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l11teriew· Vtlll de

Paneel 1\ullst{Jllkkerii
door Max rlt•ck.

kwtstbakkl'rii
te Fdtlm.
Deze stiilkamct·
wordt gebmikt
r'oor het posereil
van motlelfeil
voor krmste11aurs.

De modellv11 ;"
kletlertlrac/Jt
dmge11 hullen

interieur was ingericht. (ca. 190S). Op
Deze ruimte werd
de grote sc/Jouw
gebruikt als decor
IIVi'l! lwrden en
voor schilders van
twee vazen.
huiselijke taferelen.
I i11ks eu rec/Jts
Vandaar de naam
llnngen kanfen
Kunstbakkerij. Er· zijn
vitrages.
schilderijen bekend
die overduidelijk in deze stijlkamer zijn
ontstaan. Is het schilderij dat wij nu
hebben aangekocht daar ook
gearrangeerd?
De schouw en vooral de vorm van de
haardplaat komen duidelijk overeen
met die in de Kunsc.bakkerij. Ook daar
hangt een waterket~l aan een kettrng
en zelfs de betegeling, die wit is met
enkele losse tegeltjes met een afbeelding, toont grote overeenkomsten.

De blaasbalg naast de
haard hangt op foto's
van de Kunstbakkerij
van omstreeks 1930
aan de andere kant
van de haard. Dit zegt
evenwel niets over
de plek waar hij in
1904 hrng en al helemaal niets over de
vrijheid van de compositie van de
kunstenaar. Het is
dus heel goed mogelijk- maar niet
bewezen - dat het hier om een werk
gaat dat ontstaan is in de Kunstbakkerij
of wellicht een ander atelier annex
stijlkamer. Ook in Hotel Spaander
bevond zich een dergelijke stijlkamer
die bedoeld was voor kunstenaars.
Idylle
De combinatie echter van het beschilderde fragment van de betimmering
van de Kunstbakkerij en een geposeerd

schilderijtje van de hand van dezelfde
Duitse schilder-, maakt beide stukken
tot interessante materiële overblijfselen van een bijzonder hoofdstuk
uit de geschiedenis van de kunstenaarskolonie in Volendam omstreeks de
eeuwwisseling.
Steeds vaker blijkt dat het romantisch
beeld van een schilder met zijn ezel
zittend in de haven of bij de mensen
thuis, (deels) berust op een idylle.
Eerder toonden we al dat het schilderij
van Van Mastenbroek van de
Vatendammer haven naar een ansichtkaart was gemaakt (zie het artikel van
Erik Walsmie in het Peperhuis 1999-1 ).
Nu zien we hier dat schilders ook
mensen lieten poseren in decors. Het
Zuiderzeegebied, zijn cultuur en zijn
mensen dienden zo als decor voor
kunstenaars.
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