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etser en schilder

Onder de Rhenense bevolking geldt als één van de bekendste, zo niet
dé bekendste kunstenaar, die in het begin van deze eeuw in Rhenen
heeft gewerkt, ongetwijfeld de etser-schilder Roodenburg.
In verband met een tentoonstelling van zijn Rhenense werk, die op
19 Juli a.s. zal worden geopend^ volgt hier in de artikelenserie
Achter Berg en Rijn, een samenvatting van een aantal gesprekken, die
schrijver dezes in 1981, 1982 en 1983 met de kunstenaar heeft mogen
voeren. In het navolgende artikel is zoveel mogelijk de spreektaal
van Roodenburg gevolgd.

Hendrikus Elias Roodenburg werd op 23 Juli 1895 in Den Haag geboren.
Hij had reeds op jonge leeftijd interesse voor de Schone Kunsten,
hetgeen door zijn vader, die een grote algemene belangstelling had,
werd gestimuleerd. De 12-jarige zoon zag eens op een regenachtige
Zondagmiddag hoe zijn vader de waterverfdoos pakte en van een land-
schapje op een kalender een aquarelletje maakte. Henny was hier
niet tevreden over en heeft hetzelfde landschapje opnieuw geaqua-
relleerd, volgens de omstanders met veel beter resultaat.
Hij ging in die jaren, vanaf 1910, iedere zomer naar Rhenen, waar
zijn grootouders, het echtpaar Adrianus de Bode in de Hofsteeg woon-
den (zie ABR afb. 500 en 501, het pand met de poort).
Adrianus had er een transportbedrijfje, een schuur met stal en paar-
den. Hij was familie van Evert de Bode van de Bontekoe, waar reeds
in de tijd van Napoleon een transportbedrijfje gevestigd was. Voor-
ouders waren er stadskoerier maar er werden ook Franse troepen en
Kozakken vervoerd.

Roodenburg nam in die jaren uit de schoolbibliotheek ingebonden exem-
plaren van Stamperius' "Voor 't Jonge Volkje" mee naar huis, waaruit
hij reproducties van schilderijen van de Haagse School (Apol, Jozef
Israels enz.) natekende. Het waren zwart-wit reproducties en hij
hoefde dus nog geen kleuren te gebruiken..
In Rhenen, waar hij in de vacanties verbleef, heeft hij veel buiten
zitten tekenen: aan de Nieuwe Veenendaalseweg, aan de Rijn of bij
Remmerden waar hij graag riviergezichten maakte. Hij ging dus al
vroeg zelf tekenen in plaats van natekenen, aanvankelijk in potlood,
krijt of aquarel, olieverf kwam pas later.



Toen kwam de tijd ora te beslissen. Vader zat in het grafisch bedrijf,
hij was boekdrukker. Een kennis, die toen aan huis kwam, adviseerde
het etsdrukkersvak en Roodenburg werd aangenomen bij Mouton in Den
Haag, een hele goede etsdrukkerij., waar etsen van vele, toen zeer
bekende kunstenaars werden afgedrukt (Van Witsen, Bauer etc.). Aan-
vankelijk begonnen als krullenjongen (wegwissen van zwarte vlekjes
op het papier, klaarleggen van papier voor de volgende dag), leerde
hij langzaamaan het vak maar ook de echte kunstenaars kennen, die
hier hun etsen lieten drukken.
Roodenburg kreeg al gauw les van Zilcken. Deze had namelijk eens een
spoedklus, de jonge Roodenburg bracht de afgedrukte etsen toen bij
hem langs. Bij deze gelegenheid liet hij hem wat eigen werk zien,
hetgeen Roodenburg later zelf zo vaak was overkomen. Zilcken bleek
nogal enthousiast te zijn en bezocht zelfs Hendrik's vader, die
nooit bezwaren heeft gehad, dat zijn zoon kunstenaar zou worden,
mits hij later maar op eigen benen kon staan. Een eigen etsdrukkerij
was het aanvankelijke idee, de relaties met bekende mensen beston-
den al. Het is echter nooit zover gekomen want reeds op zeer jonge
leeftijd is hij in het kunstenaarsvak gestapt.
Hij heeft 3 jaar les gehad bij Ph.Zilcken, waar hij voornamelijk
leerde etsen en op 18-jarige leeftijd bezat hij al een verzamelinge-
tje van zo'n 20 etsjes van briefkaartformaat of iets groter. Zilcken
was een bekend man waar ook andere bekende mensen kwamen, o.a. de
eersteklas Haagse kunsthandelaar Schüller, die toentertijd op het
Plein: gevestigd was. Deze zag wel wat in de etsjes. Het was een
bijzondere man, hij pousseerde jonge kunstenaars en dit zeker niet om
er veel geld aan te verdienen omdat hij in dezelfde tijd, dat hij
Roodenburg's etsjes ging verkopen, ook met Jan Mankes uit Heerenveen
begon. Het waren kleine schilderijtjes van vogelnestjes, beestjes,
bloemetjes en zo. De prijs was zo'n 25 - 30 gulden en SchUller ver-
kocht ze voor zo'n 50 a 60 gulden, niet om rijk van te worden, maar
Schüller vond het leuk ze te pousseren.
Zo verging het ook de eerste etsjes van Roodenburg. Na een week had
Schüller al 5 series van de 20 etsjes verkocht voor in totaal wel
meer dan ƒ 150.- (in guldens van 1913). Via deze kunsthandelaar ont-
stonden ook andere relaties waardoor hij tenslotte al gauw op eigen
benen kon staan.
Roodenburg maakte voornamelijk landschappen en stadsgezichten. Zijn
tweede etsje was een riviergezicht bij Rhenen. Hij werkte aanvanke-
lijk op zinkplaten maar gebruikte later uitsluitend koper. In het
begin maakte hij zijn etsjes buiten, bijvoorbeeld het Jodenbergje
uit 1913 ( zie ABR afb. 722) en het gezicht op de Markt te Rhenen,
eveneens uit 1913, bij dit artikel opgenorrK a. Later werkte hij naar



tekeningen of waterverven. Kwam hij hier aanvankelijk in de maanden
Juni tot Augustus, September, in de jaren 1915 tot 1917 werd dit wel
van Mei tot pctober. Grootvader was inmiddels overleden en Rooden-
burg logeerde toen bij een tante die aan de Oude Veenendaalseweg n°2
woonde, naast Jan Schut.
Omdat hij overal tekende en ook boodschapjes deed leerde hij langza-
merhand de bevolking kennen en omgekeerd. Die bekendheid nam plotse-
ling toe, toen in 1916 in Panorama in een rubriek, waar jonge kun-
stenaars werden besproken, een artikel gewijd aan de 21-jarige
Roodenburg verscheen, vergezeld van zijn uit 1913 stammend etsje
van de Markt. De Rhenense bevolking vond het prachtig, het was toen
zo'n klein, stil stadje. "Tsjonge, jonge, dat is dat joch van De Bode
die staat zomaar in de Panorama!". Zo kwam hij in de belangstelling,
hij was er "de Schilder".
In deze tijd ontmoette Roodenburg andere kunstenaars, die toen veel
in Rhenen kwamen, zoals Zandleven, die overigens in Rhenen woonde in
het Huis met de Stoep aan de Heerenstraat (ABR afb. 311, 312 en af b.
322 rechts, plattegrond Rh 34,35). Zandleven (geb. 1868, overleden te
Rhenen 1923) was in Rhenen nogal in trek en hij had er een goede
naam. Bij hem in huis woonde de kunstschilder J.Carbaat, bij de oude-
re Rhenenaren een bekende naam. Het was een typische, zielige figuur
die altijd heel braaf zat te tekenen of te schilderen. Hij leefde
heel bescheiden in de schaduw van Zandleven en deed er in huis aller-
lei hand- en spandiensten voor mevr. Zandleven. Carbaat staat afge-
beeld op de foto van de zangvereniging "Kunst na Arbeid" (ABR 596).
Andere bekende schilders waren Schulman, prof. Wolter en Co Breman.
Hart Nibbrig, de schilder van "Het pontveer te Rhenen" was toen al
weg maar Roodenburg heeft hem nog wel in het begin voor het raam be-
zig gezien, op de hoek van Heerenstraat en Molenstraat (ABR 511 in
het rechter huis) tegenover de huidige bakkerij V.d. Mik.
In het voormalige kantongerecht, het oude huis van Menzo (A*R 306)
werkte toen. nadat in de le Wereldoorlog de Belgische vluch\klingen
weer vertrokken waren, (ABR 3ü7) -rtc achij.dci- Ĉ v,. Y:J;: -',-.-,.-- •-:^
Hij schilderde in het genre van Vincent van Gogh, korenvelden en zo.

Roodenburg keek veel naar het werk van de andere schilders, Ie arde
er Bastert en Dirk Wiggers kennen, toen al ervaren schilders waar
hij veel van leerde. Zij zaten soms dicht bij elkaar hetzelfde onder-
werp te schilderen.
Prof. Wolter heeft een tijd in Rhenen gewoond en wel bij Altena in
De Koning van Denemarken waar trouwens ook andere schilders logeer-
den. Schulman is in Rhenen met een Rhenense getrouwd.
Ook Elias Stark (1849 - 1933) heeft Roodenburg nog gekend. Stark was
eigenlijk apotheker en tandarts, met een grote praktijk in Den Maag
(Alexanderveld). Tevens had hij een fabriekje van Stark Tandpasta.



De eerste kennismaking, in Rhenen, vond plaats in 1915 of '16. Toen
was Roodenburg eens bezig op het Walletje (ABR 433), waar hij veel
werkte. Er kwam een oudere heer aangewandeld, die na een tijdje zei
"Je bent zeker geboren in Juli of voorin Augustus?". Toen dit inder-
daad het geval bleek, zei Sterk "Ja, dat is een tijd waarin veel
kunstenaars geboren zijn".
Stark, die vermoedelijk een familierelatie met de fam. Boodt of de
fam. Ramspek had, kwam regelmatig in Rhenen, waar hij bij Boodt in
de Heerenstraat (ABR 339) logeerde. Stark etste zelf ook (ABR 723)
maar maakte tevens aquarellen en schilderijen en hij was ook de
schilder van de drie stadspoorten, die in het Oude Raadhuis hangen
(zie ABR 35, 36 en 37). Het bij deze afbeeldingen uitgesproken ver-
moeden, dat deze schilderijen naar een drietal door B.Ramspek ge-
noemde, maar inmiddels verdwenen aquarellen uit 1833 zouden moeten
zijn vervaardigd, blijkt nu juist te zijn. Roodenburg vertelt na-
melijk: "Er was iemand in Rhenen, die voor liefhebberij tekende en
schetsjes had gemaakt van de drie stadspoorten. Het was iets met
kleur of zo en Stark heeft de schilderijen van de stadspoorten ge-
maakt aan de hand van deze tekeningetjes".
Onlangs vond schrijver dezes deze aquarellet j es, geschilderd door
G.Baars in 1833, terug bij de- weduwe Ramspek-Millenaar. Na haar
overlijden in Maart '83 zijn deze werken, bij legaat, nu weer
in Rhenen teruggekomen!
Roodenburg kende Ramspek natuurlijk goed, het was een aardige en
enthousiaste man waar hij later nog enkele keren in Doesburg op
bezoek is geweest, waar Ramspek notaris was. Deze had veel inte-
resse in vele oudheidkundige zaken en hij is in Rhenen vooral
bekend geworden door de honderden foto's, die hij rond 1910 in
Rhenen heeft gemaakt en die grotendeels bewaard zijn gebleven.
Zijn zwager, de röntgenoloog Veltman schijnt hem het enthousiasme
voor de fotografie te hebben bijgebracht en in elk geval heeft hij
Roodenburg leren fotograferen ("Hij was een vaderlijke vriend voor
mij").
Van de overige kunstenaars moet vooral W.B.Tholen worden genoemd.
Zijn eerste vrouw lag in Arnhem in het ziekenhuis waar zij maan-
denlang werd verpleegd. Tholen zat, als de andere bekende mensen,
bij Altena in het hotel om z'n vrouw 2 keer per week te bezoeken.
In die tijd heeft hij van Rhenen enkele grote schilderijen ge-
maakt, zo in 1917 - 1919. Hij zat eigenlijk in Volendam en Enk-
huizen, daar zaten z'n vrienden en had hij zelf ook een schuit.
Voor Roodenburg is Tholen één van de belangrijkste Nederlandse
schilders geweest. Hij schilderde op het Kerkplein de Cunerakerk,
voorts een groot schilderij vanaf de Molenberg, iets onder de



H.E.Roodenburg April 1920
(foto De Suyk)

Roodenburg leeft van zijn
kunst.

Ik verte' dit, opdat de lezers
van Panorama rullen weten,
dat hem de bewondering van
zijn werk. omgezet in reeele
bewijzen, hoogst aangenaam zal
z i jn . Maar ik voeg er onmid-
del l i jk en met nadruk bij , dat'
hij meer vóór zijn kunst dan
van zijn kunst leeft.

Zijn eischen, aan het leven
gesteld, zijn nog heel beschei-
den en hij begrijpt ten voile,
dat de ontwikkeling van zijn
eaven, zeker op zijn leeftijd,
van grootere waarde is dan 't
bijeenbrengen van vele en goed
gemunte zilverlagen.

Maar wie als jong etser zelf
r i jn kost verdienen moet (ook
a! verlangt hij geen weelderige
omgeving en hupschen opsmuk
van allerlei aard), en die van
zijn verdiensten verder studee-
ren wil. die heeft toch graag
dat er zoo van tijd tot tijd
wat afdrukken uit zijn porte-
feuille verhuizen naar die van
kunstverzamelaars, of dat zijn
blader, in de eiken lijsten, waar-
in zij zoo goed passen, de
wanden van vele huizen, groot
en klein, versieren. L. E. Kos

Het oorspronkelijke artikel
(onder pseudonym van
Levisson) uit Panorama, 1916
geplaatst bij de ets van de
Markt van 1913.

©e i te-Rhenen.
Ets van H. E. Roodenburq in 1913 gemaakt. - De Hin is nog wat zwaar, de ets daardoor wat brokkerig Maar knap geteekend is de plaat zeke
wel. En ondanks het dood-rustige van dit verlaten hoekje , waar geen levend wezen bewegina brengt. voe!t men in decompositie toch den lust naa
mouvement. Dat is geen hoekje da' .droomt' . A!i straks uit het steegje cl ui t de huize-, df "druk-looperdf vrouwtjes, de klompttlotsend? kinderer

het boerenkarretje te voorschijn 20uden komen, dan paster, hun lijn en hun gedoe bij den opzet van de teekening.
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Panoramamolen, het mooiste plekje om te schilderen.
Roodenburg had eigenlijk geen voorkeursplekje. Wel heeft hij veel
aan de overkant van de Rijn getekend, waarbij hij dan met de veer-
boot van Janus Onink overstak. Hier is dan ook de grote ets uit
1916 ontstaan (ABR 721). Van deze zinkplaat zijn 115 drukken ge-
maakt, waarvan 15 op speciaal rijstepapier. Hoewel Roodenburg
meestal zelf ook zijn etsen afdrukte, is deze plaat gedrukt bij
Caramelli en Tessarö. Helaas is de etsplaat zoekgeraakt.

De toenmalige gemeentesecretaris J.Houtman was één van de eerste
Rhenenaren die van Roodenburg etsjes kocht, toen deze in opkomst
was, zo in de jaren 1915, 1916. Houtman was zeer beschaafd, zeer
cultureel ingesteld en de wijze waarop hij de dingen benaderde ge-
tuigde van een brede ontwikkeling. De zwarte ets van de Markt (de
grote versie uit 1916 van de bij dit artikel afgebeelde ets uit
1913) is, door bemiddeling van Houtman, aangeboden aan het Gemeefi-
tebestuur. Houtman heeft zelf nog 't kladje voor de 'aanbiedings-
brief' geschreven.
Ook notaris Van Iterson kocht etsen van hem en hij heeft zelfs
enkele olieverven laten maken van zijn bezit rondom Rhenen.

Roodenburg heeft altijd goed verkocht en hij heeft altijd alles
zelf kunnen bekostigen hoewel het in de crisisjaren, zo 1937 tot
1939 ook voor hem een slechte tijd is geweest.
Naast vrij werk in zeer veel plaatsen in ons land heeft hij ook
veel in opdracht gewerkt. Zo heeft hij meer dan 25 jaar de jaar-
lijkse kalender van de non-ferro metalenhandel van Reesink en Co
verzorgd , ook in de oorlog,met uitzondering van één jaar. Enige
tijd na de oorlog is Reesink hiermee uit bezuinigingsoverwegingen
gestopt, tot grote ontevredenheid van zeer veel afnemers, die
hierover stapels brieven hebben geschreven.
In de periode 1949 - 1961 heeft Roodenburg in opdracht van diverse
bedrijven tekeningen binnen en buitenshuis gemaakt: de Kempense
Zinkmijnen, de Hoogovens, Staatsmijnen, de Oranje Nassau mijnen,
Pernis, D.S.M. enz. Daarnaast maakte hij onder meer ontwerpen
voor diploma's.

Roodenburg is vanaf zijn 18e jaar tot aan het overlijden van Jo
Spier bevriend met hem geweest. Ook Anton Pieck kent hij goed.
Hierover zegt de schilder: "We hebben allebei zo'n zelfde soort
leven gehad, want hij heeft zich om zo te zeggen niet veel aange-
trokken van wat om hem heen gebeurde, van allerlei -ismen en
theorieën en ideologieën en dat heb ik ook niet gedaan. Ik ben
ook altijd mijn weg gegaan en ik heb ook het futurisme en «t
dadaïsme en kubisme zien komen en gaan, ik had er geen behoefte



aan om mee te doen". Hij voelde zich het meest aangetrokken tot
het naturalisme: "Het kan me niet schelen in welke uitvoering,
of 't nu heel pietepeuterig ie of met de grote streep".Toch heeft
hij waardering voor Appel, niet voor de mode om hem heen, maar
de schilder zelf vindt hij een heel belangrijk man, zo knap in
zijn kleurgebruik. Hij heeft ook Jan Sluijters gekend, een uiterst
knap schilder. Eén van de belangrijkste tijden vond Roodenburg de pe
riode, waarin Jan Sluijters baby's tekende en aquarelleerde, z'n ei
gen kinderen en zijn vrouw en zo, maar toen was hij zelf nog in op-
komst, zo'n jaar of 35 è 40 oud. Willy Sluiter, uit Laren heeft hij
veel beter gekend, vooral via Pulchri Studio in Den Haag.
Al deze herinneringen aan de kunstenaars van vroeger brachten
Roodenburg tot de volgende uitspraak: "Wat je op 't ogenblik ziet,
op de tentoonstellingen, wat moet ik er van denken, wat moet ik er
verwachten, 't is wanhopig gewoon!".

In totaal heeft Roodenburg wel zo'n 600 verschillende etsen gemaakt
zijn leermeester Zilcken wel tegen de 800. Overigens mocht Roodenbi:
in de beginjaren niet te veel etsen maken, want hij moest leren tek
nen. Reeds in 1917 werd Roodenburg, na ballotage werkend lid van
Pulchri Studio te Den Haag en enkele jaren later ook van "Arti et
Amiciciae" in Amsterdam. Van 1946-1953 was hij penningmeester in hè
Bestuur van Pulchri. Hij is ook nauw betrokken geweest bij de socia
kant van de kunstenaarswereld en hij was bijv. 21 jaar lid van het
Dagelijks Bestuur van het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars, desti
door W.Drees benoemd. Hij .was tevens adv. lid van het Materiaalvoor
ningsfonds. In 1982 werd hem een Overzichtstentoonstelling aangebod
door het Bestuur van Pulchri omdat hij toen 65 jaar werkend lid was
een grote zeldzaamheid. Hij woont nu al weer 58 jaar in Wassenaar.

Roodenburg wordt in Juli 1983 88 jaar. Hij aquarelleert nog wel
wat, maar maakt geen nieuwe etsen meer. Wel drukt hij de laatste
jaren nog etsen van bestaande platen, 't aantal afdrukken gaat
soms tot in de 320 exemplaren. Hij maakt ook nog kleuretsen
(die op aquarellen lijken), hier is veel belangstelling voor. Hij
vindt het overigens een getob tegenwoordig met materialen die hij
vroeger altijd gebruikte maar nu niet meer te krijgen zijn, of
van kwaliteit zijn veranderd, bijvoorbeeld 't gaas, waar je over-
tollige verf mee mee weg veegt. Eerst kwam dit uit Nijverdal, la-
ter weer elders vandaan en nu hoor je 'maken we niet meer'. Dit
geldt ook voor de verf. Hij gebruikt nog steeds zijn oude voorraad
Van Gelder papier. Schilderen heeft hij in geen 25 jaar meer ge-
daan.



Roodenburg schonk in 1979 een groot deel van zijn collectie aan
Rhenense werken aan de gemeente Rhenen. Waarom heeft hij dit ge-
daan? Rhenen heeft hem altijd geïnteresseerd en hij las altijd nog
alles wat over Rhenen ging. Hij had er ook zoveel werk van, wel
was er al veel verkocht. Hij heeft er ook zo veel geschilderd, er
is geen plaats, waar hij zo veel gewerkt heeft als in Rhenen. Hij
kende Rhenen als zijn zak: "Als er ergens een muurtje of een
schoorsteen veranderd was, dan zag ik 't nog, al was ik er een
half jaar niet geweest". Toen het Oude Raadhuis weer opgeknapt zou
worden en hij van die plannen hoorde, is bij hem het idee opgeko-
men "maar eens heel wat aan Ehenen te geven". Hij zocht daartoe
uit allerlei perioden werk bij elkaar. Deze schenking, die thans
over het Oude Raadhuis en het Gemeentekantoor verspreid hangt,om-
vat 48 stuks. Hieronder vallen 17 etsen, een kleurets, 12 krijt-
en 2 pentekeningen, 14 aquarellen en 2 olieverven.
Van deze werken stammen er 2 uit 1912, 4 uit 1913, l uit 1914,
2 uit 1915, 6 uit 1916 en 6 uit 1917, 11 uit 1918 en 8 uit 1919.
uit de jaren 1920, 1922, 1931, 1935, 1975 en 1976 is er elk één
werk aanwezig. 2 stuks waren ongedateerd.

De tentoonstelling zal op Dinsdagmiddag 19 Juli a.s. om 16.00 u
officieel door weth. Glasbergen worden geopend in het Streekmu-
seum te Rhenen, zo mogelijk in aanwezigheid van de kunstenaar.
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"Het Jodenbergje" te Rhenen, ets door H.E.Roodenburg.
De hier afgebeelde ets werd door de kunstenaar in
Febr. 1982 voor de schrijver afgedrukt van de
originele zinkplaat uit 1913.
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