseum.nl/nl/collectie/compositie-boom?origin=gm, laatst geraadpleegd 

op 21 november 2022). 

 

Pagina 63, rechter afbeelding: Heemskerck, Jacoba van, Twee bomen, 1910, olieverf op doek, 

70,5 x 88,2 cm, Kunstmuseum, Den Haag (foto: 

https://www.kunstmuseum.nl/nl/collectie/twee-bomen?origin=gm, laatst geraadpleegd op 21 

november 2022).  

 

Pagina 65: Heemskerck, Jacoba van, Glas-in-lood raam met geometrisch patroon, bestaande 

uit 9 delen (ramen Marinekazerne), 1921, 285 x 150 cm (zijpanelen) en 285 x 279 cm 

(middenpaneel, onderste rij), 285 x 150 cm (zijpanelen) en 285 x 276 cm (middenpaneel, 

middelste rij); 95 x 150 cm (zijpanelen) en 95 x 279 cm (middenpaneel, bovenste rij), 

Kunstmuseum, Den Haag – langdurig bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (foto: 

https://glasatelier.nl/projecten/panelen-jacoba-van-heemskerck/, laatst geraadpleegd op 21 

november 2022).  

 

Pagina 67: Heemskerck, Jacoba van, Glas-in-lood raam met geometrisch patroon, bestaande 

uit 9 delen (ramen Marinekazerne), 1921, 285 x 150 cm (zijpanelen) en 285 x 279 cm 

(middenpaneel, onderste rij), Kunstmuseum, Den Haag – langdurig bruikleen Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed (foto: auteur, 5 juli 2019, tijdens tentoonstelling Meesterlijke vrouwen. 

Tien avant-garde kunstenaars die je gezien moet hebben in het Stedelijk Museum in 

Schiedam).  

 

Pagina 68: Heemskerck, Jacoba van, Ontwerptekening onderste rij glas-in-lood raam met 

geometrisch patroon, bestaande uit 9 delen (ramen Marinekazerne), 1921 (foto: 

https://glasatelier.nl/projecten/panelen-jacoba-van-heemskerck/, laatst geraadpleegd op 21 

november 2022).  

 

Pagina 69: Heemskerck, Jacoba van, Glas-in-lood raam met geometrisch patroon, bestaande 

uit 9 delen (ramen Marinekazerne), 1921, 285 x 150 cm (zijpanelen) en 285 x 279 cm 

(middenpaneel, onderste rij), Kunstmuseum, Den Haag – langdurig bruikleen Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed (foto: https://glasatelier.nl/projecten/panelen-jacoba-van-heemskerck/, 

laatst geraadpleegd op 21 november 2022).  


