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De belangrijkste kunstenaars van Berg en Bosch 

In het voorgaande artikel wordt een groot aantal kunstenaars genoemd. Hieronder volgteen korte levensbe
schrijving van genoemde kunstenaars. 

Marius Silvester Andriessen 

Mari Andriessen werd geboren in Haarlem op 4 december 
1897. Hij komt uit een zeer kunstminnende familie, waar 
vooral muziek een grote rol speelde. Zijn broer Willem 
was pianist en componist en onder meer directeur van 
het Amsterdamse conservatorium. Een andere broer, 
Frans, kennen we als politicus: hij was onder meer 
minister van Financiën (1977-1980). Twee zonen van 
Frans, neven van Mari dus, werden bekendecomponis-
ten. Mari werd beeldhouwer en wel één van de belangrijk
ste in Nederland. Zijn opleiding kreeg hij op de 
kunstnijverheidsschool te Haarlem, de Academie voor 
Beeldende Kunsten te Amsterdam, waar J. Bronner zijn 
leraar was, en aan de Akademie te München. Hij heeft 
een lang en arbeidzaam leven gehad alvorens hij op 7 
december 1979 op 82-jarige leeftijd overleed. Mari 
Andriessen is vooral bekend geworden door zijn 
verzetsmonumenten, bijvoorbeeld het monument van 
de februaristaking in Amsterdam. Hij beperkte zich niet 
tot stenen beelden en reliëfs, maar maakte ook vele 
bronzen. In veel r.-k. kerken en instellingen vinden we 
religieuze werken van zijn hand. In 1955 vervaardigde 
hij een bronzen kop van een ernstig kijkende Kees Boeke, 
te zien in de Werkplaats te Bilthoven. 

bijvoorbeeld FietsspeTm. brons bij de Van Everdingen-
school, Evenwicht bij het dorpshuis en Krachtmeting 
bij het Nieuw Lyceum. 

Jan Eloy en Leo Brom 

De edelsmederij van de familie Brom werd op 20 april 
1856 geopend door Gerard Brom (1831-1882). Grote 
bekendheid verwierf deze door zijn smeedwerk in 
neogotische stijl voor kerken, in samenwerking met 
neogotische architecten als Alfred Tepe. Zijn opvolger 
Jan Hendrik Brom ( 1860-1915) heeft de neogotische stijl 
losgelaten. Hij kreeg veel opdrachten van r. -k. instellingen 
voor het maken van liturgische voorwerpen. Jan Hendrik 
werd opgevolgd door Jan Eloy Brom (1891-19??) en Leo 
Brom (1896-1965), die de zaak op dezelfde voet 
voortzetten. Op 29 januari 1962 werd de edelsmederij 
aan de Drift no. 15 in Utrecht opgeheven. In De Bilt 
werden bij de bouw van de nieuwe Michaelkerk ( 1954/5) 
een altaar en zijaltaren geplaatst van Leo Brom; ook 
het tabernakel en de kandelaars zijn van zijn hand. 

Henri Charles Jonas 

Jits Bakker 

De Biltse Jits Bakker is geboren op 6 juli 1937 in het 
plaatsje Renkum bijj Arnhem, waar hij in zijn kinderjaren 
geconfronteerd werd met de gruwelijkheden van de 
oorlog. Op school was hij een slechte leerling, maar had 
al vroeg belangstelling voor boetseren en tekenen. Zijn 
opleiding bij diverse instellingen was vooral grafisch 
gericht. Tot 1968 maakte hij vooral tekeningen en 
aquarellen. In 1968 betrok hij zijn eigen atelier aan de 
Holle Bilt, vlakbij de Grontmij, waar hij voordien enige 
tijd had gewerkt. Vanaf die tijd ging hij ook bronzen 
maken, waarmee hij uiteindelijk wereldberoemd is 
geworden. Typerend zijn zijn plastieken waarin hij 
bewegende figuren (sporters, muzikanten enz.) heeft 
weten vast te leggen: beweging in brons betrapt. In 1974 
kwam zijn zelfgehonwde nieuwe werkmimte De Kooi 
gereed. Naast bronzen beelden maakt hij ook beelden 
van steen, verder glasmozaïek, sieraden en keramiek, 
terwijl hij ook de schilderkunst beoefent. In onze 
gemeente treffen we veel werk van Jits Bakker aan, 

Henri Jonas werd op 8 mei 1878 in Maastricht geboren 
en is tot op i 5 september 1944 Maastrichtenaar gebleven. 
Zijn vader was huisschilder, en Henri werd op 12-jarige 
leeftijd leerling in het familiebedrijf. Twee jaar later werd 
hij decoratieschilder in een aardewerkfabriek, maar na 
enkele jaren keerde hij terug tot zijn oude ambacht en 
volgde hij tevens lessen aan de Maastrichtse Stadsteken-
school. In 1916 besloot Jonas zich geheel aan de 
schilderkunst te wijden en werd hij als leerling toegelaten 
tot de Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam. 
Vanaf 1923 begon hij zich naast het schilderen ook bezig 
te houden met het ontwerpen van glas-in-loodramen. 
Hij kreeg dertien belangrijke opdrachten, nagenoeg 
allemaal in het zuiden van het land, en doorgaans van 
de r.-k.kerk. Zijn grootste opdracht betrof het maken 
van dertig ramen in de St.-Antoniuskerk te Bleijerheide, 
waaraan hij met onderbrekingen van 1931 tot 1939 aan 
werkte. Zelfs het profane werk van Jonas heeft nog een 
religieus karakter. Met Charles Eyck en Joep Nicolas 
behoort Jonas tot de grondleggers van de Limburgse 
schilderschool. Naast schilder en glasschilder was hij 
tevens houtsnijder en lithograaf. 
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Petrus Hendrikus Joseph Jungblut 

Piet Jungblut werd in Utrecht geboren op 19april 1909. 
Hij woonde en werkte tot 1940 in deze stad. In september 
1940 verhuisde hij naar de Van Goyenlaan 6 te Bilthoven, 
waar hij meer dan 45 jaar heeft gewoond. Jungblut 
overleed in Zeist op 28 januari 1988. Hij maakte 
beeldhouwwerken, reliëfs en bronzen plastieken. Hij 
werkte aan monumenten en religieuze opdrachten. 

Antonius Cornells Ninaber van Eyben 

Toon Ninaber werd in 1896 in Scheveningen geboren 
en bleef daar wonen tot 1942. Vanuit Scheveningen 
vertrok hij naar het Brabantse land; eerst naar 's-
Hertogenbosch en vervolgens naar Boxtel, waar hij in 
1977 is overleden. Op de Haagse Academie voor 
Beeldende Kunsten behaalde hij zijn akte MO tekenen. 

Wemogen hem een veelzijdig kunstenaar noemen : 
hij tekende, schilderde, etste en vervaardigde chamottere-
liëfs, muurschilderingen, mozaïeken en meubelontwerpen. 

Ninaber is tevens leraar geweest in Den Haag, 's-
Hertogenbosch en Boxtel. Als goed katholiek was hij 
lid van het Algemeen Katholiek Kunstenaars Verbond. 

Op Berg en Bosch leren we Ninaber vooral kennen 
als glazenier. Onder zijn werken daar zijn er enkele in 
mozaïekuitvoering, zoals de twee engelen in het 
dodenkamertje, op de overige ramen van zijn hand zijn 
de schilderingen, heiligen en bijbelse voorstellingen, in 
het glas gebrand. 

Zijn werk is traditioneel van karakter; hij liet zich 
niet beïnvloeden door moderne stromingen. In hoeverre 
Ninaber zijn ontwerpen zelf uitvoerde is niet geheel 
duidelijk. Gedeeltelijk werden ze in elk geval uitgevoerd 
in andere ateliers, onder meer bij A.C. Valstar te 
Bilthoven. 

Lodewijk Antonius Sengers 

Lode Sengers werd in Rotterdam geboren op 5 september 
1896, doorliep daar de Academie voor Beeldende 
Kunsten en werkte er enige tijd. Toen Berg en Bosch 
werd gebouwd woonde hij in Bussum, vanwaar hij in 
1936 verhuisde naar Leiden. Daar is hij op 2 maart 1956 
in zijn witte huis in de Pesthuislaan overleden. 

Hij schilderde, tekende, etste, graveerde en maakte 
hout- en linoleumsneden, lithografieën en keramiek. Hij 
werd vooral bekend om zijn wandschilderingen in 
verschillende kerken, met religieuze voorstellingen zoals 
kruiswegstatiën. Maar ook 'dingen van alle dag' waren 
een geliefd onderwerp. 

Albert Termote 

Geboren op 30 juni 1887 in Lichtervelde is Albert 
Termote van Vlaamse afkomst. In Gent studeerde hij 
aan de Academie voor Schone Kunsten. Termote heeft 
tevens les gehad op de Academie voor Beeldende Kunsten 
te Amsterdam, met J. Bronner, die we ook al tegenkwa
men als leermeester van Mari Andriessen, als leraar. In 
1914 vluchtte Termote vanuit België naar Engeland, 
kwam een jaar later naar Nederland en liet zich hier 
naturaliseren. 

Termote is beeldhouwer; naast stenen beelden 
maakte hij ook bronzen en reliëfs. Hij werkte veel voor 
r. -k. kerken en heeft ook tal van monumenten vervaar
digd. Zijn scheppingen komen we overal in het land tegen. 
In Utrecht staan twee ruiterstandbeelden van zijn hand: 
St.-Willibrord op het Janskerkhof (1947) en St.-Martinus 
voor de gelijknamige kerk aan de Oude Gracht, 
Tolsteegzijde (1948). Ook in zijn woonplaats Voorburg-
Den Haag is veel werk van hem te zien. Termote is in 
1978 op hoge leeftijd overleden. 

Charles Hubert Marie Vos 

Charles Vos werd op 8 augustus 1888 In Maastricht 
geboren en overleed aldaar op 20 februari 1954. Hij was 
leerling van de ateliers van dr. P.J.H. Cuijpers te 
Roermond, de Tekenacademie te Antwerpen, de 
Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam en 
studeerde later in Parijs en Italië. Vos woonde en werkte 
in Rolduc, Antwerpen, Amsterdam, Parijs, Florence 
en Rome alvorens zich definitief in Maastricht te vestigen. 
Daar werd hij leraar aan de Kunstnij verheidsschool en 
later aan de Jan van Eyck-academie. Hij was lid van de 
Nederlandse Kring van Beeldhouwers. 

Hij stelde zijn kunst geheel in dienst van de 
katholieke kerk, waarvoor hij vele heiligen, statiën en 
piëta's vervaardigde. Naast stenen beelden maakte hij 
(zoals in Berg en Bosch) ook keramiek. Charles Vos geldt 
als een meester in de portretkunst. 

18 


