
Lichtval in het bos, 

1913. Olieverf op doek,

39 x 30,5 cm (Collectie

Hooghstate Museum,

Haastrecht).

Bij de tentoonstelling

verschijnt een 

monografie (zie p. 22).

Jaap Verhage is stichter

van het Hooghstate

Museum in Haastrecht.
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roep te maken. Hij is behoorlijk productief: er zijn circa

1500 werken bekend via de registratie van het digitale,

virtuele Zandleven Museum dat zijn achterneef Ids Zand-

leven heeft opgericht. Al deze werken moeten in een pe-

riode van twintig jaar tot stand zijn gekomen, aangezien

de kunstenaar medio juli 1923 in Rhenen overlijdt.

Zandleven signeerde en dateerde nagenoeg al zijn doe-

ken. Aan de hand daarvan is het aardig zijn werken chro-

nologisch te bekijken, waardoor een goede indruk wordt

verkregen van zijn ontwikkeling. Tot de hoogtepunten be-

horen een fijnzinnig Bloemstilleven met rozen uit 1908

(dat aan Henri Fantin-Latour doet denken), Lichtval in het

bos uit 1913, Boom voor muur uit 1914, het flamboyante

Bosgezicht met berkenstammen uit 1915 en een mystiek,

vrijwel abstract doek uit 1917. 

ONDERGEWAARDEERD
Gedurende de twintigste eeuw zijn er in diverse musea

eretentoonstellingen gehouden, gewijd aan het oeuvre

van Jan Adam. Toch leidde dit niet tot een hoge naams-

bekendheid onder het grote publiek. Tijdgenoten als

Breitner, Gestel, Mondriaan, Sluijters en Toorop spreken

meer tot de verbeelding. Kunsthandelaar Rob Noortman

kreeg eens de vraag wie naar zijn mening de meest

ondergewaardeerde Nederlandse schilder is. Hij noemde

onomwonden Jan Adam Zandleven.

door JAAP VERHAGE

In Museum Flehite vindt van 3 juni tot en met 26
augustus de expositie Zandleven plaats, van schil-
derijen uit de Hooghstate Collectie te Haastrecht.
Daarin hebben de verrassende werken van Jan
Adam Zandleven een ereplaats.

BREMMER
Het eerste kwart van de twintigste eeuw is een bijzonder

boeiende periode in de kunstwereld. Talloze stromingen

en scholen komen tot ontwikkeling en tot bloei. Het is

de tijd waarin men het aandurft vrijer te gaan schilde-

ren, naar het grote voorbeeld van Vincent van Gogh. In

de Hooghstate Collectie zijn hiervan een aantal prachtige

voorbeelden te bewonderen.

De tentoonstelling bestaat geheel uit werk van Bremme-

rianen als Van Daalhoff, Jan Lodeizen en Jaap Nieweg.

Zij zijn volgelingen van de kunstpedagoog H.P. Bremmer

(1871-1956). Bremmer schildert aanvankelijk zelf in een

geheel eigen pointillistische stijl. Zijn oeuvre is beperkt

van omvang, doordat hij zich meer gaat toeleggen op het

geven van kunstonderricht. Hij doet dit vooral onder ver-

mogende industriëlen en havenbaronnen en hun echtge-

notes. Zijn bekendste cursiste is zonder enige twijfel Hele-

ne Kröller-Müller. ‘Kunstpaus’ Bremmer adviseert haar in

haar aankoopbeleid en zo staat hij aan de basis van de col-

lectie van het bekende museum bij Otterlo op de Veluwe.

Daarnaast begeleidt en protegeert Bremmer een aantal

beeldend kunstenaars, waarvan hij de ateliers met een

zekere regelmaat bezoekt. Hij bekritiseert hun recente

werkstukken en doet hen aanbevelingen, ten einde hun

werk naar een hoger niveau te tillen. Ook koopt hij werk

om het vervolgens aan te bieden aan zijn cursisten. En-

kele andere schilders die hij aldus terzijde staat zijn Jan

Carbaat, Henri van Daalhoff, Anna Egter van Wissekerke,

Truus van Hettinga Tromp, Jo Koster, Raoul Martinez,

Dirk Nijland en last but not least Jan Adam Zandleven.

PRODUCTIEF
Zandleven wordt in 1868 geboren in de Zaanstreek, waar

zijn vader een verffabriek heeft. Aanvankelijk gaat Jan

Adam als reiziger door het land, om de door zijn vader

geproduceerde verf aan de man te brengen. Diep in zijn

hart verlangt hij er echter naar om op andere wijze met

verf om te gaan. Tekenen en schilderen zijn zijn lust en

zijn leven. Het duurt evenwel tot omstreeks 1903 eer hij

de stoute schoenen aantrekt om van schilderen zijn be-

JAN  ADAM  ZANDLEVEN  (1868 -1923 )

Schilder voor fijnproevers




