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Beeldende kunst in Berg en Bosch, verslag van een speurtocht 

Jan van der Heiden 

Behoudens de musea zijn er maar weinig instellingen in ons land waar zoveel werk van erkende kunstenaars 
is samengebracht als in Berg en Bosch. Een groot deel van deze kunstverzameling dateert uit de tijd dat 
het toenmalige sanatorium gebouwd werd, nu zo'n zestig jaar geleden, en is te danken aan de opvattingen 
van de eerste geneesheer-directeur, dr. W. Bronkhorst en de architecten B. J. Koldewey en C.M. van Moorsel. 
Zij gingen namelijk uit van de gedachte dat de roomskatholieke arbeiders die hier maanden en soms jaren 
zouden moeten verblijven, een harmonische omgeving verdienden waar niet alleen het lichaam, maar ook 
de geest zou worden gevoed en waar ze zich dus in alle opzichten prettig en thuis zouden voelen. 

Het sanatorium 
werd in de stijl van de 
Delftse school gebouwd, 
waar naast doelmatig
heid begrippen als een
voud, soberheid en eer
lijkheid een grote rol 
speelden; het gebouw 
werd daarom opgetrok
ken uit gevels van bak
steen,eenvoudige hout
constructies en pannen 
daken. 

Een zestal kunste
naars werd vervolgens 
ingeschakeld om het 
geheel verder te verfraai
en. Uitgangspunt hierbij 
was dat de kunstwerken 
een harmonisch geheel 
moesten vormen met de 
architectonische vormgeving. 

In het verlengde hiervan zochten de kunstenaars 
naar vormen van volkskunst, simpel en eerlijk, die door 
de katholieke arbeiders zouden worden begrepen en 
gewaardeerd. Geen moderne fratsen, geen werken die 
door felle kleuren of opvallende vormgeving als het ware 
schreeuwen om aandacht, maar kunst die zich met een 
zekere terughoudendheid en bescheidenheid presenteert. 
Vanwege de katholieke signatuur van het sanatorium 
treffen we er veel religieuze kunst; alle ingeschakelde 
kunstenaars hadden hun sporen op dit gebied reeds 
verdiend. 

Veel is er sedertdien veranderd in Berg en Bosch. 
Het sanatorium voor tbc-patiënten groeide uit tot een 
algemeen ziekenhuis en de liefdezusters dominicanessen 
maakten plaats voor 'gewone' verpleegkundigen Al deze 
veranderingen hebben hun invloed uitgeoefend op de 
kunstverzameling. Stukken van de oorspronkelijke 
collectie verdwenen en nieuwe objecten kwamen erbij. 
In eerste instantie ging het daarbij veelal om aankopen 

De hoofdingang van Berg en Bosch met bas-reliëf van Mari Andriessen. 

met een religieus karakter, later ook om werken van heel 
andere aard. 

Nu ook de ziekenhuisfunctie van Berg en Bosch 
is opgeheven en de toekomst van het complex onzeker 
is geworden, vonden we het moment gekomen de 
inventaris op te maken: in dit artikel willen we eens 
nagaan wat er nog over is van de oorspronkelijke bouw 
en van de eerste kunstobjecten en welke werken later 
nog werden aangeschaft. 

Op een regenachtige maandagmiddag fietste ik er 
naartoe om alles met eigen ogen te aanschouwen. Ik werd 
daarbij op deskundige wijze rondgeleid door Ko 
Kristelein, die zich in het dagelijks leven verdienstelijk 
maakt als tuinman van het centrum. De tuinman kon 
niet veel vertellen over de betekenis van de beelden en 
andere objecten, en ook niet over de makers ervan. Een 
beeld van de heilige Franciscus kreeg bijvoorbeeld van 
hem de minder passende titel 'kabouter'. Hij wist echter 
wel deze en al die andere 'kabouters' en kunstvoorwerpen 
te vinden, en kon bovendien de kortste route uitstippelen 
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tussen het ene en het andere gebouw, voorwaar niet 
onbelangrijk als het regent. 

Hieronder treft u het verslag van onze rondgang. 
Allereerst en het meest uitgebreid wordt de beeldende 
kunst uit de bouwtijd van het sanatorium beschreven. 
Dan volgen een aantal van de voornaamste werken van 
later datum. Vervolgens geef ik een korte beschrijving 
van de belangrijkste kunstenaars die voor Berg en Bosch 
hebben gewerkt. Tot slot volgt een opsomming van de 
door mij gebruikte literatuur. 

Lezers die nadere informatie wensen, concrete vragen 
hebben of onvermijdelijke tekortkomingen hebben 
ontdekt, kunnen contact met mij opnemen. 

Kunst uit de bouwtijd van het sanatorium 

Indien we vanaf de Bronkhorstlaan het terrein betreden, 
zien we schuin tegenover het hoofdgebouw het voormali
ge economiegebouw. Op de voorgevel bevindt zich een 
hoogreliëf van geglazuurde tegels van de beeldhouwer 
Charles Vos. Het is een voorstelling van Herwonnen 
Levenskracht (ZIQ ook afbeelding blz. 4), de naam die 
de Katholieke Arbeidersbeweging had gegeven aan haar 
instelling ter bestrijding van de tuberculose. Links en 
rechts zijn twee zieke arbeiders afgebeeld in zittende en 
halfliggende houding. Zij worden ondersteund door 
liefdezusters, hun blik devoot naar de hemel gericht. In 
het midden staat een derde arbeider, een vitale jonge 
kerel, met de armen wijd gespreid: hij heeft de ziekte 
overwonnen. Het hoofd is licht naar boven gericht, alsof 
hij de nieuwe levenskracht inademt. Linksboven staat 
de zon als bron van nieuwe vitaliteit. Een aantal zware 
zonnebloemen versterkt deze zonnesymboliek. Alle 
elementen van de stichting Herwonnen Levenskracht 
zijn in dit reliëf samengebracht: de genezing van de 
zieken, de gerichtheid op de arbeiders en de roomskatho-
lieke signatuur van de instelling. Door de expressieve 
kleuren en het lijnenspel is een reliëf ontstaan dat sterk 
contrasteert met de architectuur van het economiege
bouw. In dit opzicht valt het werk enigszins uit de toon 
in vergelijking met de werken van andere kunstenaars. 

Aan weerszijden van de hoofdingang van het 
ziekenhuiscomplexiseendubbellaagreliëf aangebracht 
van de beeldhouwer Mari Andriessen. Dit werk is 
verfijnder, de kleuren zijn zachter, het geheel is meer 
ingetogen van aard. Op het linkerdeel zien we een zieke 
arbeider op weg naar het sanatorium, het hoofd iets naar 
beneden gebogen. Hij krijgt steun van zijn vrouw, die 
een kind aan de hand heeft. Rond deze figuren is een 
aantal kleinere tafereeltjes te zien, zoals een fabriek met 
rokende schoorstenen, twee sjouwende arbeiders, een 
huisje, een dokter bij het bed van een zieke volwassene 
en een liefdezuster bij een ziek kind. Het rechterdeel toont 

ons een vrolijker beeld: hier verlaat de arbeider gezond 
het sanatorium, en wordt begroet door vrouw en kind. 
We zien hier verder de Berg en Boschkapel, twee spelende 
kinderen, een paar wandelende mannen en een bootje 
met een hengelaar. Alles bijeen is op treffende wijze de 
functie van het sanatorium weergegeven. 

Als we via de hoofdingang het ziekenhuiscomplex 
betreden zien we recht voor en boven ons in de hal een 
groot driedelig venster met gebrandschilderd glas van 
de glazenier Henri Jonas. Het beeld wordt grotendeels 
gevuld door een schare zieken. Hun houding en blikken 
zijn afwachtend, berustend en soms smekend gericht 
op die ene hoofdfiguur in het midden, een Christusfiguur 
met de ene hand'op het hart, terwijl de andere een 
zegenend gebaar maakt. Planten, vogels, de zon en een 
stadssilhouet opde achtergrond completeren het beeld. 
De kleuren zijn van binnenuit gezien fel, met onder meer 
paars, geel, rood en blauw. Het is een raam waarnaar 
je langdurig geboeid kunt kijken. Tegelijkertijd zorgt 
het gekleurde glas voor een speciale lichtinval in de hal. 

Het gebouw waarin we ons thans bevinden was het 
eigenlijke sanatorium met de verpleegafdelingen. Aan 
de rechterzijde was het Jozef pavilj oen (de mannenafde-
ling) en links het Mariapaviljoen (voor vrouwen). De 
weg naar het kinderpaviljoen was rechtuit de lange gang 
door. Rechts was het Tarcisiuspaviljoen voor jongens, 
en links het Imeldapaviljoen voor meisjes. Daar, aan 
het einde van de gang, op de splitsing naar de beide 
kinderafdelingen, vinden we een hoogreliëf van 
geglazuurd aardewerk van de hand van Charles Vos, 
een zogenaamde'mantelmadonna': Maria houdt haar 
blauwe mantel wijd gespreid om een zevental kinderen 
in bescherming te nemen. Aan de bovenzijde is een zestal 
engelenkopjes aangebracht. Het reliëf is gesigneerd CH. 
VOS. 

Een van de verdwenen wandschilderingen; Maria met Chris
tuskind van Lode Sengers. 
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Het hoofdgebouw met zij n vier verpleegpa vilj oens 
telt vele gangen en zijgangen, waar de schilder Lode 
Sengers een zeer groot aantal wandschilderingen op 
aanbracht. Helaas zijn ze bijna allemaal verdwenen, 
weggewerkt achter grote hoeveelheden pleisterwerk en 
witkalk. De fraaiste schilderingen waren die van de 
heiligen die de afdelingen hun naam gaven: Maria, Jozef, 
Tarcisius en Imelda. Met slechts enkele zachte lijnen 
werden ze op de wand geschilderd, waardoor het beeld 
een devoot, bijna mystiek karakter kreeg. De vier heiligen 
zijn niet meer zichtbaar. 

Van de overige muurschilderingen, ziekenhuistafe
relen en moraliserende voorstellingen, vonden we slechts 
een zestal terug in de gangen van het voormalige 
Jozefpaviljoen, nu in gebruik van onder meer de Willem 
Zeijlmans van Emmichovenkliniek. 

De eerste die we tegenkwamen was een landschap 
met een jongen die op een boomtak zit terwijl hij een 
snaarinstrument bespeelt, daaronder een fluitspeler, en 
nog lager een jongen met viool. 

Ook de tweede voorstelling heeft een landelijk 
karakter: een hengelaar met een hoedje op het hoofd 
zit aan de waterkant tegen een boom geleund te slapen, 
met naast zich een glas en een fles. Zijn hengel is op de 
grond gegleden. Een koe kijkt nieuwgierig toe. De 
bijbehorende tekst luidt: 

als het vissertje slaapt 
zal hij het visje niet verschalken 

Het is de enige schildering waarop we de naam van de 
maker terugvonden: Lode Sengers. 

De derde voorstelling is van een verhuizing. Centraal 
staat een ouderwets ziekenhuisbed on wielen, helemaal 
volgestapeld met allerlei spulletjes (waaronder een kruik 
Bols). Een liefdezuster komt met nog meer aanlopen. 
Rechts zien we een kapper aan het werk. Er staan twee 
teksten op: 

Verhuizen kost bedstro 

en, met hoofdletters: 

LIJD IN STILTE 

Vervolgens kwamen we een voorstelling tegen van 
een jongen met een mand appels op de rug. Terwijl hij 
zich bukt om nóg een appel op te rapen, rollen de appels 
uit de mand. Te lezen staat: 

ziekenhuispraktijk: een dikke man in een rolstoel 
voortgeduwd door een liefdezuster, een zware half ontkle
de man bij de dokter voor onderzoek. 

We verlieten het Jozefpaviljoen via een andere 
uitgang, waar we een klein glas-in-loodraam zagen 
waaropeen dravend paard staat afgebeeld in rood-oranje 
tinten. De signering Ninaberdmâi op de maker: Toon 
Ninaber van Eyben. We zullen elders in het complex 
nog veel werk van deze glazenier tegenkomen. 

De kapel en het zusterhuis 

Op 4 september 1933 werd de kapel van Berg en Bosch 
plechtig gewijd aan het Heilig Hart. Boven het altaar 
is een klein venster van gebrandschilderd glas van de 
hand van Henri Jonas, met een voorstelling van Jezus 
die zijn hart in zijn borst toont, dat wordt omgeven door 
een krans van stralen c.q. vlammen. Het Heilig Hart 
wordt vereerd als zetel van de brandende liefde van 
Christus voor de mensheid. 

Verdwenen Madonna met kind van Mari Andriessen. 

wie te veel wil hebben 
laat alles vallen 

De laatste twee afbeeldingen zijn ontleend aan de 

Aan de andere zyde van de kapel, boven de 
hoofdingang, bevindt zich een rond glasraam van dezelfde 
kunstenaar met een voorstelling van een golvende zee 
met vissen en een boot waarop Jezus staat, een illustratie 
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van het Nieuwtestamentische verhaal waarin Jezus met 
zijn discipelen het Meer van Galilea oversteekt. Een 
plotselinge storm steekt op en het schip dreigt te vergaan, 
maar met enkele woorden kalmeert Jezus de woedende 
golven. Het verhaal krijgt in de christelijke kerk een extra 
dimensie als de boot en de ruwe zee symbool zijn voor 
de kerk in de woelige wereld van vandaag. 

De kapel wordt al vele jaren niet meer als zodanig 
gebruikt; het is nu een ruimte waar feestjes en andere 
activiteiten plaatsvinden. Veel kerkelijke kunst is dan 
ook uit de kapel verwijderd, waaronder twee beelden 
van Mari Andriessen die in het schip van de kapel vlakbij 
het koor stonden. Het beeld aan de rechterzijde stelde 
Maria met het Christuskind voor; wat voor beeld er aan 
de linkerzijde stond konden we niet achterhalen. Van 
geen van beide beelden hebben we een spoor teruggevon
den. 

Ook de veertien kleine kalkstenen kruiswegstatiën 
van Mari Andriessen zijn zo'n zes of zeven jaar geleden 
uit de muren van de kapel gehakt; wij vonden ze terug 
in een tweedelig houten raamwerk in het stiltecentrum 
van het hoofdgebouw. Met de kruisweg wordt de gang 
van Jezus van het rechthuis van Pilatus naar Golgotha 
uitgebeeld. De lijnvoering van de reliëfs is sober, bijna 
primitief. De nimbussen zijn goudkleurig, de overige 
kleuren zijn zacht, mogelijk enigszins verbleekt. Bij het 
verplaatsen ontdekte men aan de achterkant van de 
kalksteen ook hakwerk van Andriessen: kennelijk heeft 
de kunstenaar de steen gekeerd om aan de andere zijde 
opnieuw te beginnen. 

Het smeedwerk voor de kapel was afkomstig uit 
het atelier van Jan Eloy Brom en Leo Brom, de 
edelsmeden uit Utrecht. Het is na de sluiting van de kapel 
verkocht en we konden er geen nadere informatie over 
vinden. 

In de zijmuren van het schip zijn negen driedelige 
ramen aangebracht, vier aan de zuidzijde en vijf aan de 
noordzijde. Elk raamdeel telt weer vele glas-in-loodraam-
pjes van afwisselend vierkante en zeshoekige ruitjes 
waarvan er telkens één uit gebrandschilderd glas bestaat, 
vervaardigd door Toon Ninaber van Eyben. Aan de 
zuidzijde zijn de twaalf apostelen afgebeeld, van links 
naar rechts, volgens de opschriften van de kunstenaar: 
S. Petrus, S. Andries, S. Jacob (zoon van Zebedeus), S. 
Joan (Johannes), S. Philippus, S. Bartholomeus, S. 
Mattheus, S. Thomas, S. Jacob van Alpheus, S. Simon 
de Yveraar (Simon Zelotes), S. Judas Th. (Judas 
Thaddeus) (de toevoegingen tussen haakjes zijn van de 
schrijver dezes). De twaalfde apostel, Judas Iskariot, 
ontbreekt, in zijn plaats werd zijn opvolger Matthias 
afgebeeld. Op het eerste raampje heeft de kunstenaar 
zijn werk gesigneerd en gedateerd: Ninaber 1932. Aan 
de noordzijde van het schip tellen we 15 gebrandschilder
de ruitjes met dezelfde signering. Ook elders in Berg en 

Bosch zullen we nog tientallen van deze werkjes 
tegenkomen, alle heiligen of bijbelse voorstellingen. 

Aan de noordzijde van de kapel staat het zusterhuis, 
ook wel klooster genoemd; hier woonden immers 
dominicanessen. Links van de ingang bevindt zich een 
hoekbeeld van de heilige Dominicus, de stichter van de 
orde der predikheren of dominicanen. Het beeld uit 
zandsteen is van de hand van Albert Termote en vormt 
een prachtig geheel met de architectuur van het 
zusterhuis. Dominicus heeft een boek in de hand (de vier 
evangeliën); de ster boven zijn hoofd verwijst naar een 
visioen van zijn meter, die bij zijn doop een ster op zijn 
voorhoofd zag neerdalen. De hond met een brandende 
toorts in de bek die aan de voeten van de heilige ligt, 
duidt op een droom van zijn moeder, waarin zij een 
dergelijk wezen baarde. 

Tussen de kapel en het zusterhuis bevindt zich nog 
een afzonderlijke kapel voor de zusters dominicanessen. 
Ook deze is sinds de jaren vijftig niet meer in gebruik, 
al staan de fraaie hou ten banken er nog wel. In de refter 
van het klooster en in de zusterkapel treffen we talrijke 
gebrandschilderde raampjes aan van Toon Ninaber van 
Eyben. 

In het zusterhuis, dat nu gebruikt wordt door de 
Willem Zeylmans van Emmichovenkliniek, hebben we 
nog even gezocht naar een madonnaraam van Ninaber, 
maar we hebben het niet teruggevonden. 

Hoekbeeld in zandsteen van St.- Dominicus, van Albert Termo
te. 
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We vervolgden onze weg naar de kloosterhof, waar 
we in een nis in de tuinmuur een reliëf vonden van 
geglazuurd aardewerk, voorstellend Onze Lieve Vrouwe 
van Lourdes. In Lourdes in de Franse Pyreneeën zag 
in het jaar 1858 een meisje tot 18 keer toe bij een grot 
Maria verschijnen. In 1864 werd in de grot een beeld 
geplaatst van Maria zoals Bernadette haar gezien had. 

Onze Lieve Vrouwe van Lourdes, hoog-reliëf van Albert Termote. 

De grot werd een bedevaartsoord, vooral voor zieken 
die hier genezing hopen te vinden. Met enige vrijheden 
heeft Albert Termote zijn eigen Maria van Lourdes 
geschapen. Zij heeft de handen gevouwen en lijkt 
enigszins te zweven. Boven haar hoofd is met een 
eenvoudige lijn een nimbus aangebracht. Helaas hebben 
vandalen de voeten afgebroken en bladderen de kleuren 
ernstig af. Aan de onderzijde van het reliëf is het 
monogram van Termote te zien, de letters A en T 
dooreen, en het jaartal 1933. 

Het kostte moeite een sleutel te vinden die toegang 
gaf tot het dodenkamertje of mortuarium aan de 
achterzijde van het economiegebouw. We zagen er een 
mooi dubbel raam van Toon Ninabervan Eyben: twee 
grote engelen met oranje-rode vleugels in een met sterren 
bezaaide ruimte. Met een kaars in de hand begeleiden 
zij de ziel van de overledene naar het hiernamaals. Op 
de wanden van het dodenkamertje heeft Ninaber indertijd 
ook schilderingen aangebracht. Eén ervan kennen we 
van een foto: een heuvelachtig landschap met een herder 
en een viertal schapen. De eronder geschreven tekst 
luidde: 'Tot Christus kudde behoorde deze, nu draagt 
de Goede Herder hem op de Eeuwige Velden'. De 
voorstelling ademt de sfeer van vredige rust. In de 
dodenkamer is geen van de schilderingen meer te zien, 
sinds men er een grote koelruimte in heeft aangebracht. 
Het is niet onmogelijk dat één of meer van de voorstellin

gen nog achter het isolatiemateriaal aanwezig zijn. 

Kunst van later datum 

Vlakbij de hoofdingang van het Bergen Boschcomplex 
staat in het plantsoen een beeld van Franciscus van Assisi, 
de stichter van de orde der minderbroeders of francisca

nen. Hij wordt door één van zijn 
biografen beschreven als klein en 
schriel met een slordige baard, en zo 
heeft de beeldhouwer Piet Jungblut 
hem ook uitgebeeld. De lelie in zijn 
linkerhand verwijst naar de gelofte van 
kuisheid. Een legende vertelt dat hij 
voor de vogeltjes preekte en ze opriep 
God te prijzen voor zijn zegeningen: 
de vogels vlogen op en vormden in de 
lucht een kruis. Het stenen beeld is 
zwaar beschadigd; de kop is er afgebro
ken en staat nu los op de romp van de 
heilige. 

Naast de kapel vinden we van 
dezelfde kunstenaar in een speciaal 
daartoe gemetselde nis een in steen 
uitgevoerde piëta, Maria met het dode 
lichaam van Christus op haar schoot. 

Jungblut heeft ook nog een kleine 
bronsplastiek van de heilige Genoveva gemaakt. Deze 
voormalige boerendochter werd in 422 in een dorpje bij 
Parijs geboren en hoedde als kind de schapen. Toen Parijs 
bedreigd werd door Attila, de koning der Hunnen, wist 
zij de aanval door gebed te verijdelen. Bij een belegering 
en een inval van de Franken heeft zij de hongersnood 

De heilige Genoveva, bronsplastiek van Piet Jungblut. 
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in de stad bestreden en van de overwinnaars vergiffenis 
verkregen voor de stad. Zo werd Genoveva de bescherm
heilige van Parijs. Jungblut heeft haar afgebeeld als een 
vriendelijk herderinnetje met een duif in de hand. 

Men vertelde mij dat de in Bilthoven woonachtige 
Jungblut deze beelden voor Berg en Bosch heeft gemaakt 
als dank voor hulp bij zijn onderduiken gedurende de 
tweede wereldoorlog. 

Ook van een andere plaatsgenoot, de Biltenaar Jits 
Bakker is werk op Berg en Bosch te vinden: in 1980 heeft 
hij een bronzen beeldje gemaakt voor de school in het 
kader van de zgn. 1%-regeling. Het beeldje draagt de 
titel Schommel. Een tweede beeldje van zijn hand, een 
bronzen plastiek van twee spelende kinderen, staat in 
de directeurskamer en is gesigneerd J.B. Dezelfde 
signering vinden we op een groot bronzen beeld, dat 
geplaatst is op een ruw gemetseld platvorm midden in 
een groot gazon. We zien een jongen die op z'n hurken 
zit en een tekkel aait. 

In het voormalige Jozefpaviljoen hebben we nog 
een grappig glas-in-loodraampje gezien van J. ten Bosch 
uit 1952. Het betreft een in felle kleuren uitgedoste nar 
met scepter. Het gedichtje erbij luidt: 

JE KOP IN DE WAR, 
BEZIET DE NAR. 

In dezelfdegang is een muurbeeld uit 1953 van Sjef 
Eywael aangebracht. Rechts staat St.-Hubertus, 
uitgebeeld alsjongemaninjagerstenuemet pijlen boog. 
Links van hem een hert met een kruis tussen het gewei. 
Volgens de legende was Hubertus in zijn jonge jaren 
liefhebber van wereldse geneugten, met name van de 
jacht. Toen hij op Goede Vrijdag op jacht ging, stond 
hij plotseling oog in oog met een wit hert, dat tussen de 
takken van zij n gewei een kruis droeg. Na deze ervaring 
bekeerde hij zich tot het christendom en werd later 
bisschop van Maastricht en vervolgens van Luik. St.-
Hubertus is de schutspatroon van de jagers. 

Op het Berg en Boschcomplex bevindt zich nog veel 
beeldende kunst die we in dit artikel onbesproken moeten 
laten, zoals een portret in brons van de eerste geneesheer
directeur prof. W. Bronkhorst, smeedwerk öp de 
buitengevel van het hoofdgebouwen bij het zusterhuis, 
een groep moderne kunstobjecten bij de Berg en 
Boschschool, een gevelversiering bij het astmacentrum 
en tal van werken die te vinden zijn in de ruimten van 
de diverse antroposofische instellingen. 

De toekomst van het Berg en Boschcomplex is 
momenteel erg onzeker. Er zullen zeker in de komende 
jaren ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Het is te 
hopen dat de betrokkenen in die moeilijke tijden de 
waarden van de architectuuren de beeldende kunst niet 
uit het oog zullen verliezen en waar nodig stappen zullen 

ondernemen tot behoud en bescherming ervan. 

Geraadpleegde literatuur: 

- Jan Beerends: Beeldende kunst in het sanatorium 'Berg 
en Bosch', in: R.K Bouwblad, 1935; 
- id.: Henri Jonas, in: R.K Bouwblad*) (1937/38) pp 
353-358; 
- Martien Coppens: Mensen van Berg en Bosch, met 
een inl. v. dr. J.J. Hirdes, Bilthoven, z.j.; 
- James Hall: Dictionary of Subjects and Symbols, in: 
Art (Ned. ed.), 1992; 
- Carine Hoogveld: Glas-in Jood in Nederland, 1817-
1968, SDU 1989; 
- J.P.: Dekunst vanLodeSengers, in: R.K. Bouwblad 
17 (1949/50) pp 89-91; 
- Hans Redeker: Jits Bakker, kunstpocket nr. 22, 
Kunstforum Schelderode 1986; 
- Pieter A. Scheen: Lexicon Nederlandse beeldende 
kunstenaars 1750-1950, 2 dln., Den Haag 1969/70; 
- Jos Verwiel: Bij het werk van Ninaber van Eyben, in: 
R.K Bouwblad! (1939/40) pp 215-217. 

Glas-in-loodraam in het dodenkamertje. 
(Toon Ninaber van Eyben) 
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