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De kunstenaar  
Willem Frederik Noordijk (1887-1970) 
 
 

ANNA KIELSTRA 
 
 
 

Willem Frederik Noordijk werd op 6 mei 1887 in  
Schiedam geboren. Zijn vader, Arie Noordijk,  
werkte als aannemer en was gehuwd met Adri- 
ana Noordijk-de Vogel. Al spoedig verhuisden zij  
naar Den Haag. Willem had een zuster Johanna  
Elisabeth Noordijk en een broer Jan Noordijk,  
die effectenmakelaar was. Willem was de  
jongste van de drie. Op de familiefoto  
zijn eveneens Annie, de vrouw van  
Willem Noordijk en zijn zwager  
Gijsbert van Lammeren afgebeeld.  
Zijn zuster en zwager verhuizen in  
de jaren ’20 naar Rio de Janeiro. 
 
Opleiding 
Al van jongs af aan tekende en schilderde Noordijk veel. Na zijn schooltijd be-
gon hij voor zich zelf als kunstenaar. Zijn familie, met name zijn broer Jan, 
stond achter deze keuze en ondersteunde hem, waar nodig, financieel.1 Hij 
werkte hard en wist zijn werk ook onder de aandacht te brengen. Bij kunsthan-
del Schüler, die jonge kunstenaars gelegenheid gaf om te exposeren, kreeg 
Noordijk in 1913 kans zijn werk tentoon te stellen.2 Volgens de journalist, die 
over de tentoonstelling berichtte, moet Noordijk dan nog veel leren:  
‘Een nog zeer jong stadgenoot, die hier voor den dag komt met 38 nommers, 
waarvan wij enkel willen zeggen, dat zij getuigen van een zekeren aanleg en 
een niet geringe vaardigheid. (…) Er zijn hier blauwen en groenen, die den be-
schouwer wezenlijk een beetje ongerust maken.’ De teneur van het verhaal is 
echter positief over de jonge Noordijk, ‘die veel te hard werkt en zijn ideaal 

 

Willem Frederik Noordijk met schil-
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veel te hoog stelt om lang te blijven staan op het niveau, dat deze schilderijen 
aangeven’.3 
Een jaar later in 1914, vrij laat in zijn leven (27 jaar), kon hij een opleiding be-
ginnen met een subsidie voor getalenteerde kunstenaars. Hij volgde de oplei-
ding tot leraar tekenonderwijs en modeltekenen. In een brief schreef hij: ‘Zoo 
heb ik op de Haagse Academie de opleiding gehad voor leeraar M.O. Tekenen, 
en daarna de model klasjes bezocht. Ben enige jaren pensionair bij H.M. de 
Koningin geweest om mijn studie te voltooien’.4 Hij ontving op de academie 
ondermeer les van Frits Jansen (1856-1928).5 
 
De Haagse School 
Noordijk werkte in de stijl van de Haagse School. De Haagse School zette een 
schilderwerkwijze voort, die ontstaan was in Frankrijk tussen 1830 en 1870 in 
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de buurt van het dorpje Barbizon. Op de periode van de Romantiek en op het 
academische kunstonderwijs ontstond een reactie. De Romantiek hield in dat 
de kunstenaar zijn eigen emotionele en subjectieve gevoelswereld zo volmaakt 
mogelijk schilderde en in niet reële omgevingen plaatste en het academische 
kunstonderwijs legde in diezelfde periode alles voor het maken van een kunst-
werk vast in regels.  
Schilders uit de omgeving van Barbizon streefden niet langer meer naar een  
geïdealiseerde weergave van de natuur. Zij richtten zich op het vastleggen van 
de natuur zelf en van de sfeer, die zich op dat moment voordeed. Schilders 
trokken met doek en al naar buiten en werkten niet meer uitsluitend in het ate-
lier maar ‘en plein air’, in de buitenlucht. Dit kan tevens gezien worden als het 
begin van het impressionisme. 
Al snel werd deze werkwijze door J.W. Bilders (1811-1890) in Nederland geïn-
troduceerd, hij trok met een groepje kunstenaars, waaronder Anton Mauve 
(1838-1888) en de gebroeders Maris, in de omgeving van Oosterbeek de natuur 
in om er te tekenen en te schilderen. Via Parijs en Brussel kwamen spoedig 
meerdere Nederlandse schilders in aanraking met de werkwijze van de school 
van Barbizon en lieten zij zich terug in Nederland vervolgens door het Hol-
landse landschap inspireren. Voor Den Haag is onder andere van belang, dat in 
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1869 de schilder H.W. Mesdag (1831-1915) vanuit Brussel naar Den Haag 
trok. In zijn huis, dat een trefpunt was van kunstenaars, legde hij een grote ver-
zameling werken van Barbizon-kunstenaars aan. Geïnspireerd door deze wer-
ken trokken kunstenaars rond Den Haag er opuit. Zowel in onderwerpkeuze als 
in verfgebruik vertoonden hun werken verwantschap met elkaar. In 1875 wer-
den deze kunstenaars voor het eerst in een recensie door Van Santen Kolff 
‘Haagse School’ genoemd. De belangrijkste onderwerpen vormden voor hen 
het landschap, het vissersleven en het landleven, welke zij op sobere wijze 
weergaven. In hun kleurgebruik waren zij terughoudend. Langzaam maar zeker 
werd de tonaliteit van een schilderij belangrijker dan de vorm, die vervagen 
mocht. In de grootste bloeiperiode van de Haagse School, de jaren zeventig en 
tachtig, wordt dit sobere kleurgebruik ook wel aangeduid met de ‘grijze 
periode’.6 Later wordt onder invloed van het impressionisme de lichtval in toe-
nemende mate belangrijk, waardoor fellere tinten gebruikt gaan worden. Vanuit 
deze context werd Willem Noordijk opgeleid. Zijn tekenakte Middelbaar On-
derwijs behaalde Noordijk in 1917. Zijn technieken en vaardigheden behelsden 
meerdere terreinen: hij tekende, schilderde en etste. 
 
Grote voorbeelden 
Eén van de belangrijkste bronnen van informatie over de beginperiode van 
Willem Noordijk als kunstenaar is een artikel van de neerlandicus Martien Be-
versluis, dat verschenen is in ‘Op de hoogte. Maandschrift voor de huiskamer’.7 
Beversluis kende Noordijk goed door hun gezamenlijke vriend en kunstenaar 
Willem Hamel (1860-1924). Zij ontmoetten elkaar al in 1914 bij Hamel thuis. 
In 1924 schrijft hij een goed geïnformeerd en persoonlijk artikel over Noordijk. 
Noordijk kende Hamel in ieder geval al in 1914, wellicht al eerder. Dit maakt 
aannemelijk dat Hamel Noordijks talent herkende en hem wellicht enthousias-
meerde naar de Haagse Academie te gaan.  
Hamel verzamelde een kring jonge kunstenaars, zowel schilders als schrijvers, 
om zich heen. Zij voelden zich aangetrokken door Hamels geestkracht, enthou-
siasme en dichterlijkheid. Zij bespraken en bekritiseerden de wereld, de samen-
leving, de kunsthandel en het kunstleven. Hamel werd als een meester vereerd.  
Ook Noordijk verscheen met regelmaat in Kootwijk, waar Hamel ver van de 
bewoonde wereld te midden van de Kootwijkse zandverstuivingen woonde. 
Hamel leerde Noordijk goed te kijken en open te staan voor de puurheid van de 
natuur.  
Noordijk komt als een zachtaardig man naar voren als Noordijks persoonlijk-
heid door Beversluis beschreven wordt: ‘Lang niet zoo sterk en bewust levend 
als Hamel, in zijn theorie veeleer aarzelend en voorzichtig, is deze jonge schil-
der nauwelijks een geestelijk discipel van den ouden krachtigen Hamel te noe-
men. De eerste (Noordijk) droomerig en vragend, de andere (Hamel) scherp en 
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uitdagend’. Er zijn echter ook overeenkomsten: Beiden zijn ‘eenvoudig in hun 
werk (…) geen zucht naar reclame (…) maar een zucht naar simpelheid en wa-
waarheid’.  
Noordijk ontving eveneens aanwijzingen, maar nu van technische aard van de 
landschapsschilder F.P. ter Meulen (1843-1927) en de kunstenaar en tekenle-
raar H.J. van der Weele (1852-1930). 
 
Eemnes 
Na zijn opleiding trok Noordijk veelvuldig naar buiten, naar de Hollandse pol-
ders en naar de zandverstuivingen van Loosduinen en Kootwijk of de bossen 
van Okkenbroek, plaatsen waar hij meermalen naartoe terugkeerde om te wer-
ken.  
Na twee jaar van omzwervingen vestigde Noordijk zich in april 1919 in Eem-
nes, op de Laarderweg 110, de doorgaande weg tussen Eemnes en Laren. Bij 
het huis behoorde een tuin met een moestuin, waar hij graag en veel in zou 
werken. Het huis lag dicht bij de schilderachtige Gooiergracht, had aan de ach-
ter- en voorzijde een vrij uitzicht over de akkers en polders van Eemnes en lag 
in de nabijheid van Laren waar zich de heidevelden en zandverstuivingen be-
vonden.  In de jaren 30 bouwde hij naast zijn woning een nieuw huis dat hij 
omstreeks 1938 betrok. 

 
Laarderweg 110a anno 2010, 'Sunny Home', de woning waarin Willem Noordijk woonde en 
werkte van ca. 1938 tot zijn overlijden. Rechts nog een deel van de woning Laarderweg 110 
waar hij woonde van 1919 tot ca. 1938. (Foto Jaap Groeneveld). 



 HKE jaargang 32 87 

In 1883 kwam Neuhuys in Laren wonen, twee jaar later gevolgd door Mauve. 
Sindsdien trokken vele kunstenaars, wetenschappers, schrijvers, architecten en 
schilders naar Laren en Blaricum en in veel mindere mate naar Eemnes.8 Wat 
de schilders trok waren de binnenhuizen, de Gooise natuur, de dorpsgezichten 
en boerderijen en niet te vergeten de bezigheden van het volk. Waarschijnlijk 
niet onbelangrijk voor kunstenaars waren ook de kunsthandelaren met goede 
contacten in binnen- en buitenland. Rond 1918 woonden er ongeveer tweehon-
derd schilders in Laren en Blaricum, en slechts enkelen in Eemnes.9 Noordijk 
zou zijn hele leven in het huis in Eemnes blijven wonen. Hij had er tevens zijn 
atelier en noemde zijn huis ‘Sunny Home’. Hij hield in zijn atelier met enige 
regelmaat verkoopexposities.  
 
Noordijk en zijn kunstwerken 
Noordijk was een veelzijdig kunstenaar en werkte als schilder, tekenaar en gra-
ficus. Uit zijn onderwerpkeuze komt een brede belangstelling naar voren. Hij 
bracht boeren, dieren, figuurvoorstellingen, een enkel stilleven, stadsgezichten 
en vele landschappen in beeld. In deze diversiteit toont hij zijn gedegen oplei-
ding en vakmanschap. Hij legt een enorme kleurgevoeligheid aan de dag en 
probeert telkens weer de sfeer van het moment weer te geven. Hoewel hij voor 
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zijn schilderijen veel naar buiten trok, maakte hij zijn werken af in zijn atelier. 
Noordijks werkhouding en idealen werden in 1924 als volgt beschreven: 
‘Geen spoor van geforceerdheid bij Noordijk, geen allure, geen grijpen naar 
iets wat boven zijn kunnen gaat. (…) In zijn atelier werkend, onafgebroken stu-
deerend en schilderend naar model of naar schets, soms naar eigen fantasie, 
ziet hij voor zich als eenigst doel de vervolmaking van kleur en lijn bij een zoo 
natuurlijk mogelijke weergave van zijn object. Hij is veeleer natuurlijk dan na-
turalistisch, ofschoon soms even de lust in hem komt deze grenzen te verbreken. 
Dan laat hij het schilderachtige los voor het idee, echter zelden en zeer vrees-
achtig’.10  
 
Over een eventuele ‘school of richting’ waar zijn werk onder zou kunnen val-
len schreef Noordijk: ‘Naturalistische school, als het zoo genoemd moet wor-
den.’ 11  
 
Elders noemt hij zijn werk ‘impressionistisch’.12 
Noordijk koos zeer diverse onderwerpen om te schilderen. Zijn talent en be-
langstelling beperkten hem niet tot het landschap, hij koos eveneens veelvuldig 
voor figuurstukken en portretten, stadsgezichten en dieren. Een tijdlang werd 
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hij zelfs als koeienschilder geroemd.13 Noordijk koos eveneens voor paarden, 
honden, kippen en ander vee, zowel als primair onderwerp als secondair in 
landschappen en bij boerderijen.  
 
Tentoonstellingen 
Noordijk exposeerde in vele plaatsen in Nederland, maar had eveneens een en-
kele tentoonstelling in het buitenland. Er wordt van vele tentoonstellingen mel-
ding gemaakt in de pers, en aangenomen kan worden dat niet eens alle tentoon-
stellingen in de pers behandeld zijn. 
 
Uit 1920 is een tentoonstelling van 53 werken bekend bij kunsthandel J. 
Biesing te Den Haag. In 1925 werd een expositie gehouden bij de firma J.S. 
Fetter en Co. te Amsterdam en nog een bij kunstzaal Willem Brok te Hilver-
sum. Over de laatste tentoonstelling, die geopend werd door de dichter Martien 
Beversluis, staat een stukje geschreven, waarin weer een tipje van de sluier om-
trent Noordijks persoonlijkeid wordt opgelicht:  
‘Willem Noordijk is een schilder van weinig fellen hartstocht, noch laaiend 
kunstenaars temperament. Hij ziet de natuur als een kleurgevoelig mensch, 
misschien als iemand met een dichterlijke ziel. (…) Beiden [ook de inleider] 
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beminnen het landschap, de lenteweelde, de ondergaande zon, de bloeiende ko-
renvelden, en geven hun stemmingen weer in maat en rijm, in kleur en lijn’.  
 
De kleur wordt vervolgens beschreven in het schilderij ‘Lente-idylle’, waarbij 
vooral de kleur een ‘sensatie’ geeft: ‘Ook in zijn ‘Korenveld’ voelen wij, dat de 
schilder meer een indruk kreeg van golvende gouden aren, dan dat een benade-
ring der werkelijkheid, zijn doel was geweest’.  
Over kleiner schilderijtjes wordt geschreven: Nu ‘is zijn kleur echter fijner en 
gevoeliger, geeft hij beter stemming en atmosfeer’. En over een tekeningetje 
van een geitje: ‘dan bemerken wij, dat hij ook wel scherp en raak den vorm 
weet te observeren. Zoo heeft hij vele goede eigenschappen, die, wanneer hij 
eenmaal zijn eigen weg gevonden zal hebben, hem tot een persoonlijkheid kun-
nen maken’.14 
 
In 1928 volgde een tentoonstelling bij kunsthandel Rogmans en Vos in Laren, 
tezamen met werk van de schilders Jan Sluijters (1881-1957), Piet van der Hem 
(1885-1961) en Herman Kruijder (1881-1935). Tevens had hij dat jaar een ten-
toonstelling thuis in zijn eigen atelier ‘Sunny-Home’. In 1930 vermeldt de 
krant een grote tentoonstelling van Gooische schilders bij de kunstenaarsvere-

 
Koeien in de polder, 40 x 30 cm, olieverf op doek. 



 HKE jaargang 32 91 

niging St.-Lucas, te Amsterdam.15 Ook in 1933 maakten Noordijks werken deel 
uit van de tentoonstelling georganiseerd door St.-Lucas en gehouden in het Ste-
delijk Museum in Amsterdam.  
 
Kunstenaarsverenigingen 
Willem Noordijk was lid van de kunstenaarsvereniging St.-Lucas. Hij nam ac-
tief deel aan de locale kunstenaarsvereniging en had goede contacten met zijn 
collega kunstenaars. In 1930-1932 behoorde Noordijk tot de tentoonstellings-
commissie van de Vereeniging van Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricum,16 
was jurylid bij ‘het gecostumeerde ijsfeest’ in 1933 en bij het grote carnavals-
feest in februari 1933.17  
 
Eén van de redenen van oprichting van de kunstenaarsvereniging was het col-
lectief inkopen van de schildersbenodigdheden, die in een door leden zelf ge-
runde winkel werden verkocht. In 1934 en 1935 werd Noordijk benoemd ‘voor 
de winkel’.18 
Zijn nabije betrokkenheid bij vele van zijn collega’s blijkt eveneens uit treurige 
gebeurtenissen waarbij hij afscheid moest nemen van vrienden. Bij vele begra-
fenissen behoorde Noordijk tot de kistdragers van de overledene: bij de hotelei-
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genaar Jan Hamdorff, bij de vrouwelijke schilder Arina Hugenholtz en bij de 
schilders F.W.G. Oldewelt, Willem van Schaik en Frans Langeveld.19 
 
Succesformule 
Vanaf 1913 had Jan Hamdorff de succesformule bedacht van ‘Gooische Kunst-
tentoonstelingen met attracties’.20 Vanaf het jaar 1930 tot 1943 volgden voor 
Noordijk vele tentoonstellingen, vaak twee maal per jaar, bij hotel Hamdorff. 
Noordijks werken deden mee bij de groepstentoonstellingen van de Vereeni-
ging van beeldende kunstenaars Laren-Blaricum (opgericht in 1921) en de 
Gooische schildersvereniging (na afsplitsing in 1935 opgericht). Maar hij werd 
eveneens vanaf 1930 om de twee jaar uitgenodigd een solotentoonstelling in 
hotel Hamdorff te houden.  
 
Ondanks de economische crisis in Nederland gingen tentoonstellingen en bijbe-
horende feesten gewoon door. Grote evenementen waren ook nodig om de ver-
koop van kunstwerken te stimuleren. De ‘kunsttentoonstellingen met attracties’ 
waren echt grote, overweldigende feesten. Noordijk droeg er zijn steentje aan 
bij. In februari 1933 kwamen ruim 600 gasten naar ‘Het carnaval bij Hamdorff’ 
met als thema ‘Hollywood’:  

 
Oogst op de Eng te Laren met zicht op de St.-Jansbasiliek, 80 x 50 cm, olieverf op doek . 
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‘Zaterdagavond toen de zaal baadde in een zee van kunstlicht, was de indruk 
inderdaad overweldigend. De feestgangers die de zaal betraden waren dan ook 
verrukt over de filmstad Hollywood die zij binnengingen en het werk der schil-
ders en van den architect Elzinga wekte algemeene bewondering. Frans Lange-
veld schilderde levensgroote portretten van de thans meest ‘gangbare’ filmster-
ren. Prachtig was b.v. zijn Anna May Wong, zijn All Johnson, zijn Marlene, 
zijn Menjou. Harmsen van Beek had de populaire dierenfiguren uit de teeken-
films op bewonderenswaardige wijze aan den wand doen herleven: Willem 
Noordijk maakte een groot ‘doek’ van de aankomst van de Shanghai-express 
en van Charly Chaplin in een berglandschap. (…) Is het een wonder, dat in 
zulk een zaal een carnaval ten volle slaagt? (…) De jury (…) heeft twee prijzen 
toegekend aan Marlene’s Dietrich. (…) Buitengewoon geslaagd en aller be-
wondering trekkend was de creatie van Betty Boop. (…) Tom Mix. Hij kreeg 
den prijs van de Universal. (…) Polygoon, de actieve filmmaatschappij in 
Haarlem was er met haar auto en verscheidene operateurs. Deze week zal de 
film van het Larensch Carnaval in vele theaters van ons land te zien zijn’.21 
Op een dergelijk feest 4 september 1934, met als thema ‘sportcostuum-feest’, 
ontving mevrouw Antoinette Noordijk-Ot (1891-1935) een prijs met haar 
schaatsenrijcostuum.22  

 
Zomerse dag bij een boerderij, 40 x 30 cm, olieverf op doek. 
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Een jaar later stierf zij: ‘Zij was een zeer bekende figuur in de Larensche schil-
derswereld.23 Ook op 31 december meldde de krant dat Mevrouw Noordijk die 
zeer bekend was en gewaardeerd werd in schilderskringen na een korte en he-
vige ziekte overleed.24 
 
Waardering 
Werken van Noordijk werden goed gewaardeerd, ten minste tweemaal werden 
schilderijen van Noordijk aangeboden aan burgemeesters bij feestelijkheden. In 
1932 werd het schilderij ‘Eemnesser haven met omgeving’ aangeboden aan 
burgemeester jonkheer Rutgers van Rozenburg en zijn vrouw, bij een huldebe-
toon ter gelegenheid van zijn 25 jarig ambtsjubileum als burgemeester van 
Eemnes.25  
In 1934 bood Willem Noordijk burgemeester Van Wettum van de stad Naarden 
het schilderij ‘Het Valkeveensche strand met gezicht op het IJsselmeer’ aan, bij 
zijn afscheid na twaalf jaar burgemeesterschap van de stad.26 Noordijk stond 
ook vrijwillig werk af. In 1934 schonk Noordijk, net als vele collega’s, een 
werk ten behoeve van het ‘Ondersteuningsfonds voor behoeftige musici.’ In 
hetzelfde jaar gaf hij een ets voor het album ter gelegenheid van een huldeblijk 
voor de Larense burgemeester jonkheer Hubert van Nispen van Sevenaer.27 

 
Bloemstilleven, 40 x 26 cm, olieverf op board. 
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Doorgaand succes 
Twee jaar later, in 1936, speelde zich opnieuw een groot festijn af in Hamdorff. 
Nu rondom het thema ‘Parijsch nachtfeest’. Ook bij dit feest speelden werken 
van Noordijk een rol. Hij hield juist een solo-expositie met 63 werken in de 
kunstzaal van Hamdorff. De krant gaf opnieuw een uitgebreide beschrijving 
van hoe Hamdorff versierd werd voor het feest van de volgende nacht: 
 
‘(…) de bar zal omgetooverd worden in een zeer roode Moulin Rouge en in de 
twee beschikbare gedeelten onder de vaste kap van de veranda’s zullen een 
paar allergezelligste Parijsche kroegjes verrijzen, waar men zich, al of niet 
dansensmoe, kan verpoozen. Behalve The Ramblers, (…) zijn er nog allerlei 
soort muziekjes en naar we vernemen is er groote kans, dat er ook een paar 
origineele Parijsche straatzangers zullen zijn. (…) ‘n ‘echte’ femme de Paris 
zal optreden als komische dirigente van het Jazzorkest The Ramblers (…), een 
danspaar-van-beroep (…) zal [dans] demonstreeren, waaronder specifiek 
Fransche, waarbij de Apachendans niet zal ontbreken. (…) de tentoonstellings-
zaal, waar Willem Noordijk exposeert, zal den naam krijgen van ‘Het Louvre’ 
en men zal er behalve schilderijen te kunnen zien, ook delicate koude schotels 
verkrijgen en geestelijk vocht als champagne tot zich nemen. Zoo zal het wel 
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weer een origineel en daverend sluitingsfeest van het zomerseizoen bij Ham-
dorff worden’.28 
Behalve nog vier vermeldingen in de Laarder Courant De Bel, wijdde ook de 
N.R.C een artikel aan de solo-expositie van Willem Noordijk. Uit het artikel 
komt naar voren dat Noordijk een kunstenaar is, die zich steeds verder in posi-
tieve zin ontwikkelt. 
‘In vroeger jaren bleef deze kunstenaar zoo goed als vastgeroest in altijd weer 
hetzelfde genre landschappen in toonlooze bruinen, waaraan hij zich blijkbaar 
niet vermocht te ontworstelen. Een tiental jaren ongeveer geleden herzag hij 
zich en met groot succes. Meestal landschap schilderde hij, zelden figuur, of-
schoon hij, zooals op deze tentoonstelling blijkt, ongetwijfeld ook in die rich-
ting iets kan bereiken. Meer en meer is Noordijk op het detail gaan letten, elk 
ding in het landschap heeft hij afzonderlijke waarde toegekend; zonder te vrij 
of los van de vormen te worden, wist hij ook daarin genoegzame afwisseling en 
meer levend perspectief te brengen. Hij lijkt vaak nuchterder, realistischer, dan 
hij in werkelijkheid is. Soms komt hij in stille argeloosheid tot begrip van at-
mosfeer en stemming. Niet naar het grootsche gaat hij van nature, maar in zijn 
wijze van beschouwen herkent men toch den ontvankelijke voorsfeer rondom de 
lijnen en kleuren van het leven. Ook voor harmonieën en rythmen en het ver-
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band der dingen buiten hun waarneembare stoffelijkheid. Maar toch overschat 
men hem in deze richting niet spoedig, omdat hij in de eerste plaat zuiver ver-
antwoorder is’.  
Vervolgens wordt op een aantal schilderijen ingegaan, bijvoorbeeld: ‘het fijne 
straatje te Mittenwald is waarlijk een poëtische toon van fantasie niet te mis-
kennen. Dit voor een schilder zeker een gelukwensch waard. Het lijkt soms of 
aan hem een wonder heeft voltrokken.29 
 
Reizen 
In Nederland reisde Noordijk langs vele dorpen en steden om telkens weer de 
natuur, de dorpsstraatjes of de stadsgezichten te tekenen, te schilderen of te et-
sen. Ook markante koppen van de bevolking gaf hij weer, waarbij niet zozeer 
gedacht moet worden aan een portret als wel aan het creëren van een door het 
leven getekende of verweerde kop.  
Noordijk bezocht, naast vele plaatsen in Nederland, ook Frankrijk, Spanje, Ita-
lië en Noord-Afrika. Het bijzondere van deze mediterrane landen was de 
warmte, het heldere licht en de felle kleuren. Zijn werken werden na deze rei-
zen intenser van kleur, maar het contact met buitenlandse schilders maakte zijn 
werk niet moderner in de zin van abstracter. Hij zou altijd impressionistisch 
blijven schilderen. 
Volgens dezelfde recensie van de N.R.C. uit 1936, verbetert de kwaliteit van 
zijn kunstwerken door deze reizen: ‘Het heeft Noordijk blijkbaar veel goed ge-
daan, dat hij in het buitenland heeft gereisd. Voor sommige naturen kan een 
zoo noodige en nuttige ontbolstering eerst komen, nadat zij ruimte hebben ge-
zien en gewekt zijn door de weldadige en heilzame verwondering om schoonhe-
den, waarmede zij nog niet vertrouwd waren. Het op slag daarmee vertrouwd 
raken werkt bevruchtend op hun scheppingskracht. Noordijk heeft hiervan bij-
na ten volle profijt getrokken.30  
 
Verkoop 
In dezelfde periode deed zich in Noordijks privéleven een verandering voor. 
Op 28-10-1937 trouwt Willem Noordijk met de Nederlandse Elisabeth Lö-
scher, die eenentwintig jaar jonger is dan hij. Zij volgde een opleiding aan de 
kunstnijverheidsschool. Zij hielp actief mee aan de verkoop van zijn schilderij-
en. 
Noordijk verkocht zijn werk goed; van veel werken is de verkoop niet bekend, 
maar met enige regelmatig vermeldden kranten over verkochte schilderijen.31 
Veel schilderijen kwamen omstreeks de twintiger en dertiger jaren in het bui-
tenland terecht. In een brief schrijft Noordijk: ‘Na al die jaren werken zijn na-
tuurlijk mijn schilderijen ik zou zeggen over een groot deel in de wereld ver-
spreid, Indië, N. en Z. Amerika, Engeland, Zweden etc. Zoo kreeg ik laatst een 
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brief uit Canada van een mij onbekend persoon, die mij zeer waarderend 
schreef over een schilderij. (…) P.S. Ook in het Rijks prenten Kabinet (sic) is 
werk van mij aanwezig.32 
De verkoop in Zuid-Amerika ging via familielijnen. Noordijks zuster Johanna 
vertrok met haar man Van Lammeren, die pianoleraar was, in de twintiger ja-
ren al naar Brazilië. In de 18 jaar dat zij daar woonden, werden zij af en toe op-
gezocht door familie. Noordijks broer Jan, effectenmakelaar, trouwde er zelfs 
met een Braziliaanse vrouw. Via deze connecties zijn naar verluid diverse 
schilderijen meegenomen voor de verkoop in Rio de Janeiro. Noordijks vrouw 
bracht, wanneer zij op familiebezoek ging, werken mee naar Rio de Janeiro, 
waar ze goed verkocht werden.33  
Over familie gesproken, de moeder van Willem Noordijk woonde tot 1940 
naast Willem; in de krant van 10 mei 1940 vermeldt de burgerlijke stand van 
Eemnes, dat zij verhuisd was naar Den Haag, vlak voor het uitbreken van de 
oorlog. 
 
Tweede Wereldoorlog 
In 1940 was nog niet goed zichtbaar wat de bezetter wilde, terwijl velen zich 
direct verzetten en terughoudend opstelden, dachten enkelen dat de nieuwe po-
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litieke situatie ten opzichte van de economische crisis een verbetering zou kun-
nen zijn. Samenwerking met de Duitsers op cultureel gebied was niet alleen ge-
wenst, maar zelfs noodzakelijk. Daartoe werd de Nederlandsche Organisatie 
van Kunstenaars (N.O.K.) opgericht. De bezetters bleken echter een heel eigen 
koers te varen in plaats van samenwerking met het bestuur van de N.O.K. te 
zoeken. Velen begrepen pas maanden later dat ook cultureel de bezetting een 
feit was. Men werd gedwongen zich bij de nieuwe koers neer te leggen. De 
beeldende kunstenaars dienden zich aan te melden bij de Nederlandsche Kul-
tuurkamer (geïnstalleerd op 30 mei 1942); wie dat deed ondervond niet veel 
moeilijkheden. Aan stijl en thematiek werden nog geen nationaalsocialistische 
eisen gesteld. Tentoonstellingen dienden echter wel te voldoen aan de voor-
waarden: geen joden, geen niet-leden van de Kultuur. Ondanks deze zware, be-
lastende voorwaarden gingen tentoonstellingen toch door en werkten sommige 
kunstenaars eraan mee. In 1943 werd pas een ideologische tentoonstelling door 
de bezetters gehouden over ‘ontaarde kunst en kitsch’ en een campagne ge-
voerd voor een ‘gezonde kunst’.34 Veel kunstenaarsverenigingen (onder andere 
St.-Lucas) sloten zich eveneens aan bij de Kultuurkamer, enerzijds om mis-
schien van binnenuit nog enige invloed te kunnen uitoefenen, anderzijds uit 
vrees dat het materiële bezit in handen van het Departement van Volksvoor-
lichting en Kunsten (D.V.K.) zou vallen.35  
Niet onbelangrijk voor enkele individuele kunstenaars was de dreiging niet 
meer aan schildersmaterialen te kunnen komen. Ook voor Willem Noordijk 
was dit een vrees. Hij maakte vervolgens de verkeerde keuzes. Noordijk en zijn 
vrouw werden begin 1941 sympathiserend lid van de N.S.B. Na de oorlog ver-
klaarden zij hierover dat de toestanden voor kunstenaars erg slecht waren en 
hen was voorgehouden dat de beweging deze zou verbeteren. Noordijk liet zich 
op 20-06-1942 inschrijven bij de Kultuurkamer om verzekerd te zijn van schil-
dersmaterialen en de mogelijkheid om deel te mogen nemen aan tentoonstellin-
gen. Half oktober 1943 lieten zij zich echter weer uitschrijven als sympathise-
rend lid van de N.S.B., omdat zijn vrouw een zenuwinzinking nabij was, zo in 
het kleine dorp. Getuigenverklaringen noch tenlasteleggingen tijdens de naoor-
logse zuiveringen reppen van actieve deelname aan partijactiviteiten of verraad. 
Er is zelfs in een brief genoemd dat Noordijk een voortvluchtige verzetsman 
onderdak heeft gegeven.36 Noordijk lijkt in dezelfde valkuil te zijn gevallen als 
(het bestuur van) de kunstenaarsvereniging St.-Lucas. De Ereraad voor de 
Kunst verweet St.-Lucas geheel gericht te zijn geweest op de uitoefening van 
de kunst, zonder oog te hebben voor de omstandigheden van die tijd. 
Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt gaan de tentoonstellingen in de kunst-
zaal van Hamdorff gewoon door. Een aantal vast deelnemende kunstenaars 
wordt niet meer terug gezien, het aantal deelnemende kunstenaars blijft onge-
veer gelijk. Van 7 mei tot 27 mei 1940, de periode waarin de oorlog uitbrak, 
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hield Noordijk juist weer een solo-expositie. Op 7 juni werd de jaarlijkse zo-
merexpositie gehouden van de Gooische Schildersvereeniging, waaraan 24 
kunstenaars meededen. De burgemeester, die de tentoonstelling opende, sprak 
‘van het opmerkelijk initiatief van het bestuur en het vertrouwen van de kunste-
naars-leden in de toekomst, die uit deze daad bleek’.37  
Er volgde in 1940/1941 nog een kersttentoonstelling van de Gooische Schil-
dersvereeniging bij Hamdorff met 18 deelnemers, in 1941 een solo-
tentoonstelling van Noordijk met 60 werken en de zomertentoonstelling van de 
kunstenaarsvereniging met 22 deelnemers. In 1942 werd Noordijk met twee an-
dere kunstenaars uitverkoren voor deelname aan een tentoonstelling in Leip-
zig.38 Hij houdt dat jaar vier tentoonstellingen in Leipzig.39 In 1942, van begin 
maart tot eind mei, werd een expositie van vier kunstschilders gehouden, waar 
Noordijk er één van was. In augustus 1942 nam Noordijk deel aan een tentoon-
stelling van Nederlandse Beeldende kunst in het Rijksmuseum te Amsterdam 
en daarna was er weer een kerstexpositie bij Hamdorff. Op 16 juli 1943 maakte 
de Laarder Courant De Bel voor de laatste maal melding van een expositie in 
Hamdorff met 19 deelnemers, de zomertentoonstelling van de Gooische Schil-
dersvereeniging. Geschreven staat: ‘Een expositie, welke als ’t ware afzijdig 
van de schokkende gebeurtenissen de actualiteit de uitstraling van het altijd 
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schoone geeft in landschap arbeid, bloem of mensch, als zoodanig een oase 
van nobele rust, cultureel kalmeerend, en dat is niet verwerpelijk’.40 
Gedurende de laatste jaren van de oorlog bezochten enkele Duitse militairen 
Noordijks atelier om rechtstreeks bij hem schilderijen te kopen. Deze kopers 
werden naar hem gezonden vanuit Hamdorff.41 
 
Na de Tweede Wereldoorlog 
Na de oorlog, 11 mei 1945, werd Noordijk gearresteerd en geïnterneerd tot 31 
december 1945. In 1948 werd hij veroordeeld tot 7 maanden en 20 dagen inter-
nering met inbegrip van het ‘voorarrest’ van 11 mei 1945 tot 31 december 
1945, tot betalen van een zeer hoog bedrag, een gedeeltelijke verbeurdverkla-
ring van zijn vermogen en tot ontzegging van stemrecht voor de duur van tien 
jaar.42 Bovendien vaardigde de Ereraad voor de Kunst een verbod uit om te ex-
poseren gedurende tien jaar voor kunstenaars die lid van de N.S.B. of de Kul-
tuurkamer waren geweest. Noordijk viel hier ook onder. 
Noordijks tweede vrouw werd eveneens gedetineerd en veroordeeld tot een ge-
deeltelijke verbeurdverklaring van haar vermogen. Zij scheidde van Noordijk 
op 08-12-1948, hertrouwde nauwelijks een jaar later en vertrok per ommegaan-
de tot 1989 naar Frankrijk.43  
Door de verkeerde keuzes in de oorlog, zijn veroordelingen en het expositiever-
bod raakte Noordijk direct in zware problemen en in vergetelheid. Bovendien 
kreeg hij steeds meer hinder van reumatische aandoeningen, zodat schilderen 
hem bijna onmogelijk werd. Zijn bron van inkomsten verschraalde, terwijl hij 
torenhoge schulden had. Zijn dochter Adriana Antoinette en haar man kwamen 
bij Noordijk inwonen om voor hem te zorgen, ook in financieel opzicht.44 
Noordijk zag kans om via zijn familie in Zuid- Amerika nog enkele schilderij-
en te verkopen, met name eind jaren ‘40 en begin jaren ‘50 van de vorige 
eeuw.45 
 
Niet vergeten 
Ondanks de moeilijke jaren na de oorlog werd Noordijk niet helemaal verge-
ten. In december 1947 boden oud-leerlingen van de R.K. Jongensschool hun 
jubilerende schoolmeester J.J.P. Alfrink een schilderij aan van Noordijk.46 
Begin september 1948 gaven de parochianen van de H. Nicolaas hun kapelaan 
W.A. Donders eveneens een schilderij van Noordijk met de Eemnesser haven 
en de kerk erop. In 1951 kocht de gemeente Eemnes Noordijks schilderij ‘De 
Lindeboom’ en schonk de Rijksdienst aan de gemeente het schilderij ‘Oogsttijd 
Eng te Blaricum’.47In 1952 noemde de heer Daniëls, bij zijn aanstelling aan de 
School met de Bijbel, Willem Noordijk op lovende wijze omdat hem als leer-
ling van Noordijk de liefde voor het tekenen zo was bijgebracht. Samen hadden 
zij zoveel gewerkt ‘in het atelier en in natuur.’48 
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Overlijden 
Op 1 november 1970 sterft Willem Frederik Noordijk op 83-jarige leeftijd. In 
een berichtje in de krant staat: ‘Hij was voornamelijk landschapsschilder, o.a. 
vindt men zijn doeken in het gemeentehuis, alhier, waar zij de raadzaal 
sieren’.49 

 
Eerherstel 
Het duurde jaren voordat alles vergeten was en in ander daglicht geplaatst kon 
worden en er schoorvoetend weer aandacht aan het werk van Noordijk ge-
schonken werd. Voor zover bekend werd pas in 1980 weer een echte tentoon-
stelling van schilderijen van Noordijk gehouden, namelijk bij J.J. van Wijk, 
kunst en antiek, te Eemnes.50 

 
In 1981 vond in winkelcentrum ‘De Postkoets’ in Laren een verkoop tentoon-
stelling plaatst, waarbij W. Noordijk in een adem genoemd wordt met A. Mau-
ve (1838-1888) en A. Neuhuys (1844-1914), met daaronder in dezelfde adver-
tentie een zinnetje dat er ook goede schilderijen van minder bekende schilders 
zijn.51 Ineens werd Noordijk tot de grote schilders gerekend. 
In 1987 doken ineens onbekende aquarellen op van Noordijk, waarvan eentje 
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uit zijn beginperiode namelijk uit 1913, nog van voor zijn opleiding aan de 
Haagse Academie. Zij werden in Naarden geëxposeerd.52 

Sinds een aantal jaren worden kunstwerken van Noordijk door de heer Joop de 
Jong uit Eemnes verzameld en aangekocht. De Historische Kring Eemnes nam 
het initiatief tot het realiseren van een expositie van De Jongs inmiddels uitge-
breide collectie. Met deze particuliere verzameling en de expositie ervan wordt 
het werk van de kunstschilder Willem Frederik Noordijk en zijn naam als kun-
stenaar in ere hersteld. De tentoonstelling met schilderijen van Willem Frederik 
Noordijk is de hele zomer te zien in het gebouw van de Historische Kring Eem-
nes. 
 
 
Drs Anna Kielstra  
is kunsthistoricus en werkt op vrijwillige basis bij Singer Laren. 
 
 
Afbeeldingen:  
Afgebeelde kunstwerken bevinden zich in de collectie van Joop de Jong, gefo-
tografeerd door hemzelf. 
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