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1. Jos Merckelbagh aan het werk. ‘De teekening [wordt] ingesneden met een klein, tweesnijdend beitelvormig
mesje [...]. Het mesje wordt met de rechterhand rechtop gehouden en met den middelsten vinger van de linkerhand
bestuurd’ (Wereldkroniek, 1898)

Opleiding tot plateelschilder
Jos Merckelbagh was van jongs af aan vertrouwd met leder: zijn vader was schoenmaker. Hij werd in Maastricht geboren als Jozef
Willem Nicolaas; zijn achternaam zou in veel
publicaties verbasterd worden tot Merckelbach of Merckelbagh.

Het gezin verhuisde in 1871 naar Utrecht.
Jos Merckelbagh werd ingeloot voor militaire
dienst. In het Utrechtse militieregister is hij
in 1877 ingeschreven als schoenmaker van
beroep. Met zijn lengte van 1m76 was hij een
kop groter dan zijn mede-soldaten. ‘Dient
zelf’ staat er bij zijn naam geschreven; in zijn
milieu was er geen geld om een remplaçant
te bekostigen. Een beroep op ‘gebreken’ had
geen succes: vijf jaar lang was hij ingelijfd bij
het Regiment Vestingartillerie. Op 6 mei 1882
werd hij ‘gepasporteerd’, uit dienst ontslagen.
In 1883 liet hij zich als kunstschilder inschrijven in het bevolkingsregister van Delft.
Het was het begin van een carrière die hem
in zijn tijd enige faam verschafte. Hij trad op
4 juni 1883 in dienst bij De Porceleyne Fles,
toen nog naar de eigenaren de firma Thooft
en Labouchère genaamd. Het Delfts-blauwe
aardewerk was, na een lange tijd van verval,
in de tweede helft van de negentiende eeuw
weer in opkomst en de Delftse aardewerkfabriek trok veel jongeren als plateelschilder
aan. Bovendien kregen ze de kans om zich in
de avonduren verder te bekwamen. Adolphe
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De producten van Merckelbaghs hand komen
nog maar zelden uit de depots van archieven, bibliotheken en musea. Tijdens zijn
werkzame periode werden vele hoogwaardigheidsbekleders en jubilarissen vereerd met
prachtbanden en albums die door hem in
opdracht vervaardigd waren. Hij behaalde er
prijzen mee op tentoonstellingen in binnenen buitenland. Voor het Koninklijk Huis en
Kasteel de Haar maakte hij met leer beklede
meubels. Als Hofleverancier bleef hij zijn
atelier drijven vanuit het ouderlijk huis. Toen
hij met lederplastiek ophield, verdween tegelijk in Nederland de belangstelling voor deze
tak van kunst. Nog steeds zichtbaar zijn de
tegeltableaus van zijn hand aan de Utrechtse
sociëteit Sic Semper.
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Rond 1900 herleefde een kunstvaardigheid, die met de industrialisatie in de
negentiende eeuw verloren was gegaan: het met de hand ornamenteren van
leder. Hiervoor was in Nederland één persoon verantwoordelijk: Jos Merckelbagh
(1857 - 1922) uit Utrecht.
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Lederplastiek als herleefde kunsttechniek
In Hamburg ‘leerde hij de voortbrengselen
kennen der nieuwe kunstindustrie, der lederplastiek, die toen in Duitschland opgang begon
te maken’.2 Hij ging bij de bekende Buchbinder
Georg Hulbe in de leer. Merckelbaghs naam
is verbonden met de techniek van Lederschnitt
of lederplastiek. Maar omdat deze manier van
versieren enkel een korte periode populair is
geweest en een weinig omvangrijke productie
van unica opleverde, heeft Merckelbaghs roem
geen stand gehouden. De techniek van het uit
de hand snijden, drijven en ponsen van leer is
tot in de zeventiende eeuw gangbaar geweest.
Daarna kreeg de machinale bewerking van leer
de overhand: in plaats van insnijden werd het
leer geperst, met minder reliëf en detaillering
tot gevolg. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd handwerk in ere hersteld:
de werkman werd bijgeschoold tot kunstnijveraar, tot artisan. Leerdrijfwerk werd ongemeen
populair in Duitsland. E. von Saher, directeur
van de Haarlemse School voor Kunstnijverheid,
schreef in 1888: ‘In Hamburg bezocht ik onlangs de zoo gunstig bekende werkplaats van
Hulbe, alwaar ongeveer een honderdtal mannelijke en vrouwelijke werkkrachten bezigheid
vinden. Hier te lande is mij slechts ééne werkplaats bekend, die van de Heer Merckelbach te
Utrecht, welke de lederbewerking met succes
uitoefent’.3 Het atelier van Merckelbagh bestond uit één man: hijzelf.
Merckelbagh was in 1888 teruggekeerd
in Utrecht en woonde bij zijn ouders in op
Mariaplaats 47. Op de Nationale Tentoonstel
ling van Oude en Nieuwe Kunstnijverheid in Den
Haag, die opende op 2 juni 1888, was hij met
een omvangrijke inzending present. Hij trok
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tenland, waar hij zijn vierjarig verblijf verdeelde
over Berlijn en Hamburg’.
In de jaren 1884 tot 1888 heeft Merckelbagh in Duitsland gewerkt. Ook daar was de
belangstelling voor oud-Delfts sterk gegroeid.
Bij verschillende plateelfabrieken heeft hij zijn
vaardigheid in Blaumalerei te gelde kunnen
maken.1 Hij signeerde met JM.
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le Comte was bij De Porceleyne Fles artistiek
adviseur en ontwerper; tegelijkertijd was hij
docent ornamentiek bij de Polytechnische
School (de latere Technische Hogeschool Delft).
Dit zal de reden geweest zijn, waarom Merckelbagh niet bij de Utrechtse plateelfabriek van
de gebroeders Ravesteijn of die van Hubertus
Schillemans zijn geluk beproefde: er was daar
niemand van de reputatie van Le Comte en de
Utrechtse School van Kunstnijverheid begon
pas in 1886 met haar lessen.
Zo zien we in de vroege jaren 1880 een stoet
van plateelschilders zich inschrijven bij de Polytechnische School voor de lessen ornamentiek
van Le Comte. Ze zullen later vooraanstaande
functies vervullen bij De Porceleyne Fles, bij andere plateelfabrieken of als leraren in de kunstnijverheid: Cornelia du Mée, Daniël Harkink,
Leon Senf, W. Wolff von Gudenberg (later de
oprichter van Rozenburg), H.C. Bottelier, Bram
Gips, Karel Sluyterman, Jan Schouten (van het
latere glas-in-loodatelier ‘t Prinsenhof). In het
cursusjaar 1883-84 komt Merckelbaghs naam
voor het eerst voor, samen met die van Henri
Breetvelt. Beiden woonden in de Delftse Choorstraat, Breetvelt bij zijn ouders thuis. Breetvelt
hoefde wegens broederdienst niet in militaire
dienst. Merckelbagh was dus een aantal jaren
ouder dan zijn collega-leerlingen.
Ook voor het cursusjaar 1884-85 stond
Merckelbagh ingeschreven bij de Polytechnische
School, maar hij heeft zich er niet vertoond. Op
23 augustus 1884 vertrok hij bij De Porceleyne
Fles en kort daarna uit Delft. Naar een reden
van dit snelle vertrek kunnen we slechts gissen.
Was het om artistieke redenen? Le Comte volgde
de nieuwe kunstontwikkelingen van stileren en
florale ornamentiek op de voet, maar anderzijds
was er bij de fabriek nog steeds vraag naar de
traditionele Delftse motieven en naar het naschilderen van Haagse School-schilderijen op
tegels en borden. In een uitvoerig artikel over
Merckelbagh in de Wereldkroniek van 2 juli 1898
staat enkel over deze jaren: ‘Van jongsaf aan had
hij zich op de schilderkunst toegelegd; zijn doel
was dan ook om schilder te worden. Om zijn
studiën te voltooien trok hij in 1884 naar het bui-

2. Reclame voor Merckelbaghs atelier, 1890

er veel aandacht en bewondering mee, die
zich vertaalde in een zilveren medaille. Het
juryrapport oordeelde: ‘De in Duitsche Renaissance-stijl uitgevoerde lederplastiek is in
vele opzichten schoon van vorm en goed uitgevoerd. Vooral het ingezonden vuurscherm
is artistiek van opvatting’.4 Merckelbagh viel
op, omdat hij naast albums ook etuis, stoelbekledingen en het genoemde vuurscherm in
leer inzond.
Eigen en andermans ontwerpen in leer
In oktober 1888 schreef Merckelbagh zich
in aan de School van Kunstnijverheid, Wittevrouwenkade 6a te Utrecht, voor het vak
boetseren; hij volgde één jaar de avondcursus, tot maart 1889. Waarom hij juist dit vak
koos, wordt duidelijk uit een passage in een
artikel over de techniek van lederbewerken:
‘Hoogst noodig is het dat men eenige kennis

heeft van het boetseeren; ja het is onontbeerlijk’.5 Met een boetseerijzer kan reliëf worden
aangebracht door het leer van onderaf naar
boven te drijven.
Merckelbagh wist op allerlei manieren
aandacht te genereren voor zijn tak van
kunstindustrie – de begrippen industrie en
nijverheid werden in deze tijd door elkaar
gebruikt. Hij deed mee aan een groot aantal
tentoonstellingen en hij zorgde ervoor dat
het lederwerk van zijn hand in de musea, verbonden aan de kunstnijverheidsopleidingen
in Utrecht en Haarlem, werd gepresenteerd.
Verder werd zijn lederbewerken in vakbladen
gepromoot. Een overdrukje van een artikel
uit 1890 schonk hij aan het Utrechtse archief.6 Het gesigneerde exemplaar is daar
nog steeds aanwezig en door Merckelbagh
verrijkt met drie foto’s van zijn kunnen. Een
leren stoelbekleding toont het wapen van de

Tegeltableaus
Oktober 1890 schreef Merckelbagh zich opnieuw in aan de School van Kunstnijverheid,
nu voor ‘vaktekenen (tegelwerk)’, zoals het
‘Cursus[boek] voor Mannelijke Leerlingen’
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Nouveau voor zilversmid gehouden, ten onrechte.8 Het is wel een van de weinige keren dat Merckelbagh in onze tijd nog genoemd wordt (en zijn
naam juist gespeld). In hetzelfde jaar als Gugel
werd architect A.C. Bleijs – eveneens bij zijn
25-jarig jubileum – met een album van Merckel
baghs hand verblijd. [afb. 4] Bleijs’ collega W.
Kromhout tekende voor het ontwerp, met daarin
een aantal bouwwerken van Bleijs in silhouet.
Als Merckelbagh het voor het zeggen had,
werden de albums in traditionele stijl uitgevoerd. Dat beantwoordde ook meer aan de
smaak van de jubilarissen, die vaak op leeftijd
waren. De zeventigste verjaardag werd als de
Bijbelse ‘leeftijd der sterken’ gevierd. De dichter-dominee J.J.L. ten Kate werd in 1889 zeventig en bedeeld met een bronzen Apollo-beeld,
vergezeld van een album van Merckelbaghs
hand; drie dagen erna overleed hij. Andere zeventigjarigen met een album van Merckelb agh:
componist en directeur van de Utrechtsche
Muziekschool Richard Hol (1895), de éénogige
generaal Karel van der Heijden (1896), nogmaals Eugen Gugel in 1902.

-

3. Album voor de architect en hoogleraar E. Gugel, 1889 (TU Delft, Trésor TR 540202)

stad Utrecht met het Senaatswapen; de prijs
was ƒ60. Verder was er een afbeelding van een
reclame (in leer) voor zijn ‘Atelier van met de
hand vervaardigde lederwerken’; links zijn
naam Jozef W.N. Merckelbagh boven een leeuw
met het wapen van Utrecht in de klauw, rechts
de skyline van de stad. [afb. 2] Tenslotte een andere specialiteit van Merckelbagh: heraldische
wapens en albums; in dit geval het wapen van
baron Van Balveren.
Het Bouwkundig Weekblad van 23 maart 1889
wees op het ‘sterk Duitsch karakter’ van Merckel
baghs ontwerpen, maar hield de architecten
voor, dat zij hun eigen ontwerpen op kunstvolle
manier door Merckelbagh konden laten uitvoeren. ‘Ook hij die eigen smaak wil gevolgd zien,
kan dus geholpen worden’.7 Een tentoonstelling
van zijn lederwerk volgde in mei in het gebouw van de Maatschappij tot Bevordering der
Bouwkunst in Amsterdam. Het leverde Merckel
bagh zijn eerste eervolle opdrachten op. Zijn
vroegst-gedocumenteerde album (1889) was voor
de Delftse hoogleraar bouwkunde Eugen Gugel
bij diens 25-jarig jubileum. [afb. 3] Oud-leerlingen droegen een tekening bij, het titelblad was
ontworpen door Le Comte. Daaromheen kwam
het album, dat door Bram Gips was ontworpen
en door Merckelbagh uitgevoerd. Door het zilverbeslag op de hoeken van het album werd
Merckelbagh in een recent boek over Delftse Art
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4. Album voor de architect A.C. Bleijs, 1889 (Het Nieuwe Instituut, BLEY A51)
5. Tegeltableau aan Sociëteit Sic Semper, Utrecht. Merckelbaghs signatuur linksonder is net niet te zien.
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Lezingen over lederbewerken (en over tegels)
Was Merckelbagh in 1891 nog slechts anoniem
en als leerling van een kunstnijverheidsschool
in Arti et Industriae opgevoerd, in de volgende
jaargang komt hij als volleerde kunstnijveraar
voor het voetlicht. Op 19 november 1892 heeft
hij voor het gelijknamige Haagse genootschap,
de eerste kunstnijverheidsvereniging in den
lande, een lezing gehouden over ‘Weelde
en Kunst’, die in twee afleveringen van het
tijdschrift gepubliceerd werd.18 Merckelbagh
schaamde zich niet voor weelde; van weelde valt te genieten, als het maar met smaak
gepaard gaat. Je proeft uit zijn woorden een
defensieve toon, alsof hij zich ongemakkelijk
voelde bij de tegenstelling tussen zijn eenvoudige milieu en de voorwerpen van uitgesproken weelde die hij maakte in opdracht van
de maatschappelijke bovenlaag. Iedereen kan
smaak bijgebracht worden, ging Merckelbagh
verder, middels tekenonderwijs op (de middelbare) school. Stoom en machine waren verantwoordelijk voor onartistieke weelde. Maar nu
woei er een nieuwe geest: ‘wij willen weer origineel zijn; wij willen weelde, die genot geeft,
kunst die ons in den echten zin des woords
rijker maakt’. In dezelfde jaargang stond een
al genoemde technische uiteenzetting over de

6. Tegel [Particuliere collectie]

‘herleefde kunstindustrie’ van Merckelbagh,
en er werd paginagroot een boekbandontwerp van M. Lauweriks afgebeeld, uitgevoerd
door Merckelbagh. De lederen boekband was
blijkbaar voor Lauweriks’ leermeester P.J.H.
Cuypers gemaakt, want in de omvangrijke
inzending van Cuypers op de Tentoonstelling
van Bouwkunst, Decoratieve Kunst en Kunstnijver
heid bij Architectura et Amicitia in Amsterdam
in februari 1894 werd het als ‘geteekend door
J.L.M. Lauweriks’ in de catalogus opgenomen.
Vanaf 1892 heeft Merckelbagh geregeld
lezingen gehouden waarin hij het lederbewerken promootte. In de vroegste lezingen schonk
hij ook aandacht aan tegelschilderen. Van beide ambachten nam hij dan voorbeelden mee
en gaf hij een demonstratie, bijvoorbeeld door
het wapen van de stad waar hij sprak in leer
uit te voeren en bij de organiserende instantie achter te laten. De lezing was niet alleen
reclame, maar ook een kleine bron van inkomsten, al kreeg hij niet altijd het bedrag dat
hij vroeg. Zo wist de armlastige Vereeniging
tot Bevordering der Bouwkunst te Groningen
het gevraagde honorarium van ƒ40 voor een
lezing op 18 november 1899 naar ƒ25 terug te
brengen.19 Merckelbagh hield een plakboek bij
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teekenaars buiten de fabriek werkzaam, als
van T. van der Laars) muurtegels voor wandbekleeding gemaakt die tot in Italië worden
uitgevoerd’. 16 De vraag waar de beschilderde
tegels gebakken zijn, is ook nog niet opgelost.
De school had geen praktijklokalen en geen
oven. Als het beschilderen in Utrecht gebeurde, zal het inschakelen van een Utrechtse
plateelf abriek voor de hand hebben gelegen in
plaats van een transport naar Harlingen.
Voor het Ooglijdersgasthuis in de F.C. Dondersstraat in Utrecht maakte Merckelbagh in
1894 een tableau van zes bij vijf tegels met een
voorstelling van het nieuwe gebouw. Bij het
vertrek van de afdeling oogheelkunde naar
het Academisch Ziekenhuis Utrecht (thans:
Universitair Medisch Centrum Utrecht) is het
tableau meegegaan. 17 Andere opdrachten voor
tegelwerk zijn ons niet bekend.

-

1838 en 1891, mijlpalen in de geschiedenis van
het gebouw. Het grootste tegeltableau laat een
pauw zien tussen bloemen, en is gesigneerd
– met J.W.N. Merckelbagh. Als Merckelbagh
enkel de schilder van de tegels was, zou hij het
morele recht niet hebben om het tableau te
signeren. Het Jaarverslag 1890-91 noemde echter directeur Houtzagers expliciet als ontwerper. Houtzagers schreef in 1891 in bewoordingen die het auteurschap in het midden lieten:
‘een 4tal [leerlingen] was reeds voldoende
gevormd om met zeer goed gevolg het beeldhouwwerk, het plateelwerk, eenige ornamentale kunstsmeedwerken voor het gebouw Sic
Semper en andere gebouwen uit te voeren’.13
Ook de jaarverslagen van volgende jaren geven
geen uitsluitsel. In 1891-92 gaf Merckelbagh
een timpaanvulling van 40 tegels in bruikleen,
in de Catalogus van het Museum uit 1902 nader
omschreven als: ‘Proef voor de tympanvullingen in den gevel der societeit Sic Semper te
Utrecht’.14 Houtzagers zelf gaf in 1891-92 ‘7
teekeningen van tegeltableaux’ te leen, naast
modellen voor beeldhouwwerk aan Sic Semper.
In 1892-93 kreeg het Museum van Merckelbagh
opnieuw tegeltableaus in bruikleen en kocht
het van hem een tegeltableau voor ƒ50. Dat
zou het tableau met Palissy kunnen zijn. In
1921 werd het Museum van Kunstnijverheid
opgeheven en een deel van de collectie aangekocht door het nieuw opgerichte Centraal Museum; Palissy zat er niet bij.15
Naast het auteurschap is het onduidelijk
van welke fabriek de tegels betrokken zijn. De
enige tegelfabrikant die in de jaarverslagen en
in de Catalogus van 1902 genoemd wordt, is de
firma J. van Hulst te Harlingen van welke het
museum zesendertig nieuwe, in die fabriek
vervaardigde, beschilderde tegels in bruikleen
kreeg. De Utrechtse fabrieken konden in deze
tijd nog geen vorstbestendige tegels maken;
Van Hulst wel. Er was bovendien een trait
d ’union tussen School en fabriek. Tiete van der
Laars was niet alleen leraar op de Kunstnijverheidsschool, hij werkte ook voor Van Hulst. ‘Te
Harlingen, in de van ouds bekende fabriek van
J. van Hulst, worden in den ouden en ook in
den nieuweren trant (deels naar schetsen van
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vermeldt. 9 In korte tijd had hij een naam opgebouwd als lederbewerker, maar blijkbaar durfde hij niet alles op deze ene kaart te zetten.
Met tegelbeschilderen kon hij zijn inkomsten
aanvullen. Aan het eind van het cursusjaar
1890-91 werd een wedstrijd voor de leerlingen
uitgeschreven: gevraagd werd een ontwerp
voor een kunstnijverheidsvoorwerp. Merckelbagh werd gedeeld eerste met zijn ontwerp
‘Bernard Palissy’. Palissy was een Franse pottenbakker uit de zestiende eeuw, grondlegger
van de aardewerkindustrie. Het onderwerp was
actueel: als klapstuk van zijn herontdekking
zou in 1891 een grote tentoonstelling aan Palissy gewijd worden in Parijs.10 Het ontwerp was
bedoeld om als tegeltableau uitgevoerd te worden. Bij Merckelbaghs naam in het cursusboek
staat namelijk genoteerd: ‘In 1891 bekroond v.
tegeltableau wedstrijd leerlingen K.N. school’.
Voor het realiseren van het ontwerp bleek ook
geld beschikbaar, valt uit het Jaarverslag 189091 van het Museum op te maken.11
Directeur P.J. Houtzagers van Museum en
School van Kunstnijverheid was als architect
opgeleid aan de Polytechnische School, bij Gugel en Le Comte. Hij won in 1889 met zijn ontwerp de architectuurwedstrijd voor een nieuw
gebouw voor Sic Semper, de Utrechtse sociëteit
op de hoek Trans/Nieuwegracht. [afb. 5] Het
Jaarverslag 1890-91 meldde: ‘De leerling Merckelbagh schilderde voor den gevel van dezelfde
Societeit de tegeltableaux, na op de school de
teekeningen op ware grootte in kleuren, volgens de ontwerpen van den directeur, met den
bouw der Societeit belast, te hebben vervaardigd’.12 Ook andere architecten ontwierpen
tegeltableaus voor hun eigen projecten: A.W.
Weissman voor Lizzy Cottage tegenover de achterzijde van het Rijksmuseum, Pierre Cuypers
voor Villa Boissevain aan Tesselschadestraat
12 te Amsterdam. Architecten hielden de aankleding binnen en buiten hun bouwwerken
graag in eigen hand: men streefde een Gesamt
kunstwerk na, dat tot in details eenzelfde stijl
en sfeer moest uitstralen. Het exterieur van Sic
Semper is met 28 tegeltableaus versierd, veelal
bloemen tonend. Op de hoek van het gebouw
zijn drie jaartallen in tegels aangebracht: 1775,

13
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met krantenartikelen over zijn lezingen en
producten, maar veelal zonder bron en datum
te vermelden. Het knipselboek, dat in familiebezit is, is voor de volgende twee citaten over
zijn lezingen de enige bron. Een krant schreef
in de aankondiging van een lezing in 1892 in
het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
in Utrecht: ‘Maar ook wat het beschilderen
van tegels, het imiteeren van zoogenaamd
oud-Delftsch aardewerk betreft, heeft de heer
Merckelbagh eene goede reputatie. Gedurende twee jaren [juni 1883–augustus 1884, RD/
FL] was hij als schilder werkzaam bij de firma
Joost Thooft en Labouchère te Delft, en de tegels, die hij thans voor eigen rekening vervaardigt, zijn even gezocht als die van genoemde
firma. En geen wonder, want ook in dezen tak
van kunstnijverheid heeft hij zich eene groote
artistieke vaardigheid weten eigen te maken’.
Bij een andere gelegenheid ‘was eene fraaie
verzameling door hem beschilderde tegels
in de zaal geëxposeerd’. En in een lezing in
Leeuwarden vestigde spreker de aandacht ‘op
het nieuwe procédé van bearbeiding door hem

-
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7. Stoel voor Kasteel de Haar

Meubilair voor het Hof en De Haar
Succesvol was Merckelbagh met opdrachten
voor meubilair. Koningin-regentes Emma
bestelde in 1890 een stoel voor bij de kerstboom; het plaatsen van een kerstboom was
een traditie die nog maar recent uit Duitsland
was overgewaaid. Het Utrechtsch Provinciaal en
Stedelijk Dagblad van 26 augustus 1894 bracht
een bezoek aan het atelier van Merckelbagh.
De krant beschreef een aantal topstukken: een
koker voor een oorkonde bij het afscheid van
Pierre Cuypers, een cassette voor de keizerin
van Rusland (zeventig geworden; in opdracht
van het Koninklijk Huis) en stoelbekledingen
voor het kasteel De Haar. [afb. 7] De leren bekleding van zes stoelen met het wapen van
Josina van de Haer leverde Merckelbagh ƒ108
op, blijkt uit het rekeningenboek van De Haar
over 1893 en 1894.20
In 1895 kwam er nog een opdracht van
koningin Emma. ‘Onze stadgenoot de heer
Jos. Merckelbagh, ontving namens H.M. de
koningin-regentes de vereerende opdracht
om ter completeering van eene gothieke inrichting een tafel en een fauteuil te maken,
in gothischen stijl. De heer [F.W.] Mengelberg,
Maliebaan alhier, heeft zich belast met de
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in toepassing gebracht’ (Leeuwarder Courant 1
december 1893). Samenvattend: Merckelbagh
schilderde tegels voor eigen rekening volgens
een nieuwe techniek en had daar commercieel succes mee. Zijn uitspraken zijn in onze
tijd nauwelijks op hun waarheidsgehalte te
controleren. Er zijn slechts enkele gesigneerde losse tegels van hem bekend, traditionele
landschapjes in Delfts blauw. [afb. 6] De initialen JM achterop moeten van Jan Mijnlieff zijn,
want ze zijn op dezelfde manier gekalligrafeerd als in het logo voor de Faïence- en Tegelfabriek Holland in Utrecht waar hij directeur
was. Merckelbagh woonde vanaf 1894 op Mariahoek 3 in Utrecht, naast Mijnlieff op nr 1b.
Ze kenden elkaar als buren en als deelnemers
aan dezelfde tentoonstellingen. Merckelbagh
zal blanco tegels van Holland betrokken hebben en de door hem beschilderde tegels vanuit
zijn atelier hebben verkocht.

8. Verslag der commissie in zake de Indijking der Lauwerzee, 1900 (Kon. Huisarchief inv.nr. Z 061-163 (2))
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9. Album voor P.J.H. Cuypers bij zijn zeventigste verjaardag in 1897 (Cuypershuis Roermond, inv.nr. 0372)

Een kleine honderd albums
Rond 1900 was het gebruikelijk, dat bij jubilea

of het afscheid van hoogwaardigheidsbekleders een cadeau werd aangeboden. Een kring
van bewonderaars zamelde geld in en er
kwam een lijst van gulle gevers. De lijst werd
gepresenteerd in een omslag, een album, dat
tussen 1889 en 1908 veelal door Merckelbagh
in leer werd gefabriceerd. Feestelijke jubilea
en afscheidsplechtigheden kwamen in de
krant; tegelijk werd er ruimschoots aandacht
geschonken aan het werk van Merckelbagh.
Op deze manier zijn ruim tachtig albums, cassettes en prachtbanden in krantenberichten
gedocumenteerd.
In 1894 legde architect Pierre Cuypers zijn
leraarschap neer aan de museumscholen in het
Rijksmuseum. Zijn leerlingen boden hem zoals
gezegd een oorkonde aan, die in een koker van
Merckelbagh verpakt was. Het Utrechtsch Dag
blad had de koker voorafgaand aan de plechtigheid al kunnen zien. Het Maandschrift voor
Vercieringskunst beeldde de koker in 1896 af:
‘Leeren koker eener aan Dr. P.J.H. Cuypers door
zijne leerlingen aangeboden oorkonde, door J.
[= J.M.L.= Mathieu] Lauweriks’. Lauweriks stond
toen al bekend als een nieuwlichter en het
wekt dus verbazing dat de koker nog gotische
siervormen vertoonde.24 De koker was echter
niet van de hand van Lauweriks (zoals het
bijschrift leek te vermelden; van hem was de
oorkonde) maar van Merckelbagh. De Telegraaf
loofde hem er om: ‘den lederen koker, waarop
en relief zeer fraaie ornamenten gesneden
zijn, betrekking hebbende op het afscheid van
dr. Cuypers’. Een tweede album kreeg Cuypers
bij zijn zeventigste verjaardag in 1897. [afb. 9]
De band was in Cuypers’ geliefde neo-gotische
stijl. Katholiek kunstzinnig Utrecht (ook edel
smid Jan Brom en kunstnijveraar Otto Mengel
berg droegen bij) had zijn beste krachten
gegeven: ‘Die band vertoont de karakteristieke
vormen der laatgotiek, voor zulke werken
van versieringskunst uitnemend geschikt. In
het midden eener vierpas prijkt het wapen
van Cuypers in goud en kleuren, versierd en
omgeven door zijn devies Credo-Amo-Spero
[geloof-liefde-hoop, RD/FL]. Daaromheen rijk bewerkte bordures [zomen, RD/FL], granaatappel
motief, uitloopende in de 4 hoeken van gedre-
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vervaardiging der meubels, terwijl de heer
Merckelb agh het tafelblad met gesneden
en gedreven leder versiert; eveneens zal de
fauteuil met versierd leder bekleed worden’,
schreef het Utrechtsch Nieuwsblad op 16 januari
1895. Het leverde hem het predicaat hofleverancier op. Per ommegaande vroeg Merckel
bagh aan Hare Majesteit, of hij het Koninklijke
wapen mocht voeren. Over de aanvrager werden – zoals gebruikelijk – inlichtingen ingewonnen door de burgemeester. Daaruit bleek,
dat adressant alleen werkte, ‘in een kamer
van zijn ouders, bij wie hij inwoont’. De aanvraag werd afgewezen: Merckelbagh was ‘meer
werkman dan firmant eener eigen zaak’. In
1905 probeerde hij het opnieuw, nu bij koningin Wilhelmina. De inlichtingen waren niet
veel beter dan in 1895: ‘adressant woont op
zeer ongunstigen stand bij zijne familie in’.
Toch kreeg hij toestemming om het koninklijk
wapen te voeren, op zijn briefpapier.21 Het
koningshuis hoefde niet bang te zijn, dat het
schild aan een gevel op ongunstige stand zou
komen te hangen.
Tussen 1895 en 1905 waren ettelijke blijken
van zijn artistieke kunnen bij het koningshuis
binnengekomen: er waren albums voor koningin Emma bij haar bezoek aan Maastricht
(1895) en Gouda (1897). Ook had Merckelbagh
opdrachten van het koningshuis gekregen: voor
een cassette voor de keizerin van China (1895)
en voor een portefeuille die Wilhelmina als
kerstgeschenk aan haar moeder offreerde om
tekeningen in op te bergen (1904). Voor het Ver
slag der Commissie in zake de Indijking der Lauwer
zee (1900) maakte hij een pronkband, zowel voor
Wilhelmina als voor haar verloofde.22 [afb. 8] Bij
het huwelijk van Wilhelmina met Hendrik in
1901 kreeg het bruidspaar een zilveren beeld
van Neptunus, vervaardigd bij Van Kempen,
aangeboden door de Marine met een lijst van de
gulle gevers in een album van Merckelbagh.23 Op
een publicatie hierover voegde hij met de pen
toe: ‘Dit album kostte 400 Gld; de 7000 namen
zijn op het ministerie van marine geschreven’.
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Noten
Hermann Jedding [e.a.], Hohe Kunst zwischen
Biedermeier und Jugendstil. Historismus in Hamburg
und Norddeutschland, Hamburg 1977, p. 245, nr. 413:
‘J. Merckelbach (Bemalung) und Adam Hermann
Wessely (Fayence): Deckelvase. Hamburg um 1887/88’,
zonder afbeelding, met een literatuurverwijzing naar
Edmund Meier-Oberist, Das neuzeitliche Hamburgische
Kunstgewerbe in seinen Grundlagen, Hamburg 1925, p.
233 (over ‘der Holländer J. Merckelbach’).
2 J.A. Loebèr jr., ‘Gesneden en gedreven Lederwerk’, in:
Eigen Haard 20 (1894), p. 196-200, het citaat op p. 199.
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Teekenonderwijs en de Kunstnijverheid 7 (1890-91) 3-4
(aug.-sept. 1890), p. 27-28.
7 L., ‘Een nieuwe tak van kunstnijverheid’, p. 68-69.
8 Jos Hilkhuijsen, Delftse art nouveau, Assen-Zwolle 2001,
p. 124.
9 Utrecht, Het Utrechts Archief [HUA], archief
Vereeniging Het Utrechtsch Museum van
Kunstnijverheid, toegangsnr. 1327 inv.nr. 26.
10 Ype Koopmans, Muurvast & gebeiteld. Beeldhouwkunst in
de bouw 1840-1940, Rotterdam 1997, p. 64.
11 Verslag der vereeniging Het Utrechtsch Museum van
Kunstnijverheid te Utrecht over het jaar 1890-1891, p. 7:
‘Ook lag ’t in de bedoeling van het Bestuur over de
uitvoering van het ontwerp met den bekroonde te
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Tentoonstellingen en medailles
Merckelbach werkte verder aan zijn naamsbekendheid door deel te nemen aan tentoonstellingen. In 1893 was hij met zijn werk present
op de Tentoonstelling van Voortbrengselen van
Stedelijke Utrechtsche Nijverheid, georganiseerd
door Houtzagers samen met zilverfabrikant A.
Begeer. Prestigieuzer waren de internationale
tentoonstellingen waar Merckelbaghs werk te

zien was. In 1896 was hij met twee luxebanden
vertegenwoordigd op de Exposition Internationa
le du Livre Moderne bij Siegfried Bing in Parijs,
naar wiens galerie L’Art Nouveau de kunststroming genoemd is26. Van de Nederlandse inzenders, onder wie H.P. Berlage, G.W. Dijsselhof,
Philip Zilcken en C.A. Lion Cachet, werd
Merckelbagh als enige bij name genoemd in
The Studio van 15 oktober 1896: ‘Apart from the
leather bindings of Merckelbach, Holland was
represented simply by designs for covers and
by commercial work’.
In een serie artikelen besteedde N.H. Wolf
in de Wereldkroniek aandacht aan de Nederlandse inzendingen op de Wereldtentoonstelling te
Parijs van 1900. ‘Jos Merckelbagh’s kunstlederwerk’ werd besproken op 17 november 1900.
Merckelbagh kreeg er een zilveren medaille
voor (ook Mijnlieff behaalde zilver). [afb. 11]
Wolf schreef ook al in 1898 in de Wereldkroniek
over Merckelbagh en in 1908 nogmaals in
Het Leven.27 Hij illustreerde zijn artikelen met
afbeeldingen van banden en met foto’s van
Merckelbagh aan het werk. Dat geeft aan, dat
hij goed bekend was met Merckelbagh. In 1900
wist hij te melden, dat Merckelbagh ‘thans op
villa Minstroom te Utrecht woont’. Blijkbaar
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ven zilverbeslag. Ook de achterzijde is bewerkt,
maar eenvoudiger. Het zilverbeslag is gemaakt
door J. Brom te Utrecht; het geheel naar een
ontwerp van O. Mengelberg te Rijsenburg, die
ook den inhoud, bestaande in 23 op perkament
uitgevoerde bladen, vervaardigde’.
Eugen Gugel was de architect van het Academiegebouw aan het Domplein, dat in 1894
feestelijk geopend werd. Het gebouw werd opgesierd met een plafondschildering van Georg
Sturm, een geschenk van een aantal kapitaalkrachtige oud-studenten aan de Universiteit.
Tiete van der Laars ontwierp de titelpagina
van het bijbehorende album; de prachtband
met het devies van de Utrechtse universiteit:
Sol Justitiae illustra nos, werd gesigneerd
door Merckelbagh.25 [afb. 10]

11. J.C. Chaplain, medaille
Wereldtentoonstelling Parijs 1900
[Particuliere collectie]
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onderhandelen en bij het welslagen in de uitvoering
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10. Album bij gelegenheid van de schenking van
de plafondschildering in het trappenhuis van het
Academiegebouw te Utrecht, 1894

was deze in betere doen geraakt, gezien het
feit dat hij zich een vrijstaand huis kon permitteren.
In 1901 trouwde Merckelbagh en ging in
Leiden op Rapenburg 1 werken; hij vervaardigde er onder andere leren tassen. Het huis
was gekocht door zijn vrouw, Johanna van der
Werff, die er na de scheiding in 1905 bleef
wonen. Merckelbagh ging terug naar Utrecht,
waar hij weer bij zijn ouders inwoonde, ‘op
zeer ongunstigen stand’. Op de Wereldtentoon
stelling in Milaan in 1906 had hij ‘een tafel
vol artistiek uitgewerkte leêren banden’.28 Het
leverde hem een medaille op, de laatste van
de in totaal twaalf waarmee hij op exposities
werd geëerd. In hetzelfde jaar 1906 verhuisde
hij naar Haarlem, Gierstraat 47, waar hij hertrouwde met Johanna de Loor. De Haarlemse
periode leverde nog een enkele band op, maar
vrij schilderwerk had de overhand. Hij overleed in 1922.

