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Een jaar mag hij wonen en werken in het koloniehutje waarin ooit Piet Mondriaan iconische kunst 
maakte en, in dezelfde periode, de grondslag voor De Stijl werd gelegd. Als winnaar van de Mondriaan 
Atelierprijs 2020 houdt Niek Hendrix de traditie in leven, want een kunstenaar heeft een atelier 
nodig, maar een atelier ook een kunstenaar. Het is waar de Dooyewaard Stichting voor is opgericht.

De Dooyewaard Stichting: Cultureel erfgoed 
behouden en kunstenaars een kans bieden

IN HET SPOOR 
VAN MONDRIAAN

Tekst en fotografie: Erwin Feekes/EFfect Media

DDe Dooyewaard Stichting werd in 1981 in overleg met Jacoba, 

de weduwe van Willem, opgericht om het vermogen van Jacob 

(1876-1969) en Willem Dooyewaard (1892-1980) een zinvolle 

bestemming te geven. Dat vermogen kwam vrij in 1995, na de 

dood van Jacoba en bestond goeddeels uit de opbrengst van 

boerderij ‘De 7 Linden’ aan de Angerechtsweg in Blaricum, 

waar de broers sinds de jaren dertig van de vorige eeuw 

woonden en werkten. Het geld wordt gebruikt om historische 

ateliers te behouden en te restaureren. Met de koper van De 

Zeven Linden werd overeengekomen dat de Stichting nog tien 

jaar de beschikking zou hebben over het oorspronkelijke atelier 

van Willem Dooyewaard. In 2003 werd een atelier aangekocht 

aan het Fransepad en daaraan het Dooyewaard Stipendium 

verbonden. ‘Deze kunstprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan 

talentvolle, jonge kunstenaars die zijn afgestudeerd van de 

opleiding Fine Arts van de HKU te Utrecht. De prijs bestaat 

uit een beurs en een jaar lang gratis wonen en werken in 

een atelier van de Stichting,’ vertellen bestuursleden Rob 

Franken en Barbara Houwers, die bij Exclusief Wonen aan 

tafel zijn geschoven. ‘Dankzij deze prijs kunnen zij zich op 

hun werk richten en zich in alle rust ontwikkelen, zonder te 

hoeven tobben over kost en woonruimte. In 2005 konden 

wij het tweede woonhuis/atelier aankopen, ‘De Gors’ aan de 

Angerechtsweg 5a.’ 

Kunstenaars Kolonie

Ruim tien jaar later sloeg de Dooyewaard Stichting een mooie 

slag met de aankoop van een terrein van vierduizend vierkante 

meter aan de Eemnesserweg 30b in Blaricum. Het behoorde 

toe aan Vera Gerson Lohmann, de dochter van kunstschilder 

Theo Lohmann. Op het terrein stonden drie atelierhutten, 

die Lohmann sinds 1922 had gekocht en naar zijn terrein liet 

verplaatsen. Een van die hutten was afkomstig uit ‘de Kolonie’, 

een leefgemeenschap op christen-anarchistische grondslag, 

gesticht door Prof. dr. Jacob van Rees. Het grondstuk van 

veertien hectare lag tussen de Torenlaan, de Noolseweg en 

de Prof. van Reeslaan. Het bleek de koloniehut waarin Piet 

Mondriaan van 1916 tot medio 1918 zijn atelier had, in de 

periode dat De Stijl werd opgericht.

‘Gefinancierd uit eigen middelen en met een renteloze lening 

van twintig participanten à € 50.000,- werden de ateliers  

gerestaureerd en onderkelderd. Behalve het atelier van 

Mondriaan, staan hier ook het oude atelier van Ferdinand Hart 

Nibbrig en Anna Sluijter, dat in 1924 door Lohmann op het 

terrein werd geplaatst, en ‘La Petite Espinette’, de eerste 

aankoop van Theo Lohmann uit 1922. Had de Stichting het 

perceel met de drie hutten niet gekocht, dan was dit alles 

zeker verloren gegaan,’ zegt Franken. ‘De ateliers genieten 

namelijk geen beschermde status en de boel dreigde te 

worden platgegooid voor villabouw. Zover is het gelukkig niet 

gekomen.’

De Stichting beheert momenteel zes ateliers, inclusief het 

vorig jaar aangekochte atelier van kunstschilder Bob ten Hoope. 

Barbara Houwers: ‘Het behouden van de ateliers is een 

primaire doelstelling van de Dooyewaard Stichting. Een 

andere doelstelling is kunstenaars in die ateliers laten wonen 

en werken. Daarnaast was het de wens van de gebroeders 

Dooyewaard dat Blaricum als kunstenaarsdorp behouden zou 

blijven en om kunstenaars te helpen zichtbaar te worden.’ Rob 

Franken: ‘De kunstenaars die in de ateliers verblijven hebben 

ook steun aan elkaar. Zij helpen en inspireren elkaar.’

Onder het dak waar ooit Piet Mondriaan zijn atelier had, 

wordt ook nu kunst gemaakt. Niek Hendrix (1985), de huidige 

winnaar van de Mondriaan Atelierprijs, woont en werkt in > 

Zelfportret van Piet Mondriaan 
uit 1918. Linkerpagina: de hut 

van Mondriaan in de Kunstenaars 
Kolonie aan de Schapendrift in 

Blaricum. Rechts het atelier van 
Ferdinand Hart Nibbrig.
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het voormalige atelier van Mondriaan. Hij werd hiervoor 

geselecteerd en dacht in eerste instantie: moet ik dat doen? 

Want wat moet ik in zo’n oud hutje? Op het moment dat hij 

hoorde dat hij de Mondriaan Atelierprijs 2020 had gewonnen, 

had hij zijn draai gevonden in Antwerpen, dus die vraag is 

relevant. ‘De uitdaging lag er en ik ben iemand die niet gauw 

ergens aardt, dus ik pak gemakkelijk mijn spullen op, om 

ergens aan de gang te gaan.’ 

De Stijl

Het verhaal van Mondriaan in dat oude atelier, waar het tochtig 

was en gemeen koud kon zijn, sprak hem aan. ‘Bovendien 

was ik toe aan iets anders. If the student is ready, the teacher 

will appear.’ Uit respect voor Mondriaan verdiepte Niek zich 

in diens leven en werk. Dat had een enorme impact op hem. 

‘Mondriaan werkte in deze hut in de periode van 1916 tot 1918 

en kwam hier tot zijn abstracte schilderijen. Zonder Bart van 

der Leck, de twee ontmoetten elkaar in 1917 in Laren, had de 

wereld er heel anders uitgezien. Zij zochten naar een nieuwe 

vormentaal, lieten langzaam maar zeker de gebruikelijke 

figuratieve composities los; er was een wederzijdse fascinatie 

voor abstractie en kleurgebruik. Zij stuwden elkaar op en 

stonden in 1917 aan de basis van De Stijl, een nieuwe kunstvorm 

die de wereld heeft veranderd. Als kunstenaar geloof ik dat 

je radicaal anders moet zijn dan de rest om het verschil te 

kunnen maken. Aan middelmatigheid heeft niemand iets.’ 

Niek zit tegenover mij in dat hutje van Mondriaan, hij is 

een verteller en praat makkelijk. Ik mocht plaatsnemen 

in een fraai, door hem zelf gemaakt, exemplaar van de 

beroemde Rietveldstoel van Gerrit Rietveld uit 1923. 

Geen toeval, uiteraard, want ook dit ontwerp vond zijn 

oorsprong in het gedachtegoed van De Stijl en is zelfs het 

belangrijkste driedimensionale object dat De Stijl heeft 

voortgebracht. Niek Hendrix is een veelzijdig kunstenaar. 

Hij is geen ‘hokjesdenker’, heeft geen behoefte zijn werk 

te categoriseren, maar kan ook niet alles. ‘Als alles kan, kan 

niets. Kunst is nooit goed of slecht, er is geen eenduidige 

lezing van kunstwerken, maar het moet wel iets in beweging 

zetten, radicaal zijn. Zoals het werk van Mondriaan en Van 

der Leck. Zij lieten de wereld anders nadenken over vorm en 

communicatie. Je wilt als kunstenaar iets bereiken, een visie 

delen, zonder je werk te hoeven uitleggen. Dat zou ook raar 

zijn, want we kijken naar verf op een plat vlak en iedereen die 

ernaar kijkt, ziet iets anders. Dat is juist zo fascinerend: hoe 

functioneert die beeldvorming? Kunst praat terug tegen de 

toeschouwer, maar is nooit vanzelfsprekend of voorspelbaar. 

Je kunt het niet deduceren.’ Niek Hendrix is nu 24/7 in zijn 

atelier in de Kolonie, de corona pandemie heeft daarin een 

rol gespeeld; je kon nergens anders heen. Hij werkt, zegt 

hij, in ’badges’. Soms lange tijd niet en dan een periode 

heel intensief. Hij schildert op multiplex en maakt meubilair 

van multiplex. ‘Het is veel goedkoper dan werken op doek, 

minder kwetsbaar ook.’ 

Sinds hij in 2011 afstudeerde aan de kunstacademie in Breda, 

kan hij rondkomen van zijn werk. ‘Kunnen leven van je kunst 

is een kunst op zich,’ zegt hij. ‘Je maakt goed werk, maar 

er is zoveel meer nodig om er geld mee te verdienen. Het 

werk moet interessant worden gevonden, mooi geschilderd, 

technisch goed, er is marketing nodig, goede galeriehouders, 

die in je geloven en zich voor je inspannen. En veel geluk. 

Je eerste werk dat wordt verkocht is een gamechanger. 

Dan weet je: er is hoop. Het leven van een kunstenaar is vol 

onzekerheden; je leeft van ijsschots naar ijsschots. Je doet 

tenslotte iets waar niemand om heeft gevraagd.’ >

De fraaie boerderij De 7 Linden 
aan de Angerechtsweg te 
Blaricum, waar de gebroeders 
Jacob en Willem Dooyewaard in 
de negentiende eeuw leefden 
en werkten. Onder: de broers 
Dooyewaard. Rechterpagina: 
de winnaar van de Mondriaan 
Atelierprijs 2020 en huidig 
bewoner van de Hut van 
Mondriaan, Niek Hendrix.

"HET LEVEN VAN 
EEN KUNSTENAAR IS 
VOL ONZEKERHEDEN. 
JE DOET TENSLOTTE 
IETS WAAR NIEMAND OM 
HEEFT GEVRAAGD
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Niek kijkt bedachtzaam rond in ‘zijn’ atelier, het voormalige 

atelier van Piet Mondriaan. Het beroemde zelfportret van de 

grote schilder uit 1918 staat in de hoek. Vanaf het canvas 

werpt hij een vorsende blik op de wereld om hem heen. ’Deze 

plek is artistiek gezien erg belangrijk voor mij. Ik heb mij hier 

ontwikkeld. Die stoel van Gerrit Rietveld had ik ergens anders 

nooit kunnen maken. Ben ik een kunstenaar? Je bent wie je 

bent en doet wat je doet. Primair is dat ik dingen maak. Het 

zijn de mensen, die je een kunstenaar noemen.’

Erfgoedfestival 2021 
De Historische ateliers van de nieuwe Kunstenaars 

Kolonie in Blaricum zijn tijdens het Erfgoedfestival 2021 

in het weekeinde van 28 en 29 augustus exclusief 

geopend voor publiek. Het terrein van de Kolonie is  

buiten dit weekeinde beperkt toegankelijk. Bezoekadres 

met infopunt: Schapendrift 75 te Blaricum.

Rechts: ‘Anesthesia I’ van Niek 
Hendrix uit 2017, olieverf en 

potlood op paneel (120 x 90 cm). 
Daaronder: de kunstenaar in zijn 
atelier in Blaricum. Linkerpagina: 

‘The order of things’, olieverf 
en potlood op paneel 

(67,5 x 50,5cm). 

De Dooyewaard Stichting is een erkende culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Projecten en aankopen worden 

mogelijk gemaakt door tijdelijke, renteloze leningen van particulieren en bedrijven, die worden gedekt door een hypotheek. De 

financiers lossen elkaar na verloop van tijd af, zodat de een zijn inleg terugkrijgt als de ander instapt. Voor meer informatie kunt 

u zich wenden tot Maarten Rutgers, voorzitter van de Dooyewaard Stichting. www.dooyewaardstichting.nl


