Buiten & Binnen
Marjan de Glopper

Landschappen rond Egmond
stillevens
en enkele portretten
Bijna alle werken zijn te koop: zie de lijst

Marjan de Glopper: bewogen kunstenaar die het oude wil behouden
Marjan de Glopper is al een gewaardeerd professioneel kunstenaar als ze in 1973 een nieuwe start
maakt in haar leven en met twee kinderen, Flossie en Bart, in Egmond-Binnen komt te wonen
aan de Adelbertusweg. Het prachtige landschap
rond de Egmonden ervaart ze als een troost,
maar ze maakt zich zorgen over de veranderingen die ze waarneemt en komt in verzet. Met
potlood en penseel legt ze het nog ongerepte
vast. Ze heeft niet veel op met de moderne tijd,
maar des te meer met het oude en authentieke
zoals ook blijkt uit haar stillevens.

Behalve als schilder van landschappen en stillevens is Marjan de Glopper ook een gewaardeerd
portretschilder. Deze foto maakte de Egmondse fotograaf Armando Jongejan in 1996 voor zijn
boek ‘Egmondse Dorpsportretten’.
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Museum
van Egmond
27/4 t/m 3/11 2019
di t/m zo 14.00 –17.00 uur

Expositie
‘Buiten & Binnen
Marjan de Glopper
15
‘Vennewaterspolder’
Olieverf 67 x 95 (69 x 97)
Egmond-Binnen 2005

De genummerde werken met bijschriften in rood hangen op de tentoonstelling

“Een landschap kan je vriend worden en je kunt er steeds weer
blij om zijn dat het er, als je buiten komt, nog steeds ligt”
Marjan de Glopper
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m.m.v.:
bestuur en vrijwilligers
Museum van Egmond
&
Simon Blok: advies
Frits van Eck: foto’s
Carla Kager: organisatie/infobladen/pr
Carola Krieger: Duitse vertaling
Bert Kuys: inrichting
Suzanne de Zwart: advies en inrichting

1 ‘Dille en
kamille’
Olieverf
85 x 75

1a (op de ezel)
‘Witte kan’
Olieverf
40 x 50

‘Kistje II’
Olieverf
50 x 60
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‘Kistje II is niet aanwezig op de tentoonstelling, maar
is in overleg wel beschikbaar . Lijst en afmetingen zijn
gelijk aan enkele andere stillevens zoals ‘Kistje II’

Portretten
< Marjan de Glopper in haar atelier
Maart 2019
Foto Evert Visser
> ‘Shulamith’,
Israëlisch meisje 1986
Olieverf 47 x 47

< Tentoonstelling 1
‘Zelfportret’ rond 1985
Olieverf 50 x 65
> Bruno’ rond 1983
Olieverf 56 x 66

Goede leermeesters
Marjan de Glopper (Utrecht 1936) wilde al
heel jong kunstschilder worden en haar eerste lessen kreeg ze in 1953 in Parijs. Daarna
volgde ze opleidingen aan de Kunstnijverheidsschool en de Rijksakademie te Amsterdam. Ze had ook daar en in Antwerpen
heel goede leermeesters. Ze bewonderde
Breitner en Kamerling Onnes.
Marjan is een vrouw van weinig woorden,
die haar werk nooit gemakkelijk heeft gevonden. Ze koos haar geheel eigen weg in
de kunst en vond daarin haar bestaan. In
vakkringen ondervond ze waardering en
haar werk werd vele malen geëxposeerd.
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Kinderen
Marjan de Glopper
schildert menig kinderportret.

<3
‘Jongensportret’
Olieverf
23 x 23

>2
Lia aan de afwas
Aquarel
Jaartal onbekend

Bent u geïnteresseerd?
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‘Naaigerei’
Olieverf 1970 51 x 67
Een voorbeeld van vroeg werk, de z.g. ‘deelschilderijen’

Indien u speciale belangstelling hebt voor een
werk van Marjan de Glopper en de aankoop overweegt, neemt u dan contact op met de dienstdoende vrijwilliger van
het museum. Zie ook de
verkooplijst. Eventueel
kunt u gedurende een
week een optie nemen.
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< 4
‘Mechteld’
Potloodtekening
24 x 18

Jaren zestig: Parijs, Antwerpen en Amsterdam
Marjan de Glopper tekende graag
de volkstypes op straat of in een
café in Antwerpen waar ze een
klein atelier had. Vanaf 1962 had ze
een atelier in de Jordaan en werd
haar werk geëxposeerd. In 1966
werd ze geëerd met de Buningprijs
voor haar werk.

Marjan de Glopper 1966
Foto bij artikel in de Avenue
> ‘Café in Antwerpen’ 1964
Aquarel 40 x 50
> ‘Drie miskende voorrechten’
1966
Olieverf 50 x 65
Tekst A. Roland Holst

<< ‘Voor mijn moeder’ 1965
Olieverf 45 x 35
Eervolle vermelding
Wedgewoodprijs
< ‘Deur’ 1967
Olieverf 24 x 32
Jachtopzienerswoning De Bilt
> ‘Vuilnishuis Antwerpen’ 1966
Aquarel 39 x 52
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‘De saamhorigheid van een
kommetje en een kannetje’ Mischa de Vreede

6
‘Savon de Marseille’
olieverf

De schoonheid van het alledaagse, het doorleefde en
versletene. De ouderwetse spullen die Marjan de Glopper schilderde, staan nog bij haar in de keuken.
Kenners hebben het over de losse toets waarmee ze juist
deze voorwerpen tot leven brengt, en noemen het lang
niet zo eenvoudig als het lijkt.
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‘203 Klein’
Olieverf

>5
‘Narcisjes’
Olieverf

“De dingen krijgen onder
haar hand een ziel”
Constantijn Kelk bij de opening van een
tentoonstelling in de Kapberg in 2016

>7
‘Kistje I’
Olieverf

>> 23
‘De vissen’
Olieverf

> 24
‘Trechtertje’
Olieverf
7

Ik ben een blomme
en bloei voor uwe ogen
geweldig zonnelicht
Ik ben een blomme
en doe des morgens open
des avonds toe mijn blad
Guido Gezelle

Olieverfschilderijen
> 13
‘Ik ben een blomme,
Guido Gezelle’
>> 12
‘Kleine papavers’

‘Zelfs zoiets alledaags als het toevallig en
kortstondig samenzijn van bloemen en
vaatwerk blijkt zo bijzonder mooi dat je
blij bent dat het werd vastgelegd.’
Mischa de Vreede

12
‘ Papavers en pioenen’ 2001
< 8 in kistje:
‘Groot Hoefblad’ 1985
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9 ‘Bloemen uit België’ 1985
Uit alles spreekt de liefde voor de schoonheid van wilde bloemen en van papavers in
het bijzonder. Zie het artikel over de kunst
van Marjan de Glopper in de Museumbode.

< 21 ‘Huis van Lou v.d. Berg’
Olieverf 1978

Het schilderij is een mooi
aandenken want er staat al
jaren nieuwbouw

Het huis met het postkantoortje van de
familie Mooij staat op het bovenste deel
van het schilderij afgebeeld.
Fotocollectie Fred Houtenbos

Het huisje van Lou v.d. berg
Fotocollectie Fred Houtenbos

Huisje Lou v.d. Berg

Het Postkantoortje van Mooij

Een opmerkelijke familie

Op het bovenste deel van schilderij is het huis van
de familie Mooij afgebeeld dat stond naast bouwbedrijf Apeldoorn aan de Herenweg. Hier woonden
Henk Mooij en Maartje Blokker. Maartje was postkantoorhoudster en Henk Mooij was postbesteller
bij de PTT. Later nam hun ongetrouwde dochter
Agatha het postkantoortje over.

Over de familie Mooij valt een boek te schrijven als
beheerders van duinboerderijen, jachtopzieners en
caféhouders. Wat te denken van Klaas Pieters Mooij
die in 1864 door het gerecht in Alkmaar ter dood
werd veroordeeld wegens vermeende brandstichting. Het liep goed af want hij stierf gewoon op 78jarige leeftijd in Egmond-Binnen.
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Marjan de Glopper schilderde
deze huisjes aan de Herenweg in
Egmond-Binnen met liefde omdat ze zo houdt van het oude,
het authentieke. Het onderste
huisje was van een echte dorpsfiguur die mirakels goed kon biljarten: Lou v.d. Berg. Hij had er
een prachtige groentetuin met
Elzenhaag. Ook liepen er vele
katten rond. Natuurlijk kreeg hij
een bijpassende bijnaam: ‘Lou de
kat’.

Voordat de Randweg er was
Gezicht vanuit Egmond aan den Hoef over
de Egmondermeer, geschilderd voordat de
Randweg een hap uit het landschap zou nemen. Marjan de Glopper stond aan de Egmonderstraatweg, waar later het winkelcentrum is gebouwd. In de verte de rook van de
vuilverbranding bij Alkmaar.

Het verontrust Marjan de
Glopper dat er steeds weer
stukjes van het landschap afgehaald worden en daartegen
komt ze in verzet. Ze is het
hartgrondig eens met de bekende uitspraak van Lucebert:
“Alles van waarde is weerloos”

“De hele dag achter elkaar buiten
schilderen lukt niet. Het licht verandert. Schaduwen vallen anders. De
dieren die je schildert, koeien of
schapen lopen weg”.
Marjan de Glopper

> 14 ‘Voordat de randweg er was’
1991 Olieverf 60 x 80
Schenking aan het museum

Protest tegen Randweg
In 1991 protesteert Marjan vergeefs
tegen de nieuwe Randweg, vooral
het gedeelte ten westen van de Herenweg met het grote kruispunt.
Juist omdat ze het zo’n mooi puur
agrarisch hoekje vindt, heeft ze dit
gebiedje al vele malen uitgebeeld
en die werken ook verkocht. Indien
u een Egmonds werk bezit, dan wil
iemand van het museum graag een
foto ervan komen maken.

“Streep door de
Landelijkheid”
De Randweg noemt ze een streep
door de landelijkheid van Egmond
en dan heeft ze er als kunstenaar
niets meer te zoeken.
Ze vreest dat Egmond wordt zoals
Zandvoort terwijl het nog zo authentiek is. “Egmond ziet z’n eigen
schoonheid niet”, vertelt ze in de
Alkmaarsche Courant.
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‘Het Zwaantje’ en ‘De Bleek’
Dit gebiedje ligt tussen Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee.
Het buurtje op de voorgrond met rechts de boerderij van de familie
Zwaan als middelpunt heet ‘het Zwaantje’. Iets verderop onder de
duinrand ligt ‘De Bleek’ (naar links op het schilderij). De boerderij van
de familie Kuiper (met het rode dak) met de bollenschuren staat er
ook prominent op.
> 16
‘Gezicht op de Egmonderstraatweg’
Olieverf 62 x 92 cm
Particulier bezit
Foto Simon Blok

Tekst onderaan:
Naar de Egmonderstraatweg gezien
vanaf de boerderij ’Het oude huis’
aan de Heerenweg, voor het bestaan
van de randweg’.

‘Als de Egmonders Egmond
werkelijk aantrekkelijk willen
houden, moeten
ze zorgen dat
hun resterende
landschap in takt
blijft.’
Uit de protestbrief van
de elf kunstenaars in
1982
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Protest toen

Protest nu

‘Een plek waar we elke dag moed
uit putten’ schreven elf kunstenaars (waaronder Marjan de
Glopper) in 1982 toen de gemeente Egmond op deze plek
een gemeentehuis wilde bouwen.
Ook schreven zij in hun open
brief aan het college en het
‘Contact met de Egmonden’:
Wat vroeger boven onze leslokalen stond, zal altijd waar blijken
te blijven:
NATURA ARTIS MAGISTRA

De plannen voor een gemeentehuis zijn niet doorgegaan maar nu
wordt al jaren geprotesteerd tegen het gemeentelijke besluit om
hier voetbalvelden aan te leggen.
Het verdeelt de bewoners die aan
de ene kant de jeugd en de voetbal een warm hart toedragen terwijl anderen met hetzelfde gevoel
menen dat er veel betere locaties
zijn. Maart 2019: De Raad van
State gaat nog beslissen over de
bezwaren.

Rinnegom’
Aquarel 34 x 50
Jaartal onbekend
< 27

De kerk en de kroeg
Rinnegom is een kleine buurtschap tussen Egmond-Binnen en Egmond aan
den Hoef waar tot 1967 de R.K. Adelbertuskerk stond met een café met tankstation ertegenover. Er was zelfs elk jaar
kermis. Het café werd Restaurant
Creightons en op de plek van de kerk
staat een jeugdherberg.

Keuterboertje op Rinnegom
Dit groepje van vier huizen, op Rinnegom - op de achterkant gezien - staat schuin tegenover het kerkhof. De boerderij rechts is
gebouwd in 1912 en werd bewoond door de familie Zoon. We
zouden het nu een ‘keuterboertje’ noemen, want in de stal was
slechts plaats voor een stuk of tien koeien. Maar ze teelden ook
bollen en dat bracht wellicht iets meer op. De schilder stond bij de
Weg naar de Bleek. Het tafereel is door bijgebouwen gewijzigd.

Dokter Moons en de bakkerij
Het meest linker gebouw is de oude bakkerij van Burgmeijer die er
kon bestaan dankzij de kerk, het café en een ventwijk. De geliefde
huisarts dokter Moons (1911 - 2017) die in 1938 naar Egmond
kwam, haalde in de winkel briefjes op van patiënten die hem vroegen op huisbezoek te komen. Vrijwel niemand had toen telefoon.

De schilder zette haar
schildersezel het liefst
buiten als het niet te helder was, maar een beetje
heiïg zodat de duinen wat
vaag worden, dat de vormen in elkaar overlopen.

> 25 ‘Duinrand bij de Bleek’ 1977
Aquarel 23 x 20

De Bleek
Het gebied westelijk van Rinnegom wordt ‘de Bleek’ genoemd naar blekerijen die hier ooit waren. Het heldere water van de duinrellen was heel
geschikt voor een wasserij/blekerij. Grasland is vaak vervangen door
bollenland. Onder de duinen loopt de Van Oldenborghweg.
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17
‘Philisteinse molen’
Olieverf 56 x 80
Jaartal onbekend

Hoe lang nog?

Philisteinse molen

De schilder wilde het landschap vastleggen voordat het zou veranderen. Dat
was immers wat zij zag gebeuren. Dezelfde foto - met meer geboomte - kon
in maart 2019 nog worden gemaakt.
Maar hoe lang blijft dit nog mogelijk?

De Philisteinse molen is - zoals alle molens - genoemd naar de polder die hij
bemaalt. Gebouwd in 1897 nadat zijn
voorganger in 1896 door blikseminslag
was verwoest. In 1757 was dit ook al
gebeurd. Vele molens zijn verbrand.

Megastal

Bezoekers zijn welkom

De boerderij was vanaf 1920 van Klaas
Veldt, de opa van Klaas en Jan Veldt die
er tot voor kort nog 80 van
de 120 koeien melkten en 16 paarden
verzorgden. Ze beheerden ook de hooglanders en wilde paarden in het duingebied. Er waren geen opvolgers en het
bedrijf is verkocht aan
een ondernemer die er
nu een megastal neerzet.
Er wordt gevreesd voor
het afbreken van de
boerderij.

De molen is eigendom van de gemeente
Bergen. Twee vrijwillige molenaars laten
de molen zo mogelijk op dinsdag en zaterdag draaien en dan zijn bezoekers
welkom. Ook geven ze rondleidingen
op afspraak. Zie molendatabase.nl en
voor een fietsroute zie fietsnetwerk.nl.

Foto’s Frits van Eck
Maart 2019
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< 19
‘Het Vennewater’
olieverf 39,5 x 54,5
Egmond-Binnen 1986

Bij Egmond-Binnen,
De kunstenaar stond aan de Hogeweg en keek richting
Heiloo. Op de achtergrond is het Heilooër bos te zien
en een kerk aldaar. De donkere lijn achter de stroklamp is de Limmerweg en waar de koeien staan is het
Zuiderdijkje. Alle weggetjes in dit gebied zijn oude
dijkjes.

‘Het Vennewater’ sierde de
gids van de gemeente Egmond
1989. De schilder was bij nader
inzien niet tevreden over het perspectief en bracht later veranderingen aan in het schilderij.

Brand
De schuur achter de hooiberg is een impressie van
het boerenbedrijf van de familie Onderwater aan de
Vennewatersweg. Piet Onderwater en Cornelia Kempe kwamen er in 1926 wonen en hadden zo’n 25
koeien. Er is - ook sedert de brand - veel veranderd
en in de omgeving staat nu ook een zendmast.

> 20
‘Camperduin’
Olieverf
40 x 55
1985

Hargermolen bij de dijk (1804)
In de buurt van Camperduin bij de Hondsbossche Zeewering is dit nog altijd Noord-Holland
op zijn best. In 1799 landde hier op de kust een
Engels-Russisch invasieleger om een einde te
maken aan de in ons land sinds 1795 aanwezige
Franse overheersing. (In het museum is een kleine expositie over de Slag bij Egmond in 1799).
Als gevolg van de krijgshandelingen gingen onder andere de eeuwenoude Hargermolen en de
naburige molens van de Groeterpolder en Pettemerpolder door brand verloren. Alleen de
Hargermolen en de Groetermolen werden herbouwd.
Foto Rob Pols 2014
Meer informatie en foto’s zie
Molendatabase.nl
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‘Het Vennewater vanaf de Hoge weg’
Olieverf 60 x 85 cm

Marjan de Glopper: “Er zat zo’n band in de lucht die paarsig-grijs was en die
zijn weerschijn had op de met mest bedekte grond. Dag zag er heel bijzonder uit.
Het verschijnsel duurde wel drie dagen.”
Schilderij Jacob van Ruisdael
Boerderij blijkt molenhuisje

De schilder had haar ezel neergezet op de Hoge
Weg, een landweggetje tegenover het bloemen-en
plantenbedrijf van de fam. Baltus aan de Herenweg. In de verte is het Heilooër bos te zien en een
‘boerderijtje’ aan de Vennewatersweg. Echter, dit is
geen boerderij maar het z.g. ’molenhuisje’ en tot
1930 stond hier een eeuwenoude molen die de
Vennewaterspolder bemaalde.

Rond 1650 schilderde Jacob van Ruisdael de molen
die hier toen al veertig jaar stond in iets afgeslankte
vorm. Op de achtergrond de ruïnes van de abdij die
in 1573 was verwoest in de opstand tegen de Spaanse overheerser. Jacob en Salomon van Ruisdael
schilderden meerdere Egmondse werken.
> Foto en meer informatie: molendatabase.org

Vennewatersmolen ‘verongelukt’

In 1930 is de molen door harde wind ’verongelukt’
zoals dat heet. Het polderbestuur besloot om de
molen te vervangen door een elektrisch gemaal. Jan
Apeldoorn (Jan de timmerman) uit EgmondBinnen mocht met zijn zoons voor f 8580,- de moHet molenhuisje aan de
len slopen en het molenhuisje voor het gemaal bouVennewatersweg
Fotocollectie G.P Groot, wen. Rond 1990 kwam er een nieuw gemaal en
Beeldbank St. Histowerd het molenhuisje alleen woning.
risch Egmond

> Foto Regionaal Archief. Alkmaar
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Begaan met dieren
Marjan was dol op haar kippen
waaronder ‘Jacobien’ die ze vele
malen heeft getekend. Koeien tekende en schilderde ze het liefst
in het buitenland waar ze tegen
een heuvel aan liggen. De kunstenaar is begaan met dieren en heeft
grote moeite met de uitwassen
van de bio-industrie die dierenleed veroorzaken.

‘Koeien in de
Limousin’
Olieverf
(niet op de expositie, wel beschikbaar)
< 26
‘Koeien’
Aquarel
Een nuchter verhaaltje voor ‘de Groene Amsterdammer’. Dicht bij huis in Egmond-Binnen met
‘voor de grap’ op de ezel koeien uit de Limousin.
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Portret Neeltje Maria Min
(Deze portretten niet op de expositie)
Marjan de Glopper had een
Artistieke moeder die een uitgeverij runde.
Een dichter als Adriaan Roland Holst
kwam geregeld bij ze thuis en ze gingen
ook wel eens naar Bergen. Zo raakte ze in
contact met deze omgeving.
Zelf schilderde ze de Bergense dichter
Neeltje Maria Min.
Marjan heeft veel lof gekregen voor haar
portretten en ze is lid van het Nederlands
Portretschap.

Portret Peter van Straaten
Een van haar klasgenoten op de Kunstnijverheidsschool (nu de Rietveld Akademie) was
Peter van Straaten. Marjan: “Hij is beroemd
geworden en ik niet”. In 1991 wilde hij eigenlijk niet poseren, maar al tekenend mocht ze
hem schilderen. Ook dit portret hangt in het
Literatuurmuseum te Den Haag..
Zo herinnerde Peter van Straaten zich zijn medestudente
Marjan de Glopper. ‘Voor Spink’ staat erbij, want dat is
haar bijnaam in de vriendenkring.

Het portret dat Marjan de Glopper maakte van Neeltje Maria
Min in het literatuurmuseum te Den Haag
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Ander werk Marjan de Glopper
De afbeeldingen en biografische gegevens op deze en volgende pagina’s
zijn afkomstig uit de brochure ‘Marjan de Glopper schilderijen,
aquarellen tekeningen’, samengesteld door Petra Dupuits,
Amsterdam 1994.
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Toegift
Deze schilderijenzijn ooit
gefotografeerd voor brochures, uitnodigingen of
tijdschriften.

Twee werken linksonder:
collectie Stedelijk Museum Alkmaar.
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Exposities
Marjan de Glopper exposeerde in het land
en dicht bij huis, zoals ook blijkt uit de biografische gegevens uit 1994. Ook in de jaren tot nu toe hing haar werk veelvuldig in
galeries en musea. Met ‘de Keerkring’ exposeerde zij menigmaal in het Stedelijk
Museum te Amsterdam.

Museumbode
In de Museumbode staan o.a. 12 schilderijen van
Marjande Glopper en verhalen over haar Egmondse werk en het landschap dat ze schilderde.
Handig zijn de openingstijden van de Pinck, Museum van Egmond, Museum PrinsHendrik de
Zeevaarder, Museumhoeve Overslot, Huys Egmont en Galerie de Kapberg. Lezenswaardig zijn
de artikelen over de musea, de klederdrachtgroep
en de pinck. In dit museum te koop voor € 1,Bovendien steunt u hiermee het museum.
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