
IJmond ! Werk van Rob is sinds
1982 onder meer drie keer getoond
in het Kennemer Theater in Bever-
wijk. Na de dagopleiding aan de
Rietveld Academie in Amsterdam
uitte hij zich in realistische oliever-
ven. Het portret is een belangrijk
onderdeel. Zo maakte hij ‘formele’
portretten van D66-politicus Franc
Weerwind, die burgemeester was
in Nieuwe Niedorp, Velsen en
Almere. Inmiddels is deze gepor-
tretteerde uitgegroeid tot ’Bekende
Nederlander’, als minister voor

rechtsbescherming in kabinet
Rutte IV.

Rob en Mary zijn beiden lid van
de nu twee eeuwen oude Haarlem-
se kunstenaarsvereniging Kunst Zij
Ons Doel. Dit jubileum was aanlei-
ding voor een bijzondere tentoon-
stelling, waarbij huidige leden is
gevraagd een kunstwerk te maken
geïnspireerd op werk van een
KZOD-kunstenaar uit het roemrij-
ke verleden. Onder de bekenden en
ereleden grootheden als Mari An-
driessen, George Breitner, Jan
Bonner en Kees Verwey.

Dokwerker
Rob koos voor het beeldhouwwerk
’Portret Jan Bronner’, door Bron-

ners leerling Mari Andriessen
(1897-1979) die vooral beroemd is
van het oorlogsmonument De
Dokwerker in Amsterdam. De in
Laren geboren Bronner, zoon van
een huisschilder, geldt als motor in
de figuratief abstracte schilder- en
beeldhouwkunst. Hij maakte bij-
voorbeeld een borstbeeldje van
organist Hendrik Andriessen,
broer van Mari. Dit staat in De
Philharmonie in Haarlem.

De inspirator voor Mary was Ben
Kamp (1884-1953), kunstschilder,
graficus, glazenier én bijna vijftig
jaar lid van KZOD. Beroemde leer-
lingen van hem zijn Maurits Cor-
nelis Escher en Kees Verwey. ,,En
nu hangt hij dan boven mij in het

museum.”
Mary koos Kamps ’Afbeelding

van een vrouw’, van vlak na de
oorlog. De Heemskerkse was in de
jaren zeventig en tachtig zelf
(naakt)model bij KZOD en zou
later als kunstenares plaatsnemen
tegenover een (naakt)model. ,,Thea
is haar naam, ze was balletdanseres
en staat in heel Nederland model.”

De Waag
Thea stond tevens model voor
Mary’s bijdrage aan de expositie.
Net als de kunstenaars gaat Thea
het oude steile trapje omhoog in
gebouw De Waag aan het Spaarne
in Haarlem. ,,Dan kom je in de
ronde tekenzaal”, legt Mary uit.
,,In een hokje met spiegel kleedt ze
zich om en dan neemt ze heel
elegant plaats op een verhoginkje.
Ik ervaar het altijd als een soort
plechtigheid. Zoals De Waag, waar
we altijd klokslag acht uur begin-
nen, natuurlijk ook iets magisch
heeft. Die heerlijke sfeer neem je
daarna mee naar huis.”

EXPOSITIE Admiraal en Daniëls in Museum Haarlem

IJmondse kunst is ’virtueel beperkt’

Ton de Lange
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•iKunst
Jubileumtentoonstelling van
KZOD - ’200 jaar kunst in
Haarlem’ - in Museum Haarlem
tot en met 25 maart. Met
deelnemers uit Heemskerk en
Velsen-Noord. Het museum is
gesloten tot en met 14 januari.
Informatie: museumhaarlem.nl
en kzod.nl

##Tekenen in
waaggebouw
heeft ook iets

magisch

Ben Kamp: ’Afbeelding van een vrouw’, houtskool op papier (1946).
COLLECTIE KARIN EN MARJON DRIJVER

Mari Andriessen: ’Portret Jan Bronner’, gips (1965). COLLECTIE FRANS HALS MUSEUM

Mary Admiraal: ’Modeltekening’, pastel en houtskool op papier (2021). FOTO ROB OUWEKERK

Mary Admiraal. ARCHIEFFOTO RONALD GOEDHEER

Rob Daniëls: ’Model, Andriessen, Bronner et moi-même’, pen op papier (2021).
FOTO ROB OUWEKERK

##Hangen onder
de meester van
M.C. Escher en
Kees Verwey

Twee kunstenaars uit de IJmond ’hangen’ in Museum Haarlem:Mary Admiraal
(Heemskerk) en Rob Daniëls (Velsen-Noord). Vanaf 23 oktober vorig jaar was
hun werk fysiek te bewonderen; sinds 19 december wegens corona helaas al-
leen digitaal, via een virtuele tour. ,,Die maakt je wél nieuwsgierig om erheen te
gaan”, zegt Mary. ,,Hopen maar dat het straks toch weer kan.”
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Pas rond 1900 werd het voor
vrouwen bij KZOD eenvoudiger
om lid te worden, maar het schil-
deren van naaktmodellen bleef
voor hen lange tijd uit den boze.
Het is een van de oudste kunste-
naarsverenigingen. Sinds 1828
huizen de leden in de bovenverdie-
ping van het 16e eeuwse waagge-
bouw.

Mary hangt niet alleen in het
museum, ze is tevens met drie
tekeningen ’en een verhaaltje’
present in het boek dat KZOD in
september bij het jubileum uit-
bracht. Een maand later ging de
expositie van start, om in decem-
ber weer tijdelijk te moeten slui-
ten. ,,Je kunt natuurlijk wel virtu-
eel een tour doen, en het is uiter-
aard heel fijn dat zoiets dan in
ieder geval nog kan, maar het is
heel anders dan er rondlopen en
het voelen. Zo’n ruimte maakt toch
een ander mens van je. Zoals op tv
niet te vergelijken is met echt over
het strand lopen, door de duinen
of in de kerk zitten.”


