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Inleiding
In deze scriptie staat het leven en werk van de kunstenares Arina Hugenholtz (1847-1934) centraal.
Deze bij het grote publiek onbekende kunstenares was in haar tijd het middelpunt van de artistieke
kring in Laren. Na in steden als Haarlem, Amsterdam en Den Haag te hebben gewoond, vond zij in
Laren de ideale woon- en werkomgeving. Tot haar dood bleef zij in het legendarische hotel Hamdorff
wonen, waar zij een graag geziene gast was op de vele feesten die daar werden gehouden. Zij was
altijd degene die de speeches verzorgde. Meeste bekendheid verwierf zij echter door haar vriendschap
met Anton Mauve (1838-1888) en het feit dat ze zijn leerling was geweest. Haar onderwerpen en
schilderstijl zijn sterk bepaald door het werk van Mauve.
Tijdens een eerder gevolgde werkgroep ‘Vrouwen in de kunst, 1813-1913’ onder begeleiding van
Saskia de Bodt (UU) en Hanna Klarenbeek (RKD), kwam ik voor het eerst de naam van Arina
Hugenholtz tegen. Zij was één van de vier landschapsschilderessen die ik onderzocht en tevens de
minst bekende. Toen ik een jaar later in 2010 stage liep in Museum Hilversum, was dat net in de
periode dat de tentoonstelling Gooise vrouwen in de kunst werd gehouden. Drie schilderijen van
Hugenholtz hingen daar op zaal. Zodoende kwam ik dus weer met haar in aanraking en ontstond het
idee om me verder in haar leven en werk te verdiepen.
In 1905 verscheen voor het eerst een artikel dat geheel gewijd was aan Arina Hugenholtz. Het was
geschreven door Nico van Harpen (1858-1931), eigenaar van de Larensche Kunsthandel. Door het
schrijven van artikelen over de kunstenaars in zijn collectie, hoopte hij hen meer naamsbekendheid te
geven, waardoor de kans op verkoop werd vergroot. Aan de tachtigste verjaardag van Hugenholtz en
de voor die gelegenheid georganiseerde eretentoonstelling, wijdden in 1928 verschillende kranten
aandacht. Na haar dood verschenen enkele herdenkingsartikelen. Jan P. Koenraads publiceerde in
1969 het boek Gooise Schilders, dat hij schreef naar aanleiding van gesprekken die hij had gehad met
de laatst levende vertegenwoordigers van de Larense schilderskring. In 1885 verscheen een nieuwe,
bijna identieke uitgave van dezelfde auteur onder de naam Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond
Hamdorff. In beide boeken is een korte levensbeschrijving van Hugenholtz opgenomen. In publicaties
van de laatste decennia wordt ze voornamelijk genoemd in relatie tot Mauve.
Haar reputatie als vriendin en leerling van Anton Mauve werd door Hugenholtz voor een groot deel
zelf in stand gehouden. Zo hield zij interviews en schreef ze artikelen over hem. De relatie MauveHugenholtz zal daarom regelmatig aan bod komen in deze scriptie. Belangrijke bronnen vormen
hierbij het door Arina Hugenholtz geschreven In memoriam Mr. Anton Mauve en de bewaard gebleven
brieven die Mauve aan Hugenholtz schreef.1
Het doel van deze scriptie is een zo volledig mogelijk beeld te geven van het leven en werk van Arina
Hugenholtz. In twee delen zullen eerst het leven en vervolgens het werk van Hugenholtz worden
behandeld. Veel aandacht zal worden besteed aan haar relatie ten opzichte van Mauve. Hoe gingen zij
met elkaar om en in welke opzichten was hij precies van invloed op haar werk? Ook andere contacten
met kunstenaars uit binnen- en buitenland zullen nader worden onderzocht. Gekeken wordt in
hoeverre haar reputatie klopt als schakel tussen enerzijds jonge en oudere kunstenaars, en anderzijds
Laren en Amerika. Met betrekking tot haar werk zal worden gekeken in hoeverre haar stijl zich heeft
ontwikkeld en welke elementen van Mauve steeds terugkeren. Verder wordt aandacht geschonken aan
Hugenholtz als ‘vrouwelijke’ kunstenaar en de receptie van haar werk. Achterin is een
oeuvrecatalogus opgenomen.

1

Deze worden bewaard in het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentie (RKD) in Den Haag.
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Deel I

Het leven van Arina Hugenholtz

3

Afkomst
Arina Hugenholtz, ook wel Arine of Ariënne genoemd, werd op 20 september 1847 geboren in een
welgesteld gezin te Cillaarshoek (gemeente Maasdam).2 Haar vader, Philip Reinhard Hugenholtz
(1821-1889) (afbeelding 1), was de zoon van een Nederlands Hervormde predikant. In navolging van
zijn vader werd Philip Reinhard ook predikant. In 1846 trouwde hij met Anna Frederika Hoffmann
(1824-1902) (afbeelding 2), een dochter van de burgemeester van Rotterdam. Een jaar later werd
Arina als hun eerste kind geboren. Hierna kreeg het echtpaar nog zeven kinderen (afbeelding 3 en 4):
Petrus Herman (1849-1926), Catharina Christina (1851-1926), Elisabeth Hillegonda (1852-?), Maria
Wilhelmina Cornelia (1854-1933), Johanna (1856-1875), Nicolaas Jan Agatho Christiaan (1859-1921)
en Anna Frederika (1860-1942).3
Philip Reinhard was als predikant onder andere werkzaam geweest in Cillaarshoek, Geervliet,
Haarlem en Amsterdam. Hoewel hij orthodox was opgevoed, kon hij zijn draai in deze richting niet
goed vinden. Hij sprak met Pasen in 1864, tijdens een kerkdienst in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
openlijk zijn verandering van overtuiging uit. Dit had als gevolg dat hij een groot deel van zijn
kerkelijk gehoor verloor.4 Philip Reinhard sloot zich aan bij de vergadering van Moderne theologen en
werd lid van de redactie van het Theologisch Tijdschrift. Tijdens een reorganisatiesynode in 1873
vertegenwoordigde hij de radicalen in de commissie. De algemene opvatting dat de Kerk kon
bemiddelen tussen God en de mens en daarnaast genadegiften kon uitdelen, stuitte hem tegen de borst.
Hij hoopte door de gemeente in kerspelen te verdelen, te bewerkstelligen dat binnen de Nederlands
Hervormde Kerk de confessionelen en de modernen zich ongehinderd naast elkaar konden bewegen.5
Omdat zijn ideeën geen instemming vonden en hij zich beperkt voelde in zijn geloofsbelijdenis,
besloot hij de Hervormde Kerk te verlaten. Samen met zijn broer Petrus Hermannus (1834-1911), die
ook predikant was, richtte Philip Reinhard in november 1877 de Vrije Gemeente op.6 Vrijheid van
godsdienstbeleving stond voorop en daarom had de Vrije Gemeente een onkerkelijk karakter: ‘Zij
werd geboren uit den strijd tegen de Kerk en gesticht door een groep van mannen en vrouwen, die in
de Ned. Hervormde Kerk geen bevrediging vonden voor hun godsdienstige behoeften, die daar stuitten
op leerstellingen en instellingen, op plechtigheden en gewoonten, niet meer van dezen tijd; geboren uit
de overtuiging, dat de moderne richting, zal zij zich vrij en consequent ontwikkelen, zich van alle
kerkelijke banden heeft los te maken.’7 Door het onkerkelijke karakter mocht de Vrije Gemeente zich
niet bemoeien met de verzorging van haar behoeftige leden en stond zij ‘in geen enkele officieele
betrekking tot den Staat.’8
Bij zijn afscheid als Hervormd predikant op 27 januari 1878 sprak Philip Reinhard de volgende
woorden: ‘Misschien is het goed dat er te allen tijde zijn, die liever in de eerste plaats den band met het
verleden willen vasthouden. Toch acht ik mij gelukkig meer aan de zijde te staan van hen die bij
voorkeur op de toekomst het oog hebben.’9

2

Geboorteafschrift, Familieadvertenties Hugenholtz tot 1970, Centraal Bureau voor Genealogie (CBG), Den
Haag. Als geboortejaar wordt echter ook 1848 genoemd, zie: Pieter A. Scheen, Lexicon ederlandse beeldende
kunstenaars 1750-1950, ‘s-Gravenhage 1981, p. 523. Toen zij zich in 1878 inschreef aan de Haagse
kunstacademie werd haar leeftijd genoteerd als zijnde 24 jaar, wat niet kan kloppen omdat zij dan rond 1854 zou
zijn geboren. Haar tachtigste verjaardag werd in 1928 gevierd, wat zou betekenen dat haar geboortejaar 1848 zou
moeten zijn. In krantenartikelen naar aanleiding van haar overlijden op 4 april 1934 werd haar leeftijd enerzijds
als 85 jaar (geb. 1848) genoteerd en anderzijds als 86 jaar (geb. 1847). Op haar grafsteen is echter het jaar 1847
vermeld. Hier wordt als geboortejaar 1847 aangehouden, zoals dat op het geboorteafschrift staat vermeld.
3
G.W.K. Hugenholtz, Familiegeschiedenis Hugenholtz, Leusden 2003, pp. 82-83. Te vinden via de website:
<http://www.hugenholtz.net/stamboom.pdf>.
4
P.C. Molhuysen en P.J. Blok, ieuw ederlandsch biografisch woordenboek, dl. 5, Leiden 1921.
5
Anoniem, ‘Philip Reinhard Hugenholtz herdacht’, krantenknipsel 16 mei 1939.
6
De Vrije Gemeente was tot 1965 gevestigd in een gebouw aan de Weteringschans in Amsterdam. Het gebouw
wordt nu gebruikt door Paradiso.
7
C. Nannes Gorter, ‘De Vrije Gemeente’, Boon’s Geïllustreerd Magazijn 4 (1902), p. 495.
8
Idem, p. 495.
9
Anoniem, ‘Philip Reinhard Hugenholtz herdacht’, krantenknipsel 16 mei 1939.
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1.
Philip Reinhard Hugenholtz, de
vader van Arina.
2.
Anna Frederika Hoffmann, de
moeder van Arina.

3.
Arina Hugenholtz met haar broertjes en
zusjes. V.l.n.r.:
- Anna Frederika (1860-1942)
(1860
- Arina (1827-1934)
1934)
- Petrus Herman (1849-1926)
(1849
- Maria Wilhelmina Cornelia (1854-1933)
(1854
- Catharina Christina (1851-1915)
(1851
- Elisabeth Hillegonda (1852-?)
(1852
- Nicolaas Jan Agatho Christiaan (1859(1859
1922)

4.
Arina Hugenholtz (geheel rechts) met
haar moeder (3de van links) en mogelijk
broers en zussen.
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Beginjaren in Haarlem en Amsterdam
Enkele jaren na de geboorte van Arina verhuisde het gezin Hugenholtz naar Haarlem, waar vader
Philip Reinhard in 1851 als predikant werd bevestigd. Al op jonge leeftijd toonde Arina interesse in
tekenen en schilderen. Op zeven- of achtjarige leeftijd kreeg zij daarom tekenlessen van Hubert
Willem Plaatzer van den Hull (1810-1862), die een atelier in Haarlem had.10 Deze had vanaf 1834
ongeveer vier jaar schilderlessen gevolgd bij Jan Adam Kruseman (1804-1862), die in zijn tijd bekend
was als portretschilder, maar ook historische en religieuze taferelen schilderde. In september 1837
overleed te Haarlem de kunstenaar Pieter Barbiers III (1772-1837), die tevens leraar was geweest van
Plaatzer van den Hull. Barbiers had een uitgebreide klantenkring in Haarlem, waar hij kunstonderwijs
aan huis gaf. Na zijn overlijden nam Plaatzer van den Hull zijn plaats in en werd de eerste tekenleraar
van Arina Hugenholtz.11
In november 1857 werd Philip Reinhard als predikant in Amsterdam bevestigd en kwam het gezin
in de hoofdstad te wonen.12 In deze tijd werd Arina Hugenholtz voor haar opvoeding naar een
kostschool in Zwitserland gestuurd.13 Wanneer en hoe lang zij daar precies was geweest, is niet
bekend. Terug in Amsterdam volgde zij van 1875 tot 1878 onderwijs aan de Rijksacademie van
Beeldende Kunsten te Amsterdam.14 De damesklas bestond uit vier vrouwen. Naast Hugenholtz,
waren er Antoinette Zimmerman (?), Aleida Loder (1851-1897) en Wally Moes (1856-1918).
Allemaal waren het vrouwen van gegoede afkomst en – behalve Arina – dochters van
koopmanslieden. In haar levensherinneringen die werden gepubliceerd onder de titel Heilig ongeduld,
schreef Moes onder meer over haar bewondering en respect voor August Allebé (1838-1927), die toen
de leiding over de tekenklassen had.
De toenmalige directeur van de Academie, Bastiaan de Poorter (1813-1880), besloot later om de
damesschilderklas onder zijn leiding te nemen. Hij was niet erg geliefd onder de studenten, die hem
spottend ‘Bet’ noemden. Hij was vaak het slachtoffer van treiterijen. Moes schreef over die periode:
‘En zo werd de arme directeur voortdurend in het ootje genomen en had niet het minste prestige. (…) Wij waren
geen grein barmhartiger dan de jongens en maakten, al was het op een minder baldadige wijze, de directeur het
leven even zuur. Wij hielden ons, alsof wij in het geheel niet begrepen, dat hij ons zelf les wilde geven, en
vroegen iedere morgen even verbaasd, waar of professor W. [Wijnveld] toch was, en wanneer hij nu eindelijk bij
ons kwam. Het werd de arme man dan ook te machtig, hij zag stilzwijgend van zijn voornemen af, en op een
goede morgen verscheen, alsof het vanzelf sprak, professor W. ook in de damesschilderklas en werd met gejuich
door ons begroet.’15

Nadat Antoinette Zimmerman en Aleida Loder wegens privéomstandigheden de Academie moesten
verlaten, bestond de damesschilderklas alleen nog uit Hugenholtz en Wally Moes. In 1878 werd samen
met andere studenten een poging gedaan om de directeur te doen ontslaan. Louis Stracké (1856-1934)
vroeg de twee vrouwelijke studenten of zij, samen met zes anderen, een bezwaarschrift wilden
ondertekenen tegen de directeur en de nieuwe katholieke hoogleraar Josephus Albertus Alberdingk
Thijm (1820-1889). Het verzoek was gericht aan de Commissie van Toezicht op de Rijksacademie,
maar zou ook in enkele dagbladen worden geplaatst om te voorkomen dat er niets mee zou worden
gedaan.16 Hoewel Hugenholtz en Moes in eerste instantie waren geschrokken van de genomen
maatregelen, waren zij desondanks gevleid dat hun steun werd gevraagd. ‘Men moet bedenken, dat
men toentertijd nog niet van vrouwenkiesrecht en suffragettes hoorde, en het iets nieuws was de opinie

10

N. van Harpen, ‘Het Land van Mauve. Laren en zijn schilders. Arina Hugenholtz’, Boon’s Geïllustreerd
Magazijn 7 (1905) 1, p. 260.
11
Willem van den Hull, uitg. door Raymonde Padmos, Autobiografie (1778-1854), Hilversum 1996, p. 625.
12
Hugenholtz 2003 (zie noot 3), p. 83.
13
J.P. Koenraads, Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Hamdorff, Laren 1985, p. 36. Anoniem, ‘Arina
Hugenholtz. †’ De Gooi- en Eemlander 4 april 1934.
14
A.J. Derkinderen, De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Stads Teeken-Academie tot 1817,
Koninklijke Academie 1817-1870, Rijks-Academie 1870-heden, Haarlem 1908, p. 11.
15
Wally Moes, Heilig ongeduld. Herinneringen uit mijn leven, Amsterdam/Antwerpen 1961, p. 73.
16
Idem, pp. 76-77.
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van vrouwen gewicht in de schaal te zien leggen. Hoewel enigszins schoorvoetend stemden Arine en
ik dus toe het stuk mede te ondertekenen,’ schreef Moes.17
Na een tijd ontvingen de studenten antwoord van de Commissie van Toezicht. ‘Het was gericht
aan Arine Hugenholtz, die zich daardoor enigszins als een moderne Jeanne d’Arc voelde.’18 Uit de
reactie van de commissie bleek dat men de openbaarheid die aan de zaak was gegeven, niet op prijs
stelde. Daarnaast maakte men duidelijk dat pas maatregelen zouden worden genomen als dat door de
Academie nodig werd geacht. De studenten zagen hun nederlaag in en besloten daarom als protest de
Academie te verlaten.19

Den Haag
Hierna vertrok Hugenholtz naar Den Haag, en ging wonen aan het Bezuidenhout 81 waar ze tevens
een atelier had. Zij volgde van oktober 1878 tot april 1879 aan de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten in Den Haag een MO-opleiding (Middelbaar Onderwijs), waarmee zij een
tekenakte kon behalen.20 Hiermee was het tevens mogelijk om onderwijs te geven op middelbaar
niveau. Deze opleiding was vooral bij vrouwen populair, omdat zij hiervoor geen specifieke
vooropleiding nodig hadden.21 Hugenholtz ging na deze opleiding echter niet het onderwijs in, maar
maakte van haar liefhebberij haar beroep en werd kunstschilderes.
Zij ging vaak naar Scheveningen en Katwijk om te schilderen. In 1881 kwam ze naar eigen zeggen
via haar vader in contact met Anton Mauve (1838-1888).22 Philip Reinhard had Mauve in het Duitse
Bad Godesberg leren kennen, toen zij daar beiden verbleven in verband met hun gezondheid. In een na
zijn dood geschreven ‘in memoriam’, heeft Hugenholtz haar herinneringen aan Mauve vastgelegd. Uit
de tekst blijkt dat daar in het buitenland, waarschijnlijk in Amerika, om was gevraagd. Vandaar dat zij
deze herinneringen in het Engels heeft opgetekend.
‘I made Mr. Mauve’s personal acquaintance in 1881 when my parents settled in the Hague; personal I say – I
knew some of his works, of course – that I saw occasionally at Amsterdam – My father made his acquaintance at
Godesberg on the Rhine, where both had to make a stay for recover of health. They took a great liking to each
other. Mauve was a great man for describing scenes and episodes of his life, and friends, and since my father had
23
reproduced them to me in his charming way – for a long time I felt as if I knew this great artist.’

In haar op schrift vastgelegde herinneringen aan Mauve, beschrijft Hugenholtz de eerste keer dat zij de
kunstenaar, die zij zo bewonderde, ontmoette. Op een dag zou hij onverwachts haar atelier zijn
binnengelopen. Hoewel zij in eerste instantie zeer door hem was geïmponeerd, stelde hij haar al gauw
op haar gemak door te zeggen: ‘There I feel at home, some one I understand, I see you love nature as
much as I do, you notice those simple corners in the country, closed to so many an eye – you have but
to take your sketchbook and walk and draw, day after day, year after year.’24
Toen Hugenholtz overwoog om in Parijs te gaan studeren, raadde Mauve haar dat af. Hij
adviseerde haar bij de kunstenaar Bernardus Johannes Blommers (1845-1914) lessen te nemen.
Kennelijk was hij zijn belofte om met Blommers te spreken, vergeten, want een leertijd bij Blommers
is er nooit van gekomen. In plaats daarvan bood Mauve aan om van tijd tot tijd zelf naar haar werk te

17

Idem, p. 78.
Idem, p. 78.
19
Idem, pp. 78-79.
20
Academie van Beeldende Kunsten Den Haag, toegangsnr. 0058-01, inv. nr. 422 en 425, Haags
Gemeentearchief, Den Haag.
21
Yvette Marcus-de Groot, Kunsthistorische vrouwen van weleer. De eerste generatie in ederland vóór 1921,
Hilversum 2003, p. 39.
22
Arina Hugenholtz, In Memoriam Mr. Anton Mauve, z. j., z. pl., handschrift, archief Anton en familie Mauve,
RKD. In een artikel over Mauve in De Groene Amsterdammer schrijft ze echter dat ze hem in 1882 voor het
eerst ontmoette: Arina Hugenholtz, ‘Herinneringen aan Mauve’, De Groene Amsterdammer 15 september 1907.
23
Hugenholtz z.j. (zie noot 22).
24
Idem.
18
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kijken en adviezen te geven.25 Na Den Haag woonde zij in de periode 1887-1892 aan de Schinkelkade
2 in Nieuwer-Amstel, oftewel Amstelveen.26

Laren
Het was Mauve die Arina Hugenholtz opmerkzaam maakte op het dorp Laren. Hier zou zij uiteindelijk
meer dan veertig jaar wonen, tot aan haar dood. Laren was in het midden van de negentiende eeuw een
arm, streng-katholiek dorp. Het lag vrij geïsoleerd en kon alleen via de postkoets vanuit Hilversum
worden bereikt. De bewoners leefden voornamelijk van de landbouw en schapenhouderij. De vrouwen
hielden zich bezig met weven en spinnen.27 Rond 1874 bezocht Jozef Israëls (1824-1911) als eerste
kunstenaar het dorp. Albert Neuhuys (1844-1914) volgde zijn voorbeeld en beval het vervolgens
Mauve aan. Vanaf 1882 schilderde Mauve ’s zomers regelmatig in Laren en in 1886 vestigde hij zich
er definitief.28 Na hem trokken steeds meer kunstenaars naar het dorp.
Aan Hugenholtz schreef Mauve dat Laren een ‘luilekkerland voor een schilder’ was.29 Ook de rust
en het Larense leven spraken hem aan: ‘’t Is hier heerlijk!!! Ik jubel steeds en verlang hoe langer hoe
meer hier te blijven tot het einde, ten minste buiten, daarom leef ik en ben ik gelukkig of liever voel
mij het best in die strijd. En dan die rust, en al wat een schilder vraagt hij vindt het al om hem heen en
altijd in variaties – om frisch te blijven.’30 Het centrum van het dorp bestond uit een grote kerkbrink
met een waterplas, de Coeswaerde. Herders konden hier hun schapen laten drinken als ze
terugkwamen van de heide. De brink was beplant met hoge iepen en werd omgeven door ‘lage kleine
huisjes met verweerde pannen of rieten daken, enige herbergen, een smidse met een vrolijk vuurtje, de
grote katholieke kerk en de stemmige kloosterschool.’31 Vanuit het dorpscentrum liepen smalle
zandpaden het dorp uit, naar omliggende boerderijen en de heide.
De schilders zagen in Laren een nog vrijwel onbedorven dorp met omliggende heide- en
zandgronden. Maar ook de dorpsbewoners waren interessant keuzeonderwerp. Zij leefden in
armoedige huisjes met donkere interieurs. De kunstenaars trokken langs deze huizen om moeders aan
het werk of met hun kinderen te schilderen.32 Omdat deze woningen in de winter vaak koud waren,
richtten veel schilders in hun atelier een hoekje in met een boereninterieur. Hier lieten ze de
dorpsbewoners poseren, die op deze manier wat konden bijverdienen. De schilderijen met deze
binnenhuisjes geven meestal een geïdealiseerd beeld weer van het leven op het platteland.33
Vanaf 1882 werd Laren beter bereikbaar doordat het een tramstation kreeg voor de Gooise
stoomtram, die op de lijn Amsterdam – Hilversum lag.34 Jan Hamdorff (1860-1931), eigenaar van het
aan de Brink gelegen logement De Vergulde Postwagen (vanaf ca. 1905 Hotel Hamdorff genoemd),
was medeverantwoordelijk voor de aanleg ervan. Deze man had een zakelijk instinct en zag in dat het
trekken van kunstenaars naar Laren zou zorgen voor inkomsten. In 1894 vestigde Hugenholtz zich
definitief in Laren en ging wonen in De Vergulde Postwagen.35 Dit logement vormde de centrale
ontmoetingsplek voor schilders die in Laren werkten. Jan Hamdorff en Hugenholtz werden goede
vrienden. Zij bleef dan ook tot haar dood in het hotel wonen.36

25

Van Harpen 1905 (zie noot 10), p. 260. Koenraads 1985 (zie noot 13), p. 36.
Scheen 1981 (zie noot 2), p. 523. Zie ook de plaatsvermeldingen in de tentoonstellingscatalogi van Levende
Meesters, RKD.
27
Carole Denninger-Schreuder, Schilders van Laren, Bussum 2003, p. 7. Gerard Koekkoek, ’t Laer. Verhalen
van het oudste dorp in het Gooi, Laren 1973, p. 9.
28
Emke Raassen-Kruimel (I), ‘Mauve en de schilders van Laren’, in: Saskia de Bodt en Michiel Plomp (red.),
Anton Mauve 1838-1888, Bussum 2009, p. 98.
29
Citaat uit brief van Anton Mauve aan Arina Hugenholtz, 2 augustus 1883, RKD.
30
Citaat uit brief van Anton Mauve aan Arina Hugenholtz, 14 augustus 1885, RKD.
31
Moes 1961 (zie noot 15), p. 184.
32
Denninger-Schreuder 2003 (zie noot 27), p. 7.
33
Joke van der Pol, ‘De “Larense school”; Kunst voor de markt?’, Tableau 7 (1984) 2, pp. 53-54.
34
Koenraads 1985 (zie noot 13), pp. 31-32.
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‘Grande dame’
Arina Hugenholtz (afbeelding 5 en 6) bleef heel haar leven
ongehuwd en kinderloos. Maar alleen zal zij zich waarschijnlijk
nooit hebben gevoeld. Ze had veel contacten in de kunstwereld
en zocht met regelmaat het gezelschap van anderen
anderen. Ze zag er
altijd verzorgd uit en werd vaak uitgenodigd op feesten van
schilders. Vaak behoorde zij ttot de organisatoren van
festiviteiten en hield speeches tijdens diners. Ze was
gemakkelijk in de omgang en kon met vrijwel iedereen goed
opschieten. Wel bleef zij altijd de ‘grande dame’
dame’, maar zonder
haar gevoel voor menselijkheid daarbij te verliezen
verliezen.37 De
Laarder Courant De Bel noemde haar ‘een charmante, nobele
figuur, een aristocrate van den ge
geest, een markante figuur uit
38
Laren.’ De RC omschreef haar als: ‘de eerbiedwaardige dame,
voor wie ieder ontzag en hooge achting had
had. De nobele vrouw,
5.
met haar beminlijken glimlach, begreep de schilders volkomen
Foto van Arina Hugenholtz
en leefde met hen mede. De schilders hielde
hielden dan ook veel van
haar en waardeerden haar steeds van levensvreugde tintelende luim.’39
De plaatselijke kunsthandelaar Nico van Harpen
Harpen, die in 1905 voor het eerst een artikel aan haar
wijdde, typeerde haar als volgt:
‘Juffrouw Hugenholtz is in Laren een verschijning. Zij is een figuur, een grande dame, die door haar toilet,
vooral bij feestelijke gelegenheden, groote stadslucht met zich voert. Zij is een zeer beschaafde en aangename
praatster, die wars van alle preutschheid zich in iederen kring kan bewe
bewegen.
gen. Als “de rommel” [=jongere
schilders] een fuifje heeft, juffrouw Hugenholtz is van de partij; als er een atelier ingewijd wordt, juffrouw
Hugenholtz zorgt voor bloemen en is present. Zij verdeelt haar tijd tusschen haar atelier aan de tram, in dien
40
aardigen
digen tuin gelegen, het Hotel Hamdorff en haar vrienden en vriendinnen.’

Het beeld dat Van Harpen van Hugenholtz schetst, is naar alle waarschijnlijkheid juist en komt
overeen met de karakteriseringen in andere kranten
kranten. Op foto’s en portretten komt zij over
o
als een
zelfverzekerde, onafhankelijke vrouw. Dat zij graag onder de mensen was, en met name kunstenaars,
valt op te maken uit de vele festiviteiten waar zij als aanwezige werd genoemd. Ze
Z moet een
charismatische vrouw zijn geweest, want ze trad gemakk
gemakkelijk
elijk op de voorgrond. Zij was het, die
tafelredes hield tijdens verjaardagen van kunstenaars en andere gebeurtenissen. Dat zij hier goed in
bedreven was, blijkt uit een artikel in de Laarder Courant De Bel waarin werd bericht over het feest
van Evert Pieters (1856-1932)
1932) in 1926: ‘Mejuffrouw A. Hugenholtz, de bijna 80-jarige
80
Larensche
schilderes, hield een zeer lange toespraak, waarin zij ongeveer het geheele leven van Evert Pieters aan
41
het oor liet voorbijklinken. Deze rede behoorde tot de beste speeches vvan
an dezen feest-disch.’
feest
Hoewel zij tot de oudere generatie schilders van Laren behoorde, kon zij het ook goed vinden met
de jongere kunstenaars die naar het dorp trokken. Door de Larense burgemeester Jhr. H.L.M. van
Nispen van Sevenaer (1879-1958)
1958) werd zi
zijj gezien als de schakel tussen de jonge en oude generatie
kunstenaars. Hij prees haar om haar aanpassingsvermogen en erkentelijkheid jegens de jonge
kunstenaars en hun werk:
‘Oude menschen, Arina, zijn dikwijls erg conservatief; oude menschen kunnen zich dikwijls heel moeilijk
vereenigen met meer moderne begrippen, zij kunnen zich dikwijls niet aanpassen aan de veranderende
tijdsomstandigheden, zij hebben vaak geen waardeering voor het werk van jongere geslachten, omdat dit veelal
37
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zoo geheel anders is dan zijj zelf gewoon zijn het te zien. Gij echter, Arina, hebt altijd de mooie eigenschap gehad
u aan veranderde tijdsomstandigheden, aan veranderde ideeën en opvattingen in alles, ook in de kunst, te kunnen
aanpassen. Gij hebt het schoone altijd bewonderd in de oude kunst, maar gij weet vooral ook het mooie in de
moderne kunst te zien. De oude kunstenaars, en daarmee bedoel ik die uit den tijd van Mauve, Liebermann,
Neuhuijs e.a., waren uwe vrienden en thans mag ik u zeggen, is er onder de jonge kunstenaars niet
ni één, die het
zich niet tot een eer en vreugde rekent, wanneer hij zich tot uw vrienden mag rekenen. En zóó, Arina, zijt gij als
het ware de schakel tusschen het werk uit den tijd van Mauve en Liebermann en dat van den modernen tijd.’42

Verder was Hugenholtz zeer betrokken bij de Larense dorpsbewoners.
bewoners. Zij hield zich bezig met de
armenzorg en zocht de behoeftigen thuis op.43 Zij deed aan liefdadigheid en stelde geregeld kosteloos
werk beschikbaar voor goede doelen. Zo zond zij in april 1902 met ander
anderee kunstenaars, waaronder
Anton Mauve, Wally Moes en Evert Pieters, ‘belangeloos voor dit doel vervaardigd[e]’
programmaomslagen in ten behoeve van de in concentratiekampen verblijvende vrouwen en kinderen
in Zuid-Afrika.44 Eveneens was zij één van de inzend
inzenders
ers van beschilderde programma’s tijdens een
fancy-fair in april 1906 te Hilversum, met als doel het inzamelen van geld voor medisch onderzoek
naar kinderziekten.45 In augustus 1922 werd verder melding gedaan van een loterij ten bate van het
rooms-katholiekee ziekenhuis in Laren. Onder de te beschikbaar gestelde prijzen bevond zich een
schilderij van Arina Hugenholtz.46
Laren, dat in de loop der jaren steeds populairder werd onder kunstenaars
kunstenaars,, rijke Amsterdammers
en andere gelukzoekers, veranderde steeds meer van een rustig dorp in een toeristische trekpleister.
Hugenholtz stoorde zich hier zeer aan en was een felle voorvechtster voor het behoud van het
oorspronkelijke karakter van het dorp
dorp.. Tijdens een feest bij de familie Neuhuys in 1904 sprak zij
tijdens een tafelrede haar bezorgdheid uit over de toekomst van Laren. Zoals in veel van haar
schriftelijke optekeningen en mondelinge toespraken, gaf zij ook hier uiting aan haar herinneringen
aan Anton Mauve:
‘Laren
en gaat zijn ondergang tegemoet; jammert menigeen! Veranderingen gaan
gelukkig geleidelijk – en met een zek
zekere berusting kan ik het aanhooren,
overtuigd van de onvermijdelijke natuurwet, waarvoor alles moet buigen, waar
pruttelen niet baat.
Levendig zie ik Laren nog voor mij, bij mijn eerste bezoek. Men waande zich
verplaatst in de omgeving van een Pieter de Hoogh, de oude gevels, de fraaie
lijn der rieten daken, niet onderbro
onderbroken zooals thans door wangedrochten van
bouwstijl; alles in harmonie; opp de wegen rust en stilte, - slechts het snorren van
het spinnewiel
innewiel of het kakelen van een kip wordt gehoord; geen storende
Amsterdammers; de figuren alle inn de kleederdracht van het Gooi: de kinderen
met de zwaar geplooide rokken, die den grond raken, het aardige kort sluitende
lijfje en de groote muts met veeren rand, die zoo heerlijk het frissche
kindergezicht omlijst.
Ik verblijdde mij, mezelven niet te kunnen zien. Mij dacht zulk een Haagsche
juffer moest storen in dit geheel.
eel. Maar Mauve verzekerde mij dat de strooien
hoed met blauw lint een aardige noot was tegen het groen van het landschap.
6.
De moker der vernieling dreigde het eerst bij het mooie schuurtje van Bakker,
Foto van Arina
naast de villa Ariètte waar Mauve twee jaar woonde. Hij bood den man een
Hugenholtz
vergoeding om het zoo te behouden, m
maakte er een schilderij van en vereerde mij
eene krijtteekening, die hij me bracht heel kort voor zijn dood, in Februari 1888.
Mauve vertelde mij toen, dat er sedert wel 6 menschen bij hem waren geweest om te vertellen, dat zij wilden
verbouwen, belust op het geldelijk voordeel. Daaraan toegeven zou een begin zijn geweest zonder einde.
“Maar voor ons schilders is dat geen hoofdzaak,” sprak Mauve verder, “voor ons is het voornaamste het licht, de
belichting, - als ik het goed naga, heb ik het schuurtje maar eenmaal mooi gezien, zoo dat ik wenschte er iets van
42
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te maken, dat was toen de godin van het licht het had aangeraakt met haar tooverstaf. Gewoonlijk liep ik het
onopgemerkt voorbij. Het goede moment snappen, onthouden en trachten weer te geven, daar komt het op aan;
want dat stempelt het meest onbelangrijke tot iets heerlijks.”
Dat licht, ge ziet het schijnen in Mauve’s doeken, waar het in zijn akkers en zijn weiden die zilverachtige tonen
te voorschijn haalt. Ge kunst het ook zien in Neuhuys’ binnenhuizen. Als Neuhuys aan het werk is, zit hij ook te
wachten, tot de Godin van het licht binnentreedt en zij toovert er voor hem die schitterende zonneplekken, die
honderden reflextonen, die hij zoo goed weet weer te geven.
En wij allen, schilders, wij willen moedig voortwerken en trachten ook iets na te vertellen van dat alles
bezielende licht, dat de meest onbeduidende dingen belangrijk maakt. Laren mag gaan verkruimelen en vergaan,
het voornaamste en beste behouden wij. Tijd noch omstandigheden kunnen ons dat ontnemen; het vergezelt ons,
waar wij ook gaan. Laat ons drinken op het voorrecht van iets te verstaan van dat licht dat ons vergezelt op ons
47
pad.’

Het oratorisch vermogen en het graag publiekelijk toespreken van mensen door Hugenholtz, lijkt haar
in de genen te hebben gezeten. Stammend uit een predikantenfamilie moet het voor Arina Hugenholtz
gebruikelijke kost zijn geweest om haar vader in de kerk, en misschien thuis, te horen preken. In
hoeverre haar geloofsovertuiging van invloed is geweest op haar verdere leven, is moeilijk na te gaan.
In het bevolkingsregister van Laren is bij Hugenholtz de Vrije Gemeente nog wel als kerkgenootschap
vermeld.48 Haar nauwe vriendschap met Anton Mauve vertoonde naast de verwante bezieling voor
kunst, ook de overeenkomst dat beiden domineeskinderen waren. Hoewel dat natuurlijk geen
voorwaarde hoeft te zijn voor de wederzijdse sympathie naar elkaar, is het begrijpelijk dat zij zich
door hun achtergrond en gezamenlijke interesses in zekere zin met elkaar verwant zullen hebben
gevoeld.
Joop Siedenburg (1875-1961), schrijver voor satirische bladen en van 1903 tot 1910
hoofdredacteur van het spotblad De Ware Jacob, schreef vanaf 1907 onder het pseudoniem Hein
Duvel in De ieuwe Gooi- en Eemlander.49 Ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag schreef hij
voor Hugenholtz, die tot zijn vriendenkring behoorde, een geestig gedicht waarin haar liefde voor het
oude Laren treffend naar voren werd gebracht:
‘U heeft “oud” Laren nog gekend.
Het schilderachtige, ongerepte,
Nog vrij van Jazz en Charlestonband.
Toen ’t stadsgespuis er nog niet stepte,
Oud-Laren, ’t onmondaine.
Arina, Nestoraine!
U werkte er rustig en tevreden
En leefde er als een wijze vrouw
Ver van ’t rumoer der groote steden.
“Ik blijf mijn Laren eeuwig trouw”
Dat was en bleef steeds Uwe leuze,
Arina, Nestoreuse!
U wist Uw lange levenstijd
Uw loopbaan duidlijk te bepalen.
U heeft zich slechts Uw Kunst gewijd
Om nimmer daarvan af te dwalen:
In ’t land van Mauve, schilderesse,
Arina, Nestoresse!
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U, oudste uit Anton Mauve’s school,
U vlecht ik met Uw tachtig jaren
Een bloemenkrans als aureool
Om Uwe zilverwitte haren
En huldig U als een Godin,
Arina, Nestorin!
P.S.
Dat ik niet weet hoe Nestor heet
In ’t vrouwlijk, wilt het mij vergeven.
‘k Ben een armzalig prulpoëet
En letterkundig onbedreven.
Aldus, Peccavi Senorina,
50
Arina, Nestorina!

Hotel Hamdorff
Arina Hugenholtz behoorde tot de eerste groep kunstenaars, die na Jozef Israëls, Albert Neuhuys en
Anton Mauve, Laren bezochten in de periode 1870-1890. Hugenholtz moet tussen 1882, toen Mauve
het dorp ontdekte, en 1884 voor het eerst naar Laren zijn gekomen. Wally Moes trof haar immers in
1884 al aan in De Vergulde Postwagen: ‘Het artistieke gezelschap, dat ik de eerste keer bij Hamdorff
vond, bestond uit Anton Mauve, Arine Hugenholtz, Jacob Smits, Valkenburg met zijn dochter Bertha,
de Italiaanse schilder en kunstkoper Grubicci [sic] en Etha; enige dagen later kwam nog Max
Liebermann met zijn mooie jonge vrouw.’51 Verder behoorden tot deze eerste groep schilders onder
andere Hein Kever (1854-1922), Tony Offermans (1854-1911) en Jan Veth (1864-1925).52
De meeste kunstenaars kwamen in het begin alleen tijdelijk naar Laren om te schilderen. Ze
logeerden dan veelal in het logement De Vergulde Postwagen van de familie Hamdorff. Later kochten
steeds meer schilders een huis en vestigden zich in het dorp. Sommigen betrokken hun woningen
permanent, anderen gebruikten het als buitenhuis en verhuurden het de rest van het jaar. Hugenholtz
verbleef vanaf circa 1884 meestal in het najaar in het logement van de familie Hamdorff (afbeelding
7). In een artikel over Hugenholtz in De Gooi- en Eemlander werd vermeld dat zij haar maaltijden bij
Hamdorff het liefst in gezelschap van andere schilders nuttigde: ‘Met de oude Larensche kunstenaars
(…) had zij al spoedig vriendschap gesloten: zij at mee aan den gemeenschappelijken disch (…),
stelde belang in hun werk en nam steeds bij feestelijke gelegenheden de eereplaats in.’53
Het cafégedeeltje van De Vergulde Postwagen, dat het ‘Kroegje’ werd genoemd, vormde de
ontmoetingsplaats van de kunstenaars. De familie Hamdorff zag hen graag komen en ‘had een
bepaalde voorliefde voor schilders, die zij iets dichter als andere gasten bij zich voelden staan.’54 De
kunstenaars genoten een speciale behandeling en konden rekenen op maaltijden en drank met korting.
Hoewel er nogal eens wat –met name- jonge kunstenaars in geldnood zaten, en hun rekeningen niet
altijd op tijd konden betalen, was Jan Hamdorff altijd bereid om hen te helpen: ‘Liep de rekening te
hoog en was er geen uitzicht op het verkoopen van een doekje, dan ontfermde Jan zich over zoo’n
geesteskind, waarvoor hij meestal wel weer een afzetgebied wist te vinden. Zoo werd Jan de
schildersvriend bij uitnemendheid. Er was niemand, die beter met dit vaak lastige goedje kon
omspringen.’55 Hamdorff regelde voor de schilders modellen en bemiddelde bij het vinden van
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atelierruimte. Verf en andere schildersbenodigdheden konden worden verkregen in de winkel van Lion
Schulman (1851-1943),
1943), vader van David Schulman (1881
(1881-1966).56
Toen Hugenholtz zich in 1894 blijvend in Laren vestigde, liet ze een atelier bouwen aan de
Nieuwe Larenseweg (afbeelding 8).57 Wel bleef zij wonen in De Vergulde Postwagen.
Postwagen Wegens de
toename van het aantal bezoekers in Laren, besloot Hamdorff zijn hotel uit te breiden. In 1913
organiseerde hij voor het eerst een kunsttentoonstelling in verband met de viering van de
honderdjarige onafhankelijkheid van Nederland. Hiervoor werd speciaal een apart houten gebouwtje
opgericht tussen het hotel en de paardenstal. De tentoonstelling was een groot succes en daarom werd
besloten voortaan ieder jaar een zomerexpositie te houden. Verder leende de ruimte zich goed als
dans- en muziekzaal.58 De feesten die hier werden gehouden, waren berucht en in wijde omloop
bekend.
Toen Jan Hamdorff in 1930 zeventig jaar werd, organiseerden zijn Larense vrienden ’s avonds een
groot feest. Aangezien Hamdorff een hekel aan formalite
formaliteiten en toespraken had,, hielden de sprekers
het kort. De hoofdact van de avond was een revue over het leven van Jan Hamdorff. De schilder Frans
Langeveld (1877-1939)
1939) was de regisseur en had de decors helpen vormgeven. Arina Hugenholtz, die
Hamdorff toen al bijna vijftig jaar kende, was ook van de partij. Zij vertolkte één van de rollen,
rollen samen
met onder meer David Schulman
Schulman, Cornelis Vreedenburgh (1880-1946),
1946), Lammert van der Tonge
(1871-1937),, Derk Meeles (1872
(1872-1958) en de vrouwen en kinderen van de kunstenaars.
kunstenaa Er werden
liedjes, gedichten en dansjes opgevoerd onder muzikale begeleiding. Naast de geschenken die
Hamdorff kreeg, werd hem een bedrag van 1500 gulden aangeboden. Dit geld liet hij onder de armen
verdelen.59
Een jaar later in augustus 1931 overleed Hamdorff. De begrafenis trok veel belangstelling en veel
mensen uit het Gooi kwamen afscheid nemen. Op de begraafplaats was Hugenholtz de eerste die een
toespraak hield. De krant Het Vaderland schreef: ‘Mej. A. Hugenholtz, schilderes te Laren, die
herinnerde
de aan den tijd (…) toen zij tot de eersten behoorde, die naar Laren kwamen om de
schilderkunst in het schoone land rondom deze gemeente te beoefenen. In een lange reeks van jaren
was en bleef Jan Hamdorff steeds de steun, de raadsman, de vader van alle ar
artisten
tisten die kwamen en
gingen. Namens allen bracht spreekster hartelijk dank aan hun aller trouwen vriend.’60 In 1932 werd
als nagedachtenis een monument voor Hamdorff aan de Brink opgericht.

7.
Hotel Hamdorff anno 1901

8.
Arina Hugenholtz voor haar atelier
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&ico van Harpen en de Larensche Kunsthandel
De eerste die een artikel aan Arina Hugenholtz wijdde, was Nico van Harpen (1858-1931). Van
Harpen was directeur van de Larensche Kunsthandel en voormalig journalist en directeur bij de
Amsterdamsche Courant. Het artikel over Hugenholtz verscheen in 1905 in Boon’s geïllustreerd
magazijn.61 In dit tijdschrift schreef Van Harpen in 1905 en 1906 onder de titel ‘Het land van Mauve.
Laren en zijn schilders’ artikelen over verschillende Larense schilders, met de bedoeling hen onder de
aandacht van het publiek te brengen. Meestal ging het om kunstenaars waarmee hij zaken deed, en die
hij zodoende in een zo goed mogelijk licht wilde plaatsen.62 In 1905 richtte hij de Larensche
Kunsthandel op, die was gevestigd aan de Molenweg, en de commerciële naam ‘Villa Mauve’ droeg.
Van Harpen probeerde zijn zakelijke doeleinden te camoufleren door zichzelf als weldoener af te
schilderen. Zo benadrukte hij dat hij jong talent in Laren wilde stimuleren door de schilders
expositieruimte aan te bieden. Ook wilde hij voorkomen dat de mooiste werken van de Larense
kunstenaars naar het buitenland zouden verdwijnen.63 Met name in Amerika was er veel vraag naar
werken van Larense meesters: ‘Vooral Mauve genoot en geniet nog in dat land een groote reputatie,
waardoor niet alleen vele schilders uit alle landen, doch vooral uit Amerika naar Laren kwamen, doch
ook veel reizigers. (…) En bezochten niet heele schildersscholen uit dat land het beroemde Laren om
er onder leiding van hun professors te werken? Aan die beroemdheid had zeker ook het succes van
Albert Neuhuys bijgedragen door zijn Larensche binnenhuizen, die in Amerika niet minder gezocht
waren dan de landschappen met schapen van Mauve.’64
In plaats van de Larense kunst voor eigen land te behouden, bevorderde Van Harpen juist de
handel naar het buitenland. Hij trad op als tussenpersoon voor de export naar Amerika en hield
verkoopexposities in het buitenland.65 Ook andere kunsthandels in Nederland exporteerden werken
van Larense schilders naar het buitenland, waar ze veelal filialen hadden. Doordat de vraag naar
Larense werken zo groot was, werd er door de kunsthandelaren veel druk op de schilders uitgeoefend.
Zij werkten veelal in opdracht van een kunsthandel, die hen dicteerde welk onderwerp zij moesten
schilderen en op welke manier. Dit had ‘een eindeloze herhaling van succesvolle thema’s tot gevolg
(…) en leidde tot een enorme productie van nagenoeg identieke schilderijen.’66
In 1907 opende Van Harpen een filiaal in Amsterdam, dat naast werken van Larense schilders ook
werken van andere Nederlandse en buitenlandse kunstenaars bevatte. In de zomer werden er
tentoonstellingen in Laren gehouden en in de wintermaanden te Amsterdam.67 Van Harpen ondervond
naast succes, ook veel kritiek. Critici als Joop Siedenburg, Albert Plasschaert (1866-1941) en Willem
Steenhoff (1863-1932) ergerden zich over de exploitatie van de Larense kunst en de zakelijke
mentaliteit van veel schilders.68 Langzaam ging het neerwaarts met de Larensche Kunsthandel. De
handel met Amerika stagneerde door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Daarbij kreeg Van
Harpen vanaf 1913 concurrentie van de zomertentoonstellingen in Hotel Hamdorff. In 1917 was hij
uiteindelijk gedwongen zijn kunsthandel te sluiten.69
Hoewel bij het lezen van de artikelen, die Van Harpen over de Larense schilders schreef, zijn
commerciële uitgangspunten in gedachten moet worden gehouden, is het artikel over Hugenholtz
desondanks een belangrijke bron. Van Harpen gaf hierin een korte levensschets van Hugenholtz en
haar leven in Laren. Het meest wijdde hij echter uit over haar relatie met Mauve en de invloed die hij
op haar had. In het artikel is een brief uit januari 1888 opgenomen, die Mauve aan Hugenholtz schreef.
Van Harpen eindigde het artikel met de vleiende woorden: ‘Dat juffrouw Hugenholtz aan “Het land
van Mauve”, waar hij [=Mauve] zijn mooiste werk maakte, gehecht bleef en ook na Mauve’s dood
bleef wonen en arbeiden is volkomen begrijpelijk. Het getuigt niet alleen van haar goeden smaak,
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maar ook van haar groote veneratie voor de nagedachtenis van den meester, wiens geest in Laren niet
is gestorven.’70 Een jaar eerder, in 1904, schonk Van Harpen in een artikel over Anton Mauve in
Boon’s geïllustreerd magazijn ook al aandacht aan Hugenholtz. Haar speech over Larens ondergang
op het feest van Albert Neuhuys nam hij als geheel in het artikel op (zie pp. 10 en 11).
Dat het werk van Arina Hugenholtz vanaf het begin bij de Larensche Kunsthandel was
vertegenwoordigd, blijkt uit de eerste uitgave van het tijdschrift Het Land van Mauve. Bulletin van den
Larenschen Kunsthandel in 1906. Hierin werden de kunstenaars genoemd, die in de collectie waren
opgenomen.71

Contacten in Laren
Hugenholtz had veel contact met andere kunstenaars in Laren. Sommigen kende zij al uit haar Haagse
en Amsterdamse tijd, en anderen leerde zij in Laren zelf kennen. Tot haar vriendenkring behoorden
zowel Nederlandse als buitenlandse kunstenaars. Hoewel zij met veel meer mensen een
vriendschappelijk contact had, zullen in dit hoofdstuk alleen de belangrijkste personen worden
behandeld waar Hugenholtz mee omging. De bedoeling is een beeld te krijgen van hoe de relaties zich
tot elkaar verhielden en wat de rol van Hugenholtz in het sociale leven was.
Anton Mauve
Onlosmakelijk is de naam van Mauve met die van Arina Hugenholtz verbonden. Wanneer er in
kranten en tijdschriften over Hugenholtz werd geschreven, werd bijna altijd melding gedaan van haar
vriendschap met Mauve en het feit dat zij zijn leerling was geweest. Ook haar werk werd vaak
vergeleken met dat van Mauve. Het contact tussen beiden ontstond in Den Haag waar Hugenholtz
Mauve rond 1881 leerde kennen. Enkele bewaard gebleven brieven uit de periode 1883-1888 (zie
bijlage II), die Mauve aan Hugenholtz schreef, geven een goed beeld van hun omgang met elkaar en
de raadgevingen die Mauve haar gaf. Hoewel zij elkaar relatief gezien maar kort hebben gekend, want
Mauve stierf in 1888, is hij van grote invloed geweest op haar leven en werk. Ook na zijn dood bleef
hij voor haar belangrijk. Zo zorgde zij ervoor dat zijn nagelaten tekeningen naar Amerika werden
overgebracht.72 Zij schreef artikelen en gaf interviews waarin zij herinneringen aan Mauve ophaalde.73
Tevens schreef zij het al eerder genoemde ‘In memoriam’.
In het laatstgenoemde beschreef Hugenholtz een warme herinnering die zij had aan een koude
winteravond in huize Mauve, toen zij Anton Mauve assisteerde bij het vertellen van een verhaal voor
de kinderen. Mauve die veel van kinderen hield, had volgens haar een gave voor het vertellen van
verhalen: ‘I’ll never forget one day, I assisted at the telling of a story near the hearth on a
winterevening. The youngest girl on his lap, and the great excitement with which all four listened to
the most fantastic of fairy-tales – he had a great gift for it. Most was memorised but I know I listened
just as eagerly as they did admiring the way of describing, the rich fantasy and the kind tone of heart
that thrilled through everything.’74
Dat zij zeer op elkaar gesteld waren, blijkt wel uit Mauves aandringen om Hugenholtz naar Laren
te laten komen: ‘Hij verzocht mijn vader mij er ook heen te laten gaan de najaarsmaanden en sedert
heb ik er alle jaren de bladen zien vallen.’75 Hij regelde bij Hamdorff een kamer voor haar, blijkens
een brief uit augustus 1885: ‘Ik moet je even mededeelen dat jufr. Hamdorff je tegen maandag 8 dagen
verwacht doch door de groote drukte van logées, vooral officieren, niet de kamer die ik gehad heb
geven kan.’76
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In 1906 schreef Hugenholtz in Van Harpens tijdschrift Het land van Mauve: bulletin van den
Larenschen Kunsthandel over de feestelijkheden rondom de uitreiking van de gouden medaille aan
Mauve in De Vergulde Postwagen
Postwagen. Deze medaille had hij gewonnen voor een naar de Parijse Salon
ingezonden schilderij. Aangezien hij bij de prijsuitreiking niet aanwezig kon zijn,
zijn werd de medaille
opgestuurd naar de kunsthandel Goupil in Den Haag.77 De heer Tersteeg
eeg vroeg Nicolaas Bastert
(1854-1939), die naar Laren zou gaan
gaan, deze aan Mauve te overhandigen. Hugenholtz beschreef hoe
Bastert haar benaderde en zij een plan bedachten om de medaille op een feestelijke manier te
overhandigen:: ‘Bastert vroeg mij: “Weet ggee eene aardige vorm om ze aan Mauve te overhandigen?”
“Wel ja,” zeide ik, “wij zullen eenige menschen noodigen, dan kan Gijs, de herder, haar geven en op
zijn manier er iets bij zeggen; die is zoo welbespraakt.”’78 De mensen die werden uitgenodigd, waren:
Hein
ein Kever, Geo Poggenbeek (1853
(1853-1939), Hoynck van Papendrecht (1858-1933)
1933) en Wally Moes. De
onwetende Mauve zou de desbetreffende avond worden uitgenodigd om wat te komen drinken in De
vergulde Postwagen.. De schaapherder Gijs Kok, die de medaille zou komen overhandigen, gooide
bijna roet in het eten doordat hij juist die dag ziek was. Hugenholtz was echter vastberaden en
overreedde hem toch te komen: ‘“Van avond ben je beter, ik kom je wel halen.” ’s Avonds ging ik er
heen met Bastert. “Langzaam
zaam loopen, juf
juf.” “Ja Gijs – en dan krijgt ge een paar brandewijntjes in de
koffiekamer.” Toen die binnen waren knapte Gijs op en was hij de oude weer. Eerst moest hij de
medaille zien, en het viel hem tegen dat hij er niet op stond met zijne schapen, want dat had hij
verwacht.”79 De zaal waarin zij zaten was door Hugenholtz in herfstsfeer gebracht door middel van
gekleurde herfstbladeren. Gijs Kok reikte de medaille uit en Mauve werd een ‘krans van eikenbladen’
op het hoofd gezet. Ook werd hem een krans van blauwe bloemen op een kussen uitgereikt met de
inscriptie ‘Hulde van de Laarder Schildersbent’.80
Tijdens de begrafenis van Mauve in 1888 in Den Haag legden Wally Moes, Etha Fles (1857-1948)
en Arina Hugenholtz bij het graf wilde planten, tijm en heide neer ter herinnering
ring aan Laren.81 Negen
jaar na Mauves overlijden werd op 18 september 1907, zijn geboortedag, een herdenkingsmonument
opgericht op de Brink te Laren. Het monument bestond uit een pomp met reliëfs, vervaardigd door de
beeldhouwer Eduard Jacobs (1859
(1859-1931). Het comité dat het initiatief tot de oprichting had genomen,
werd gevormd door onder andere
andere: de burgemeester van Laren, Tony Offermans, Nico van Harpen,
Wally Moes, Arina Hugenholtz en Jan Hamdorff. Ereleden waren: Jozef Israëls, Willem Maris (1844(1844
1910), Hendrik Willem Mesdag (1831
(1831-1915) en Bernardus Johannes Blommers.. Gelijktijdig werd in
dezelfde maand een Mauve-tentoonstelling
tentoonstelling gehouden in de Larensche Kunsthandel.82
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monument op
Onthulling van het Mauve-monument
de Brink in Laren.
Links op de rug gezien, houdt
oudt Tony
Offermans een toespraak.
Arina Hugenholtz is de tweede persoon
van rechts, met de grote hoed op.
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Mauve gaf Hugenholtz vanaf haar Haagse tijd les, of beter gezegd adviezen. In de brieven die hij
gedurende de jaren ’80 van de negentiende eeuw schreef, gaf hij haar regelmatig raadgevingen. De
brieven zijn meestal op dezelfde manier opgebouwd: eerst beschreef hij hoe het met hem ging en hoe
zijn werk ervoor stond. Daarna informeerde hij naar Arina, gaf advies over haar werk en stimuleerde
haar de moed erin te houden.
Helaas zijn van de correspondentie tussen Mauve en Hugenholtz, alleen de door Mauve aan
Hugenholtz geschreven brieven bewaard gebleven. Toch valt uit zijn schrijven enigszins op te maken
wat Hugenholtz geschreven zou kunnen hebben. Toen zij in de zomer van 1883 op vakantie was in de
Zwitserse Alpen, ontving zij een brief van Mauve. Hierin schreef hij: ‘Je hebt wel iets Hollandsch
noodig, zoo uit je schrijven op te maken, ik geloof het geheel met je eens te zijn leve! Holland! met
wilgen, slootjes koeien menschen en zelfs Hollandsche miseres dragen zich lichter.’83 Kennelijk
prefereerde Hugenholtz het Hollandse landschap boven het Zwitserse, en had ze heimwee naar haar
eigen omgeving. Als gewoonlijk spoorde Mauve haar in zijn brief ook aan om vooral door te blijven
werken: ‘Ge zult als een brave schilder nog wel eens je schetsboek voor den dag halen hoor! Ik wil
veel te graag eens wat zien van dat land door jou opgevat met jou oogen gezien.’84 Hij vond het
namelijk belangrijk om naar de natuur te werken en het licht op de juiste manier weer te geven.
Wat opvalt in de brieven is dat Hugenholtz regelmatig door Mauve werd gemaand om geduldig te
zijn, wat betreft haar werk, en vooral goede moed te houden: ‘Jonge Arina met bedaardheid aan het
werk, dan lukt het je zeker.’85 Ook hechtte hij veel belang aan tekenvaardigheid. Men moest, volgens
hem, eerst goed kunnen tekenen. Pas als dat in orde was, kon het eigen gevoel erin worden gelegd:
‘Neemt gij ook nog de nodige porties geduld in het teekenen mede; want denk daar goed om, niet eerst
het sentiment, daar eindigt een kunststuk mede, maar goed en juist teekenen is het goede begin.’86
Hoewel Mauve zeer bewonderd werd, ergerden andere kunstenaars zich wel eens aan zijn
ongevraagde hulp.87 Zo schreef Jan Veth, die in De Vergulde Postwagen logeerde, in 1885 aan zijn
verloofde: ‘Meneer Mauve woont hier. Hij heeft me al eenmaal gecorrigeerd. Schoon hij me erg
aanmoedigde moet ik zeggen dat er zoowat geen stuk van mijn werk heel bleef. Ik voel me zoo
grenzeloos klein bij die man.’88 Met Hugenholtz ging Mauve vriendelijker om. Zij was zelf blijkbaar
dikwijls niet tevreden over haar werk, en deed haar beklag daarover wanneer het niet lukte. Twee
weken voor zijn dood, beantwoordde hij een brief van haar in januari 1888: ‘Je moet volstrekt niet
verdrietig zijn als het werk eens niet lukt, dat zal bij jou ook niet zoolang meer duren, of je voelt het
meer. Met bedaardheid en ernst en overleg aan het werk, dan moet het gaan.’89 In plaats van op haar
fouten te wijzen, wees hij haar op haar sterke punten: ‘Je hebt eigenlijk alles waar een goed schilder
van gemaakt wordt: gevoel en opvatting en een fijne keus.’ Het advies dat hij haar gaf, was als volgt:
‘Het zijn altijd kleinigheden die ge nu goed moet instudeeren. Wat je weet, is voldoende om werk te
leveren, dat een geheel is, dat een stemming heeft en dat goed van kleur is; teekenen kan men overal
vinden. Tot slot, laat de schilderij staan, wanneer je er niet aan voort kan, al maak je er zoo twintig, het
komt toch alles in orde; gij komt dan weer eens te staan tegenover het onderwerp en opnieuw zult ge
versterkt worden.’90
Wally Moes en Etha Fles
Hugenholtz behoorde samen met Wally Moes en Etha Fles tot de sociale weldoensters in Laren. Zij
waren alle drie ongehuwde vrouwen, die zich om de arme plaatselijke bewoners en hun kinderen
bekommerden. Ook kwamen zij ongeveer in dezelfde periode naar Laren. Hugenholtz kende Moes al
sinds de Amsterdamse Rijksacademie. Etha Fles studeerde daar vanaf 1880 en raakte hier in contact
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met Wally Moes, die in dat jaar weer terugkeerde naar de Academie vanwege de aanstelling van
August Allebé als directeur. Fles en Moes werden zeer intieme vriendinnen. In 1884 werd Moes door
Etha Fles overgehaald naar Laren te komen, waar zij in De Vergulde Postwagen overnachtten. Het
tweetal raakte daar bevriend met Jan Veth, met wie ze de omgeving verkenden en over kunst
spraken.91 Hij beschreef de situatie bij Hamdorff in 1885 aan zijn verloofde als volgt: ‘Hier zijn ook
nog om te schilderen juffrouw Hugenholtz en juffrouw Fles. Tijdelijk ook juffrouw Moes. Dat is een
erge vrouwenhemel, maar een goede afleiding in die eentonige avonden.’92
Vanaf 1886 huurden zij het huis naast Anton Mauve aan de Naarderstraat in Laren. In een brief
aan Hugenholtz schrijft Mauve: ‘Heeft Wally Moes het je al geschreven, dat zij de villa naast ons
(want Neuhuys gaat met Mei er uit) gehuurd heeft? Zij en Etha zouden dan van de zomer daar wonen,
ik vind het een gerust idee, want er was anders alle kans geweest, dat de notaris er in was getrokken en
die heb ik het minste gaarne zoo digt bij mij.’93 De drie vrouwen waren met hun sociale werk de
wegbereiders van de later gevormde vereniging ‘Armenzorg’. Zij probeerden de mensen te helpen met
‘welkome benodigdheden’ en brachten regelmatig een persoonlijk bezoek aan de armen.94 Hoewel
Fles in 1888 Laren verliet, bleef Wally Moes er tot haar dood wonen. Samen met Hugenholtz
organiseerde zij Sint-Nicolaasfeesten voor de leerlingen van de dorpsschool van de heer Wulfen.95
Albert euhuys
In 1904 werd Albert Neuhuys zestig jaar. Omdat hij met zijn verjaardag in Amerika was, werd er een
commissie samengesteld om hem, bij zijn terugkeer in Laren, te huldigen. De organisatoren waren:
Arina Hugenholtz, de heren Van Wulfen, Hein Kever, Tony Offermans, Antoon Derkinderen (18591925), Lammert van der Tonge, Hendrik Theodorus de Court Onderwater (1877-1905) en Nico van
Harpen.96 Daar Neuhuys geen aangenaam persoon scheen te zijn, was het feest volgens Van Harpen
voornamelijk bedoeld om een groot kunstenaar te eren:
‘Neuhuys was bij al zijn talent als schilder een onaangenaam mensch, èn door een slecht humeur, en door zijn
jalousie. Zoo kon hij niet uitstaan dat er nog andere binnenhuisschilders waren dan hij. (…) Een interieurschilder
zou Neuhuys nooit vragen om naar zijn werk te komen zien, wel een enkele landschapschilder en tegenover zoo
een van talent, dus geen concurrent, kon hij heel aardig en hartelijk zijn. Zoo’n kritiek werd op zeer hoogen prijs
gesteld, omdat men tegen hem als kunstenaar van groot talent op zag. Als zoodanig heeft men hem dan ook met
zijn 60ste jaar door een feestmaaltijd bij Hamdorff unaniem gevierd.’97

Neuhuys en zijn vrouw werden door vier commissieleden opgewacht bij het station te Hilversum,
waar zij met de trein vanuit Amsterdam zouden arriveren. Twee rijtuigen stonden gereed om hen naar
Laren te brengen. Toen zij bij het Janskerkhof waren aangekomen, liggend aan de weg van Hilversum
naar Laren, werden zij opgewacht door Arina Hugenholtz. Zij verwelkomde het echtpaar en
overhandigde hen een boeket bloemen. Vervolgens stapte zij in een van de rijtuigen en reed de stoet
verder naar Laren, waar het echtpaar Neuhuys een groot ontvangst te wachten stond. Bijna alle
woningen hadden de Nederlandse vlag hangen en de Brink was versierd met vlaggetjes en lampions.
Voor het hotel van Hamdorff hadden zich honderden mensen verzameld. Kinderen zongen het
echtpaar toe en de dorpsfanfare speelde enkele liederen. In het hotel vond daarna een receptie plaats en
’s avonds werd er gezamenlijk gedineerd (afbeelding 10).98 Tijdens dit diner hield Hugenholtz de al
eerder geciteerde toespraak over de ondergang van Laren.
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10.
Het feest van Albert Neuhuys (uit: Koenraads 1969, p. 37).

11.
Foto gemaakt ter gelegenheid van de opening van een tentoonstelling van William
Singer, april 1923. V.l.n.r.
V.l.n.r.: Jacob Dooijewaard, Anna Singer, Evert Pieters, William
Singer, Arina Hugenholtz
Hugenholtz, Joop Siedenburg en zijn vrouw.
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Jacob Dooijewaard en Joop Siedenburg
Hetgeen Hugenholtz en Jacob Dooijewaard (1876-1969) gemeen hadden, was hun beider innige
vriendschap met de familie Singer. Jacob Dooijewaard sloot vanaf 1919 vriendschap met hen en werd
de vaste metgezel tijdens hun reizen naar Noorwegen. Hugenholtz was al sinds de komst van de
Singers naar Laren in 1901 dik bevriend met het echtpaar
echtpaar. Via Dooijewaard kwam Joop Siedenburg,
voormalig satireschrijver
schrijver in diverse bladen, in contact met de Singers. Siedenburg was vanaf 1921
eigenaar van de kunsthandel Buffa in Amsterdam geworden en werd de agent van het echtpaar.
echtpaar
William Singer (1868-1943)
1943) exposeerde bij Frans Buffa & Zonen en kocht er werk aan, vaak daarbij
geadviseerd door Dooijewaard.99 Een foto genomen tijdens de opening van een tentoonstelling van
William Singer in 1923, toont het echtpaar Singer te midden van hun vrienden ((afbeelding
afbeelding 11).
In augustus 1926 werd de vijftigste ve
verjaardag van Dooijewaard gevierd. Een vijftigtal gasten
schoof aan tijdens het huldigingsdiner. Arina Hugenholtz hield een ‘zeer sympathieke’ toespraak en
waagde zelfs later op de avond een dansje met Jacob Dooijewaard.100 Hij schilderde twee, bijna
identieke,
e, portretten van Hugenholtz in 1930 en 1931 (afbeelding 12 en 13). Op de schilderijen is zij
afgebeeld in Hotel
otel Hamdorff, waar zij woonde. Er is tussen de twee werken nauwelijks verschil te zien
in kleding, houding en gezichtsuitdrukking. Wel is er een klein verschil tussen de stoelen op beide
versies. Verder is op het tweede schilderij de kerktoren van de Nederlands Hervormde kerk te zien op
de achtergrond.
Joop Siedenburg tenslotte was de schrijver van het gedicht voor de tachtigste verjaardag
ve
van
Hugenholtz, dat werd gepubliceerd in de Laarder Courant De Bel (zie pp. 11 en 12 ).

12.
Jacob Dooijewaard,
Portret van Arina Hugenholtz,, 1930
olieverf op doek, 82 x 68 cm
Singer Museum, Laren.

13.
Jacob Dooijewaard
Portret van Arina Hugenholtz,
Hugenholtz 1931
verblijfplaats onbekend.
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Bernard Blommers, Evert Pieters en anderen
Schilders van haar eigen generatie, die tot Hugenholtz' vriendenkring behoorden, waren – naast Mauve
en Neuhuys – Bernard Blommers en Evert Pieters.101 Blommers kende zij waarschijnlijk via Mauve.
Een paar maanden na het feest van Dooijewaard in 1926, werd de zeventigste verjaardag van Evert
Pieters gevierd. Ook dit feest werd groots aangepakt en in Hamdorff schoven ditmaal circa 130
mensen aan tafel. Hugenholtz was al lange tijd bevriend met het echtpaar Pieters en hield tijdens het
feest een lange toespraak over zijn leven. De Laarder Courant De Bel beoordeelde het als de beste
speech van de avond.102
Vaak dacht Hugenholtz terug aan de vroegere, rustige tijd in Laren. Toen zij daar in het begin
kwam, was het nog vrijwel ongeciviliseerd. Het was de tijd dat Mauve, Israëls, Valkenburg, Neuhuys,
De Court Onderwater, Offermans, Dooijewaard, Langeveld, Pieters, Moes en anderen in de herberg
van Hamdorff kwamen. ‘En als dan Offermans zich aan de piano zette, en Joop Siedenburg zijn
stemorgaan deed hooren, dan was er een stemming van ongedwongen jolijt, van vreugde zonder
losbandigheid.’103 Tijdens een interview voor de Larense krant in 1928 zei ze het te betreuren dat ‘de
eenvoud, het gemoedelijke, het huiselijke’ was verdwenen uit Laren. ‘Wanneer zij nu de Brink
oversteekt om naar haar atelier te gaan, moet zij rechts en links uitkijken naar voorbijsnellende auto’s;
moet zij voorzichtig aan den kant blijven om niet het slachtoffer te worden van onbesuisd fietsende
loopjongens.’104
Ondanks het feit dat de veranderende tijden haar niet helemaal aanstonden, heeft Hugenholtz altijd
op goede voet kunnen staan met de jonge generatie schilders. De Gooi en Eemlander schreef in 1934:
‘Onder de hedendaagsche schilders is er niet één, wien het niet een eer was, zich een vriend van deze
bijzonder hoogstaande vrouw te mogen noemen. En zoo kan dan ook (…) gezegd worden, dat zij als ’t
ware de schakel was, die den ouden en den tegenwoordigen tijd verbond.’105 Niet alleen op sociaal
vlak was zij een schakel tussen jong en oud, ook hielp zij de jongeren hun werken in Amerika te
verkopen, doordat zij via haar vele contacten bemiddelend kon optreden.106
Corrie Treub-Boellaard
Een andere kunstenares waar zij lang bevriend mee was geweest, was Corrie Treub-Boellaard (18691934). Over deze vrouw is zeer weinig bekend, maar tijdens het feest rondom de tachtigste verjaardag
van Arina Hugenholtz trad zij op als een van de sprekers. Aangezien de gehouden toespraken door de
Gooi- en Eemlander gedeeltelijk werden geciteerd, is hierdoor bekend dat Treub-Boellaard in 1896
Hugenholtz bij de familie Pietersen in Blaricum leerde kennen. Hun echte vriendschapsband werd pas
jaren later in 1916 gelegd, toen Treub-Boellaard en haar man zich in Laren vestigden. Zij prees de
manier waarop Hugenholtz als alleenstaande vrouw altijd in het leven had gestaan: ‘Zelf heb ik je
bewonderd, om zoo als vrouw alleen door het leven te gaan, wat voor velen niet makkelijk is en geen
vroolijk bestaan.’107

De buitenlanders
Naast haar vele contacten in Laren met Nederlandse kunstenaars, sloot Hugenholtz ook vriendschap
met Amerikaanse en andere buitenlandse kunstenaars die het dorp bezochten. Zo was ze onder andere
bevriend met Max Liebermann (1847-1935), William Henry Singer (1868-1943) en Martin Borgord
(1869-1935). Verder had zij met meerdere Amerikaanse vrouwelijke kunstenaars contact, waaronder
hoogstwaarschijnlijk Marcia Oakes Woodbury (1865-1913) en Amy Cross (1865-1939). Nico van
Harpen noemde haar het ‘koppelteeken tusschen Laren en Amerika. Zij maakte in Laren met tal van
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Amerikaansche schilders en schilderessen kennis, was de tusschenpersoon voor de familie Mauve, om
de bij zijn dood nagelaten teekeningen in Amerika te plaatsen; zij logeerde geruimen tijd bij
Larensche-Amerikaansche
Amerikaansche vrienden en vriendinnen en plaatst er nog veel van haar eigen werk.’
werk. 108
Waarom juist zij zo’n grote rol had als schakel tussen de Amerikaanse kunsthandel en
verzamelaars, kan verschillende verklaringen hebben. Allereerst was zij de taal vaardig, wat is af te
leiden aan haar in het Engels geschreven ‘in memoriam’. Daarnaast lag het in haar karakter om
mensen te helpen en zich in sociale kring te begeven. Door de contacten die ze met veel Amerikanen
had, kon ze een netwerk opbouwen. Mogelijk heeft zij Amerika één of meerdere bezoeken gebracht,
gebracht
aangezien ze daar ook familie ha
had wonen.. Haar oom Frederik Willem Nicolaas Hugenholtz (1839(1839
1900) emigreerde daar in 1885 met zijn vrouw Hendrika Cecilia Francina van Gogh (1838-1916) naar
toe.109 Tevens werd in een krantenartikel
ntenartikel vermeld dat zij één jaar in Amerika heeft geschilderd.110
Waarr en wanneer dat was, wordt echter niet aangegeven. Aangezien in andere bronnen een verblijf in
Amerika nooit wordt genoemd, is het dus niet met zekerheid te zeggen of dit klopt.
Max Liebermann
Tijdens zijn huwelijksreis in 1884 bezocht
Max Liebermann voor
oor het eerst Laren. Hier
trof hij onder meer Anton Mauve, Albert
Neuhuys, Arina Hugenholtz, Wally Moes en
Etha Fles aan. Tot 1914 verbleef hij bijna
ieder jaar enige tijd in Laren.111 Hugenholtz
moet Liebermann dus zeker hebben gekend,
maar in welke mate zijj contact hadden, is
onduidelijk.
William en Anna Singer
Een zeer speciale band had Arina Hugenholtz
14.
met William en Anna Singer. Zij kwamen
Eerste pagina van het gastenboek van de familie Singer
voor het eerst in 1901 naar Laren
Laren, in het
met tekst van Arina Hugenholtz, 8 november 1911.
gezelschap van de schilder Martin Borgord.
Aanvankelijk woonden zij in Hotel
otel Hamdorff, maar lieten kort daarna een huis bouwen aan de Oude
Naarderweg. In 1911 gaven zij de opdracht een groter huis te bouwen aan de Oude Drift dat zij ‘De
Wilde Zwanen’ noemden.112 Hoewel zij veel reisden naar onder andere Parijs en Noorwegen, hadden
zij in Laren een grote vriendenkring. Tot hun beste vvrienden
nden behoorden Evert Pieters, Arina
Hugenholtz en later ook Jacob Dooijewaard
Dooijewaard. Toen de Singers met oudejaarsdag in 1918 te Noorwegen
waren, ontvingen ze een brief van Evert Pieters en zijn vrouw: ‘We hope we will soon have the
happiness to see you in our midst
idst and in you
your lovely home that is waiting for you, so desolate now in
its solitude. We are speaking with Arina so often of you bboth.’113 Hugenholtz
ugenholtz zou in tijden van
afwezigheid van de Singers voor
oor hun planten hebben gezorgd.114
Toen de Singers in De Wilde Zwanen gingen wonen, had Hugenholtz de eer om 8 november 1911
het gastenboek te openen. Zij schreef: 8 november
november, always a joyfull day in our family
f
– My father’s
birthday, all the more I appreciate to open this book in a good fr
friend’s
iend’s “home”’ (afbeelding 14).115
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Eerste kerstdag 1911 vierde
ierde Hugenholtz bij de Singers. O
Ook
ok de gezinnen van Evert Pieters en Willy
Sluiter (1873-1949)
1949) waren daarbij onder meer aanwezig (afbeelding 15).
De Singers kochten veel kunstwerken voor hun huizen iin
n Laren en Noorwegen. Hugenholtz werd
met verschillende werken in hun collectie vertegenwoordigd. Een rekening van de kunsthandel Buffa
van mei 1929 toont vijf van haar werken, die elk voor honderd gulden werden aangekocht. Deze en de
andere kunstwerken op de lijst werden verscheept naar hun huis in Olden te Noorwegen (afbeelding
(
16).

15.
Pagina uit het gastenboek van de familie Singer,
25 december 1911.

16.
Rekening van kunsthandel Frans Buffa & Zonen.

Martin Borgord
De van oorsprong Noorse schilder Martin Borgord groeide op in Amerika. Hij reisde met de Singers
mee naar Laren. Zij vormden een onafscheidelijk drietal en William Singer liet in de tuin van De
Wilde Zwanen een groot atelier bouwen, waarvan hij zelf de ene helft
lft gebruikte en Borgord de andere.
Borgord schilderde verschillende portretten, waaronder die van de Singers en de Larense
dorpsbewoners. In 1905 schilderde hij een statig portret van Hugenholtz (afbeelding
afbeelding 17). Zij schonk
het schilderij aan Anna en William
am Singer
Singer,, die het in hetzelfde jaar meenamen naar Amerika en het
daar in Pittsburgh exposeerden.116
Marcia Oakes Woodbury en Amy Cross
Amerikaanse kunstenaressen gingen het liefst op een studiereis naar Nederland. Mede vanwege de in
hun ogen gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen op de kunstacademies.
kunstacademies Vooral Laren
trok een groot aantal schilderessen. Zij hoopten dat het succes van schilders als Mauve en Neuhuys,
ook hen zou treffen als zij maar in dezelfde omgeving schilderden. Arinaa Hugenholtz en Wally Moes
M
waren degenen die de Amerikaanse schilderessen in Laren opvingen.117
Amy Cross werd rond 1890 door haa
haarr moeder vergezeld toen zij naar Laren kwam. Zij studeerde
aan de kunstacademie van Den Haag. Lessen kreeg zij verder van onder andere Jacob Maris (1837(1837
116
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1899) en Albert Neuhuys. Zij schilderde voornamelijk stillevens en genrestukken. In Laren verbleef
zij in De Vergulde Postwagen. Hier ontmoette zij Arina Hugenholtz, Wally Moes en Tony
Offermans.118
Marcia Oakes Woodbury en haar man Charles Herbert Woodbury (1864-1940)
1940), beiden kunstenaar,
bezochten ongeveer gelijktijdig met Amy Cross voor de eerste keer Laren tijdens hun huwelijksreis.
Marcia Woodbury schilderde net als Moes graag het thema van moeder en kind. Het echtpaar raakte
dan ook bevriend met Moes, met wie zij de sympathie deelden voor de Larense bevolking.
bevolking 119 In
hoeverre zij een vriendschappelijk contact hadden met Hugenholtz is onbekend. Hoewel zij nog veel
meer Amerikaanse vrienden en vriendinnen heeft gehad, is het moeili
moeilijk
jk om exact aan te geven met wie
precies. Als er over haar werd geschreven, was het bijna altijd hoofdzakelijk de relatie met Mauve
waar aandacht aan werd geschonken.
nken. Andere aspecten, zoals haar beginopleiding en diverse andere
contacten, zijn daardoor wat onderbelicht geraakt.

De laatste jaren
De tachtigste verjaardag
Op 26 september 1928 werd de tachtigste
verjaardag van Arina Hugenholtz gevierd
(afbeelding 18). Zij was op dat moment de oudste
kunstenares van Laren. Ter gelegenheid van het
bereiken vann deze hoge leeftijd werd een
eretentoonstelling van haar werk gehouden in de
kunstzaal van Hotel
otel Hamdorff
Hamdorff. Onder de
aanwezigen tijdens de opening waren de
burgemeester van Laren, Jhr. H.L.M. Nispen van
Sevenaer, verschillende gemeenteraadsleden en een
grote groep kunstenaarsvrienden
vrienden. De burgemeester
(afbeelding 19) hield een toespraak waarin hij
aangaf haar karakter en liefde voor het schone zeer
te bewonderen:
‘Tachtig jaren! Het is een lang leven, dat gij hebt genoten,
17.
en hoe hebt gij het genoten? Ik beween altijd, dat
Martin Borgord
kunstenaars zooveel meer van het leven genieten dan
Portret van Arina Hugenholtz,
Hugenholtz 1905
zooveel andere menschen. Er is in het leven o.a. één ding,
olieverf op doek, 80,5 x 67,5 cm
waar ieder menschenkind naar verlangt, dat is naar ’t
Singer Museum, Laren
schoone. Welnu, een kunstenaar weet méér dan een ander
het schoone te waardeeren, en zal er derhalve ook méér dan
een ander van profiteeren.
Van uw jeugd af aan hebt gij uw heele leven gewijd aan de Kunst. Gewerk
Gewerktt hebt gij alle dagen, die u geschonken
zijn. Ik mag hier wel verraden, hoezeer ik u dikwijls heb bewonderd, wanneer ik u, somtijds door weer en wind,
dagelijks naar uw atelier zag gaan.’120

De kunstenaars huldigden haar door één van haar kunstwerken aan de gemeente Laren te schenken. ’s
Avonds werd voor een intiemere groep vrienden een feestmaaltijd gegeven in de grote zaal van Hotel
Hamdorff. Kunstenares
tenares Corrie Treub
Treub-Boellaard las een episch gedicht voor waarin zij het leven van
Hugenholtz ‘op geestige wijze
ze in dichterlijke vogelvlucht’ beschreef.121 Het feest eindigde om twee
uur ’s nachts. Willy Sluiter maakte voor deze gelegenheid een portrettekening
tekening van Hugenholtz waarop
hij haar en profil afbeeldde (afbeelding
afbeelding 20). Verder maakte hij een grappige tekening,
tekening waarop Arina
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Hugenholtz dansend is afgebeeld tussen twee heren (afbeelding 21).. De linker is waarschijnlijk Sluiter
zelf. Bij de tekening schreef hij de volgende woorden: ‘Arina 80 jaar! ’t Is niet waar?! Wij komen
helaas niet allebei, doch Willy Sluiter is van de partij.’

18.
De tachtigste verjaardag van Arina Hugenholtz (vooraan in het midden)
in Hotel Hamdorff.

19.
Huldiging van Arina Hugenholtz ter gelegenheid van haar tachtigste
verjaardag. V.l.n.r.: burgemeester Jhr. H.L.M. van Nispen van Sevenaer,
Anna Singer, Jacob Dooijewaard en Arina Hugenholtz.
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20.
Tekening van Willy Sluiter ter
gelegenheid van de tachtigste verjaardag
van Arina Hugenholtz. Verschenen in De
Gooi- en Eemlander,, 4 april 1934.

21.
Tekening van Willy Sluiter ter
gelegenheid van de tachtigste verjaardag
van Arina Hugenholtz.

Begrafenis
In de laatste periode ging het slechter met de gezondheid van Arina Hugenholtz en kreeg zij van haar
familie een wagentje om te lopen. Na een kort ziektebed overleed zij op 10 april 1934 in haar
h woning
in Hotel
otel Hamdorff. Dat jaar had zzij
ij ‘weer op verrassend heldere wijze voor een vrouw van 86 jaar’
nog haar laatste speech gegeven tijdens de zeventigste verjaardag van de schilder Baruch Lopes de
Leao Laguna (1864-1943).122 Zij werd begraven op de algemene begraafplaats aan de Hilversumseweg
Hilversumsewe
te Laren. De begrafenis trok veel mensen uit Laren en omstreken (afbeelding 22).
22 William Singer,
Jaap Dooijewaard en Willy Sluiter waren de kunstenaars die, naast de familie en de burgemeester,
plaats mochten nemen in een van de volgrijtuigen.123 De kist werd gedragen door collega-kunstenaars:
collega
‘Links liepen Van Os, Van der Tonge, Singer, Willem Dooyewaard, Co Breman en Willy Sluiters en
rechts van de baar David Schulman, Willem Noordijk, Jaap Dooyewaard, W. van Schagen, W.A.
Knip, W. Dievenbach en W. van N
Nieuwenhoven.’124 Een toespraak werd gehouden
gehoud door de Larense
burgemeester. Verder spraken David Schulman
Schulman, namens het bestuur en de leden van de Vereeniging
van Beeldende Kunstenaars Laren
Laren-Blaricum,
Blaricum, en Willy Sluiter als voorzitter van Pulchri Studio.125
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oltz liet de gemeente Laren een gedeelte van haar kunstcollectie na: vier tekeningen en de
Hugenholtz
olieverfstudie Schapen
chapen in de duinen van Anton Mauve, en verder werk van onder andere Geo
Poggenbeek, Tony Offermans, William Singer en Jaap Dooijewaard.126 Ook Anna Frederika
Fr
LentingHugenholtz (1860-1942),
1942), de jongste zus van Arina, schonk de gemeente Laren enkele werken uit het
atelier van Arina Hugenholtz: het portret van Arina Hugenholtz, geschilderd door Martin Borgord; een
olieverf, aquarel en tekening van Anton Ma
Mauve; schilderijen van Hugenholtz, William Singer en Jaap
Dooijewaard; en enkele schetsen van Hugenholtz betreffende het oude Laren.127

22.
Begrafenis van Arina Hugenholtz.
Foto uit: De Gooi- en Eemlander 9 april 1934.
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Deel II

Het werk van Arina Hugenholtz
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Werk
Arina Hugenholtz tekende, aquarelleerde en schilderde uiteenlopende onderwerpen. Ook zou zij
verschillende etsen hebben gemaakt.128 Tot haar oeuvre behoren (bloem)stillevens, landschappen,
dorpsgezichten, genrestukken, figuurstukken, (spelende) kinderen en dieren. Veel van haar
landschappen stoffeerde zij met menselijke figuren. Praktisch alle schilderijen zijn klein van formaat.
Haar werk bevindt zich voor een groot deel in Laren: in de gemeentecollectie en in het Singer
Museum. Daarnaast is een groot deel naar Amerika overgebracht. Verder bevinden haar werken zich
in particuliere collecties en in kunstgaleries. Van veel werken is echter de verblijfplaats niet bekend.

Werkwijze en ontwikkeling
Arina Hugenholtz signeerde haar schilderijen vrijwel altijd met ‘A. Hugenholtz’, links- of rechtsonder
aan de voorkant van het werk. Helaas voorzag ze haar werken praktisch nooit van een datering, wat
het niet altijd makkelijk maakt om een werk in een bepaalde periode te plaatsen. Aanknopingspunten
moeten daarom gezocht worden in de al dan niet gegeven titel van het werk, het onderwerp en de
teken- of schilderstijl.
Hugenholtz volgde een gedegen beginopleiding waarin zij rond 1855 met tekenlessen startte bij
Plaatzer van den Hull in Haarlem. Hier leerde zij de grondbeginselen van het tekenen. Over deze
leertijd zijn geen verdere gegevens bekend. Aangezien zij met haar familie in 1857 naar Amsterdam
verhuisde, moet zij twee of drie jaar zijn leerling zijn geweest. Naast tekenen en schilderen,
lithografeerde Plaatzer van den Hull ook. Na de verhuizing van de familie Hugenholtz naar
Amsterdam kreeg Arina noodgedwongen minder tijd voor tekenen en schilderen, omdat ze voor haar
opvoeding naar Zwitserland werd gestuurd. Terug in Amsterdam ging ze op 28-jarige leeftijd naar de
Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. De damesklas – bestaande uit vier studentes –
kreeg aanvankelijk tekenlessen van August Allebé. Het onderwijs aan de Academie bestond uit
praktische en theoretische lessen. Vakken die werden gegeven waren onder andere het natekenen van
gipsbeelden, boetseren en modeltekenen. Verder werden er anatomie- en perspectieflessen gegeven.
Het werd zeer belangrijk geacht om deze vaardigheden onder de knie te krijgen en het veelvuldig
oefenen en maken van studies stond bij Allebé in hoog aanzien.129 Volgens hem moest je ‘bij het begin
beginnen en niets onbelangrijk (…) achten. Stevig, deugdelijk en degelijk, gaaf, begrepen en helder,
zonder omwegen, schone schijn of oppervlakkige bekoring moest alles zijn.’130 Hoeveel talent iemand
ook had, zonder de basisvaardigheden zou men het niet redden. Pas wanneer voldoende praktische en
theoretische kennis was verworven, was het volgens Allebé mogelijk om het eigen gevoel en de
spontaniteit in een werk te laten spreken. Wally Moes, die een groot voorstander was van een
academische opleiding, beschreef in Heilig ongeduld waarom zij deze scholing zo belangrijk vond:
‘Wie door een academische opleiding “academisch” blijft, heeft geen eigen noot, en zal ook zonder de academie
geen originaliteit tonen. Niemand hoeft zich daar een stereotype stijl, een dode kunst te laten opdringen, want de
academie beoogt en wil niets anders dan de jonge kunstenaars klaar te maken tot de strijd, hen de wapens te leren
hanteren, en hen goed te doen begrijpen, dat hun hoogste idealen, hun rijkste schoonheidsvisioenen, een
ondergrond moeten hebben van deugdelijk kunnen, dat hun de macht zal geven zich volkomen te ontplooien.’131

In haar beginjaren schilderde Hugenholtz ‘een paar gloedrijke stillevens.’ In de ieuwe Rotterdamsche
Courant werden deze omschreven als ‘nog zeer academisch en voorzichtig en wat tastend, doch
zonder invloed van anderen.’132 Drie bloemstillevens die door de familie Van Son aan het Singer
Museum zijn geschonken, voldoen in meer of mindere mate aan deze beschrijving. Het zijn daarbij de
enige stillevens waarvan de verblijfplaats thans bekend is. Het eerste is een eigenaardig Stilleven met
128
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veldbloemen en korenaren (cat. nr. 13). Het boeket is ontraditioneel liggend afgebeeld, zonder vaas, in
een veld van korenaren. Meer academisch en traditioneel zijn het Stilleven met rozen in een mandje
(cat. nr. 14) en het Stilleven met klimop (cat. nr. 15). Deze werken vertonen nog nauwelijks sporen van
de impressionistische schilderwijze, die haar latere werken zo kenmerken. Verder zijn deze werken
nog zeer oorspronkelijk en niet door andere kunstenaars beïnvloed.
Nadat zij in 1878 de kunstacademie van Amsterdam verliet, volgde zij van 1878 tot en met 1879
een jaar de MO-opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. In deze
stad woonde ze aan het Bezuidenhout. Ze had een eigen atelier en er ‘was daar in de buurt gelegenheid
te over om interessant landschap, vee in de weide, hekjes, boschjes en struiken, met den achtergrond
van het groote bosch te maken.’133 Haar atelier werd omringd door weilanden, waarheen twee
wilgenlaantjes leidden.134 Arina Hugenholtz trok er graag op uit om in de buitenlucht te werken. Zij
was dan ook in deze tijd naast Den Haag, regelmatig in Scheveningen en Katwijk te vinden. Het
schilderij Spelende kinderen op het strand (cat. nr. 22) is waarschijnlijk rond deze periode ontstaan.
Het is een impressionistisch werkje waarop de verf met grove penseelstreken is aangebracht. De
compositie richt zich geheel op het groepje van vier kinderen dat in het midden van het schilderij is
afgebeeld. De gelaatstrekken van de figuren zijn anoniem gelaten. De horizon is zeer hoog gehouden,
waardoor de lucht nog geen kwart van het tafereel inneemt. Het perspectief had ze hier nog niet geheel
onder de knie, gezien de grootte van de figuren op de voorgrond vergeleken met die van de silhouetten
van de figuren op de achtergrond. Mede wegens het grote zandvlak mist het schilderij het gevoel van
diepte.
In haar atelier in Den Haag hing Hugenholtz de schetsen aan de wanden, die zij en plein air had
gemaakt. Deze kon zij dan op doek of paneel in het atelier uitwerken. Hugenholtz was in deze periode,
na haar academische opleiding, duidelijk nog zoekende naar een eigen stijl. Haar studietijd was haar
niet gemakkelijk afgegaan, blijkens eigen zeggen: ‘I had struggled for a long time at the academy.’135
Maar ook als zelfstandig kunstenares was zij vaak niet geheel zeker van zichzelf en had zij de
opbeurende woorden van Mauve nodig, om zichzelf weer met volle moed aan een werk te zetten (zie
p. 17). Zelf schreef Hugenholtz dat ze altijd een tijd moest worstelen voordat haar werken tot stand
kwamen. Zij kwam dan op een punt waarop ze het niet meer zag zitten en haar werk als verloren en
bedorven beschouwde. Maar opeens zag ze het: ‘a ray of light! and you seem to get what you wanted
to tell.’136
Vanaf de jaren ’80 van de negentiende eeuw, toen zij in Laren verbleef en sterk onder de invloed
van Mauve kwam, schilderde zij voornamelijk landschappen met of zonder figuren en in wat mindere
mate binnenhuisjes. Dit valt op te maken uit de verschillende tentoonstellingscatalogi van
kunstverenigingen waar zij aan deelnam. Zij schilderde met brede en losse toets en indien zij figuren
afbeeldde, waren de gezichten meestal zonder duidelijke gelaatstrekken weergegeven. Titels van
werken zoals Avond, Tegen den avond, a de bui en Een regendag verraden dat het hier gaat om
werken waarin het weergeven van de juiste stemming, atmosfeer en licht werden nagestreefd. Dit is
kenmerkend voor schilders van de Haagse School, die vaak impressionistisch werkten en het liefst hun
landschappen direct in de buitenlucht schilderden. Naast het maken van schetsen, die Hugenholtz in
haar atelier verder uitwerkte, schilderde zij ook direct in de buitenlucht. Zij had een houten
schilderskistje waar haar teken- en schildersbenodigdheden in konden. In het kistje kon een klein doek
of paneeltje worden bevestigd, zodat zij buiten kon werken.137
De kunstcriticus en tekenleraar aan de H.B.S. in Hilversum, Reinier Willem Petrus de Vries Jr.
(1874-1952), was positief over de manier waarop Hugenholtz op deze werkjes haar eerste indrukken
vastlegde: ‘Daar zijn tal van kleine paneeltjes, op de maat van het schilderskistje, waarmede de
kunstenaresse naar buiten trok, die pittig en direct het geval weergeven. Zij zijn goed frisch gebleven,
waardoor de eerste indruk er dikwijls zeer juist in is vastgehouden.’138 De paneeltjes Vrouw met kind
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op de Brink (cat. nr. 10) en Twee vrouwen bij boerderijen (cat. nr. 11) zijn studies die, aan hun formaat
te zien, zeer waarschijnlijk in het schilderskistje bevestigd hebben gezeten en direct buiten zijn
geschilderd.139
Arina Hugenholtz liet zich in haar werk vaak inspireren door andere kunstenaars van de Haagse
School. Haar werken vertonen wat betreft onderwerp, kleur en compositie grote gelijkenissen met
Anton Mauve. In de RC werd in 1928 geschreven: ‘Mauve was zeer geestdriftig tegenover ieder
natuurbrok en die opgetogenheid over de tallooze stille zandweggetjes, de karrensporen door de heide,
al die dingen van een ongerepte natuur, nam zij gretig onder dien invloed van Mauve over.’140 De
karakteristieke zandweggetjes van Mauve die naar de horizon lopen, komen veelvuldig terug in het
werk van Arina Hugenholtz. De krijttekening Landweg met bomen (cat. nr. 21) toont een bijna gelijk
onderwerp van een laantje met bomen, met een zelfde compositie als De Torenlaan te Laren
(afbeelding 23) van Mauve. Ook andere werken hebben vaak dezelfde opzet: een brede landweg wordt
steeds smaller naarmate de horizon wordt bereikt. Dit is bij praktische alle bewaard gebleven
krijttekeningen het geval.
Daarnaast maakte ze op deze tekeningen veel gebruik van wit krijt, zoals bijvoorbeeld op de
tekeningen Dorpsgezicht (cat. nr. 18) en Landweg met paard en wagen (cat. nr. 39 ). Zo kon ze
gedeelten van de afbeelding ophogen en daardoor accentueren of naar voren laten komen. In het geval
van het dorpsgezicht is het wit gebruikt om sneeuw te suggereren, aangezien zij het hier zo
uitdrukkelijk op de daken en in het landschap heeft gebruikt. Het schilderij Sneeuw in Laren (cat. nr.
8) toont in de uitwerking veel gelijkenissen met de tekening Dorpsgezicht. Mogelijk zijn deze werken
dan ook in dezelfde winter ontstaan, maar het kan ook zijn dat zij dezelfde formule meerdere malen
toepaste. Zo is te zien dat op de plekken van de krijttekening waar zij witte accenten aanbracht, deze
zijn terug te vinden op het schilderij: de twee karrensporen op de weg, de met sneeuw bedekte daken,
en in de met enkele witte strepen gesuggereerde wolkenlucht. De ondergaande zon op het schilderij
Sneeuw in Laren zorgt voor een aangenaam lichtpunt in het overwegend wit, bruin en grijs getinte
tafereel.
Een ander element dat Hugenholtz van Mauve overnam, waren zijn ‘sprietboompjes’. Hij
schilderde namelijk vaak ranke, fijn vertakte bomen, die in veel gevallen weinig of geen blad dragen.
Zowel bij Mauve als Hugenholtz staan deze bomen meestal langs een zandweg of midden in een
landschap. Op de schilderijen Heide te Laren (afbeelding 24) van Mauve en Schapendrift te Laren
(cat. nr. 1) van Hugenholtz zijn deze ‘sprietboompjes’ op de voorgrond geplaatst, met daarachter meer
gebladerde bomen.
Ook onderwerpen als schaapsstallen en herders met een kudde schapen zijn sterk beïnvloed door
Mauves werk. Het schilderij Schaapsstal in de sneeuw (cat. nr. 2) vat deze twee onderwerpen als het
ware in één schilderij samen: links de schaapsstal en rechts de herder met schapen, die in de verte
verdwijnt. Een tafereeltje van schapen bij een schaapskooi dat Mauve vermoedelijk rond 1873-1874
op een bord schilderde, toont een haast gelijk winters landschap met links een schuur met naar
binnengaande schapen (afbeelding 25). De door Hugenholtz met losse toets geschilderde schapen, zijn
vooral in de voorstudie van dit schilderij (cat. nr. 19) duidelijk te herkennen als de typische schapen
van Mauve. Mauve duidde schapen in zijn schetsen en studies immers vaak aan door middel van
boogjes (afbeelding 26).
Verder is in haar werk het palet van Mauve te herkennen. R.W.P. de Vries Jr. merkte in een
recensie op: ‘Mauve had haar de kleur van het landschap doen zien, zooals hij dat zag, hij had haar
opmerkzaam gemaakt op wisselingen van toon in de atmosfeer, op de velerlei schoonheden van het
toen nog ongerepte, rustige en eenvoudige Laren.’141 De aquarel Weide met drie kalveren voor een hek
(afbeelding 27) van Anton Mauve toont een bijna gelijke compositie als een tafereeltje met schapen
(cat. nr. 23) van Arina Hugenholtz. De laatste heeft echter een lager standpunt ingenomen, waardoor
de horizon een stuk hoger is komen te liggen. De weergave van de schapen in het gras is goed; ze
maken op dit schilderij echt deel uit van hun omgeving. Ze staan in het gras en niet ‘erop’. Iets wat bij
Spelende kinderen op het strand (cat. nr. 22) nog niet zo sterk overkwam. Daar leek het
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24.
Anton Mauve
Heide te Laren,, ca. 1887
olieverf op doek, 77 x 104 cm
Rijksmuseum, Amsterdam
23.
Anton Mauve
De Torenlaan te Laren,, 1886
olieverf op doek, 71 x 57,5 cm
Rijksmuseum, Amsterdam

25.
Anton Mauve
74(?)
Schapen bij de kooi, 1873-74(?)
tekening op met roet bewalmd bord
diameter 21,5 cm
particuliere collectie

26.
Anton Mauve
Heide met schapen,, ca. 1885-87
1885
houtskool en wit krijt, 20 x 32,8 cm
Singer Museum, Laren
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groepje kinderen eerder ‘opgeplakt’ te zijn. Ook het gebruik van verschillende tinten groen, die duiden
op een bepaalde momentopname van at
atmosfeer
mosfeer en omgeving, zorgen er tevens voor dat de
dieptewerking hier wordt versterkt.
Naast Anton Mauve werd het werk van Arina Hugenholtz ook met andere kunstenaars vergeleken.
De kunstcriticus Michel Frederik Hennus (1873
(1873-1961)
1961) zag tijdens een tentoonstelling van haar werk
‘een stoet van overleden schilders uit een groot tijdperk’ aan zijn neus voorbijtrekken. In De Groene
Amsterdammer schreef hij: ‘als Mej. Hugenholtz wat kleuriger en vrijmoediger wordt, rijst de schim
van J.H. Weissenbruch voor u op en ginds in een ““grijze dag”” of in een charmante herinnering aan
“den Brink”” die van Deutman. En wie zag haar varkenshokje zonder even aan Poggenbeek te
denken?’142 In een van haar binnenhuisjes zag hij ‘een intérieur dat tusschen Kever en Neuhuys in
staat.’143 Het schilderij Aardappelen rooien (cat. nr. 27)) is een voorbeeld van een thema dat door
verschillende Larense schilders, in navolging van Mauve ((afbeelding 28), veelvuldig werd afgebeeld.
Hoe sterk de schilderstijl van Hugenholtz soms per werk kon verschillen, is goed te zien bij een
vergelijking tussen Aardappelen rooien en In het veld (cat. nr. 28). Het laatste is met veel ruwere en
bredere toets geschilderd en minder gedetailleerd uitgewerkt.
De winterlandschappen van David Schulman hebben mogelijk ook ter inspiratie voor haar eigen
werk gediend. Waar zij echter duidelijk een schilderij van een andere kunstenaar heeft nagebootst, is
in het geval van het schilderij Vrouw met kind van Albert Neuhuys (afbeelding
afbeelding 29).
29 Op een paar
kleine verschillen na – zoals de hoed van de moeder en het gezicht van het kind – is het afgebeelde op
beide schilderijen vrijwel identiek. Wat de uitvoering betreft zijn de verschillen groot; Hugenholtz
(cat. nr. 32) is veel impressionistischer te werk gegaan dan Neuhuys. Ook kwalitatief zijn de
verschillen tussen beiden groot. Het werk van Hugenholtz schommelde nogal eens tussen het
amateuristische
istische en het professionele
professionele.
27.
Anton Mauve
Weide met drie kalveren voor een hek
aquarel, 27,7 x 45 cm
Museum Hilversum

28.
Anton Mauve, Aardappelrooiers
Aardappelrooiers, 1887-88
olieverf op doek, 90 x 175 cm
Particuliere collectie

29.
Albert Neuhuys, Vrouw met kind
Particuliere collectie
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Een vrouw als kunstenaar
Een kunstenares had het in de negentiende eeuw niet altijd even makkelijk als haar mannelijke
tegenhanger. Lang had het geduurd voordat vrouwen onderwijs aan een kunstacademie mochten
volgen. Tot de tweede helft van de negentiende eeuw kregen vrouwen, die uit een kunstenaarsfamilie
stamden, les van een familielid. Meisjes en vrouwen uit een welgesteld milieu kregen tekenlessen in
huiselijke kring en konden daarna – als de middelen het toelieten – lessen volgen in het atelier van een
gevestigd kunstenaar.144 Arina Hugenholtz was hier geen uitzondering op. Stammend uit een
welgestelde familie konden haar ouders het zich veroorloven om Arina tekenlessen te laten volgen. In
haar geval, zoals gezegd, in het atelier van Plaatzer van den Hull.
In de tweede helft van de negentiende eeuw werden vrouwen in Nederland toegelaten aan
kunstacademies. Deze verandering was mede het gevolg van de toenemende industrialisatie en de roep
van vrouwen om betaald werk en het recht op onderwijs. In 1861 nam de kunstacademie van
Rotterdam het initiatief en opende als eerste zijn deuren voor vrouwelijke studenten. Twee jaar later
werd dit voorbeeld gevolgd door Amsterdam, en pas in 1872 liet Den Haag vrouwen toe.145
Wanneer het werk van schilderessen door kunstcritici werd beoordeeld, was het niet ongewoon om
onderscheid tussen de werken te maken door het als ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ te bestempelen.
Vrouwelijk stond voor: ‘bescheiden, teer, verdroomd, afwachtend, teruggetrokken, gevoelig voor
details, verfijnd.’146 Mannelijk was vaak het tegenovergestelde: ‘grote afmetingen, fors en gedurfd van
opzet, krachtig, beheersing van techniek.’147 De verschillen in het werk tussen man en vrouw werd
veelal verklaard door het verschil in maatschappelijke verhoudingen, wat voor beide seksen een ander
verwachtingspatroon met zich meebracht. Van een vrouw werd immers verwacht dat ze zich, als
echtgenote en moeder, in de eerste plaats met het huishouden bezig hield. Een getrouwde of
ongetrouwde kunstenaar kon daarentegen zijn werk op de eerste plaats blijven zetten.
Ongehuwde vrouwen hadden formeel gezien dezelfde uitgangspositie als hun mannelijke
collega’s. Zij konden zich echter minder vrij in het openbare leven bewegen. Het was voor hen niet zo
vanzelfsprekend om zelfstandig rond te reizen of een café te bezoeken. Hierdoor zouden zij minder
makkelijk sociale of professionele contact kunnen leggen en onderhouden met andere kunstenaars.148
Des te opmerkelijker dat juist Arina Hugenholtz en Wally Moes, beiden ongehuwde vrouwen, de
centrale figuren waren in het Larense kunstleven. Zij waren het die de jongeren met de ouderen en de
Nederlanders met de buitenlanders in contact brachten. Hugenholtz speelde daarnaast een belangrijke
rol om het werk van de Larense schilders in Amerika onder de aandacht te brengen. Het ‘Kroegje’ in
De Vergulde Postwagen was een ontmoetingsplaats dat door zowel mannelijke als vrouwelijke
kunstenaars werd bezocht. De verschillen in maatschappelijke verhoudingen werden blijkbaar dus in
de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw wat soepeler.149 Wally Moes herinnerde zich dat
het in haar jeugd echter nog zeer ongebruikelijk was dat vrouwen zich in de artistieke gezelschappen
mengden:
‘In mijn jeugd (ik geloof dat het nu anders is) leefden schilderessen geheel aan de buitenkant van het
artiestenleven. Op de academie kwamen wij weinig of niet in aanraking met de jongens, zodat wij hen eigenlijk
alleen van aanzien kenden. Daarna hadden wij alleen het moeitevolle werk, met al zijn hopen en vrezen, zonder
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de ontspanning en opfrissing, die de jonge schilders vinden in hun samenkomsten, dwaasheden en wrijvingen.
150
Zelfs de troost van hun pijpjes voegde ons niet, en lokte trouwens evenmin.’

Na openstelling van de kunstacademies kregen de dames in de meeste gevallen les in aparte
damesklassen. Maar er waren ook gezamenlijk lessen, zoals blijkt uit de herinneringen van Wally
Moes: ‘De voor meisjes geheel ongekende weelde om studente op een academie te zijn gaf ons een
gevoel van bevrijding uit conventionele banden. Toch waagden wij het in ’t geheel niet ons met de
jongens in te laten, zodat wij zelfs op de gezamenlijke lessen nooit met hen spraken.’151 Het tekenen
van naaktmodellen was voor vrouwen niet toegestaan, waardoor zij zich minder goed konden
ontwikkelen in de anatomiestudie. Wally Moes schreef over de tijd dat zij met Hugenholtz aan de
Amsterdamse Rijksacademie studeerde: ‘Van dat voordeel bleven wij helaas verstoken, want het werd
toen niet fatsoenlijk geoordeeld meisjes naakt te laten schilderen. Voor ons werden de nuchtere
beroepsmodellen in goedkoopschunnige toneelkleren uitgedost, (…) alles even onecht en afgrijselijk
lelijk.’152
Het gebrek aan goede scholing voor vrouwen in de anatomie werd al gauw als verklaring gegeven
voor het feit dat zij zich nauwelijks aan het schilderen van historiestukken hebben gewijd. Het
schilderen van (bloem)stillevens en genrestukken was onder vrouwen zeer populair en werd daarom
als typische vrouwengenres gezien. Helemaal correct is dat niet, want mannen beoefenden deze genres
net zo lief als vrouwen. Het historiestuk dat als een mannengenre werd gezien, werd juist in Nederland
door zeer weinig kunstenaars uitgeoefend. Van het midden van de achttiende eeuw tot het derde kwart
van de negentiende eeuw waren het (Romantische) landschappen, marines, dieren, genretaferelen,
stillevens en portretten die in de noordelijke Nederlanden het meest geliefd waren.153

Kunstverenigingen en tentoonstellingen
Arina Hugenholtz was lid van verschillende kunstverenigingen en vertegenwoordigd in de collectie
van de Larensche Kunsthandel, die geregeld verkoopexposities hield. Van 1881 tot 1907 nam zij deel
aan de tentoonstellingen van Levende Meesters, Arti et Amicitiae en Pulchri Studio. Na die tijd komt
haar werk voornamelijk nog voor op tentoonstellingen die in Laren werden gehouden: tijdens
exposities van de Larensche Kunsthandel en Hotel Hamdorff, en op tentoonstellingen van de
Vereeniging van Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricum. Een overzicht van tentoonstellingen met
werk van Arina Hugenholtz wordt gegeven in bijlage IV. Voor zover bekend heeft zij nooit prijzen
gewonnen met haar werk.
Tentoonstelling van Levende Meesters
De Tentoonstellingen van Levende Meester waren een initiatief van koning Lodewijk Napoleon, als
een equivalent van de Parijse Salons. Deze werden afwisselend gehouden in onder meer Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en in de loop der jaren ook in andere plaatsen als Rotterdam, Groningen en
Arnhem. De eerste vond plaats in 1808 in Amsterdam.154 Deze tentoonstellingen, die door de
verschillende gemeentes werden georganiseerd, boden kunstenaars de kans hun werk aan een groot
publiek te tonen en te verkopen. In de periode 1881-1907 nam Arina Hugenholtz bijna jaarlijks deel
aan de exposities. De prijzen van haar werk varieerden van f 150 tot f 700, met een gemiddelde rond
de f 365.155
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Arti et Amicitiae
Van 1881 tot en met 1904 nam Hugenholtz achttien maal deel aan de tentoonstellingen die werden
georganiseerd door het Amsterdamse kunstgenootschap Arti et Amicitae (‘voor de kunst en de
vriendschap’), dat tot op heden is gevestigd aan het Rokin. Tot 1888 was zij kunstlievend lid en vanaf
1889 tot en met 1931 buitenlid, aangezien zij niet meer in Amsterdam woonde.156 Zij was in 1881,
1886 en 1887 vertegenwoordigd met twee werken. Aan de overige tentoonstellingen nam zij telkens
met één werk deel. De prijzen varieerden van f 30 tot f 400, met een gemiddelde van ongeveer f 205.157
Pulchri Studio
Naast Arti et Amicitae was Arina Hugenholtz tevens lid van de Haagse kunstenaarsvereniging Pulchri
Studio. Dit was niet ongebruikelijk onder kunstenaars, want door lid te zijn van verschillende
verenigingen konden zij hun afzetgebied verbreden. Pulchri Studio (‘ter beoefening van het schone’)
werd in 1847 opgericht met als doel het tekenen naar model en het houden van
kunstbeschouwingen.158 Hugenholtz stond ingeschreven als buitenlid en haar lidmaatschap liep van
1888 tot haar dood.159 Zij nam van 1889 tot en met 1906 tien maal deel aan de tentoonstellingen van
Pulchri Studio. Ook hier stelde ze meestal één werk tentoon, met uitzondering van de twee werken die
in 1893 en 1901 werden geëxposeerd. Na 1906 bleef ze als lid aangesteld, maar nam niet meer deel
aan de tentoonstellingen. In de tentoonstellingscatalogi van deze vereniging worden geen prijzen
vermeld, waardoor het niet mogelijk is hier een beeld van te krijgen.
Vereeniging van Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricum
Kort voor de Eerste Wereldoorlog in 1914 organiseerde Jan Hamdorff voor het eerst een
zomertentoonstelling in de tuin van zijn hotel. Wegens het grote succes werden deze
zomertentoonstellingen voortaan ieder jaar herhaald. De kans is groot dat Hugenholtz jaarlijks
deelnam, aangezien zij in het hotel woonde en goed bevriend was met Jan Hamdorff. Zeker was zij
vertegenwoordigd met respectievelijk drie en twee schilderijen in 1914 en 1915. De richtprijs van deze
werken lag tussen de f 200 en f 250.160 De schilders in Laren voelden de behoefte om zich te verenigen
en in januari 1921 werd hiertoe het initiatief genomen door Co Breman (1865-1938), Cornelis
Dronsberg van der Linden (1876-1964), Herman Heijenbrock (1871-1948) en Henri Heijligers (18771967). De Vereeniging van Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricum werd opgericht en in de zomer
van dat jaar werd de eerste tentoonstelling in Hotel Hamdorff gehouden.161 Vanaf 1925 is bekend dat
Arina Hugenholtz ieder jaar deelnam aan deze tentoonstellingen. De eerste jaren hing er steeds één
schilderij van haar, maar vanaf 1928 praktisch altijd twee. De prijzen, voor zover vermeld, lagen
tussen de f 150 en f 600.

Receptie
Over het werk dat Arina Hugenholtz tijdens tentoonstellingen liet zien, is maar af en toe geschreven.
Bijna alle recensies die over haar werk werden geschreven, verschenen naar aanleiding van de
eretentoonstelling in 1928. Over het algemeen was men in de kritieken positief, op een paar
uitzonderingen na die zeer negatief waren. In vrijwel alle teksten werd de nadruk gelegd op de invloed
die Anton Mauve op Hugenholtz en haar werk heeft gehad. Hieronder zal allereerst worden
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beschreven hoe men de eretentoonstelling in 1928 over het algemeen beoordeelde. Vervolgens zullen
opmerkingen over specifieke werken worden geciteerd. Tot slot zullen artikelen worden behandeld
waarin vergelijkingen tussen haar werk en dat van Mauve worden gemaakt.
De eretentoonstelling in 1928
Tijdens de tentoonstelling van schilderwerken door Arina Hugenholtz in 1928, was een vijftigtal
werken in Hotel Hamdorff voor het publiek te zien. Critici waren dan ook zeer enthousiast om voor
het eerst een groot aantal werken van Hugenholtz bijeen te zien. In de RC werd geschreven: ‘De
tentoonstelling (…) is waarlijk een verassing. Nog nooit hadden wij van haar veel werk bijeen gezien
en hoe treft thans haar verzamelde werk, in de eerste plaats door beschaving en meermalen door
wezenlijk kunstenaarsschap.’162 Ook in De Gooi- en Eemlander werd zeer verrast gereageerd:
‘Deze tentoonstelling is een openbaring! Een blijde verrassing, omdat hier een talent naar voren wordt gebracht,
dat – hoe is ’t mogelijk? – bijna veertig jaar verborgen bleef. Ongetwijfeld, iedereen kende van de Larensche
tentoonstellingen schilderwerk van mej. Hugenholtz maar dat deze, nu tachtigjarige kunstenares, zóó vlot, zóó
breed, zóó gevoelig ook en tonig heeft geschilderd, misschien een enkele intieme vriend of vriendin wist het, de
groote massa belangstellenden in schilderkunst zeer zeker niet, omdat dit talent nimmer op de tentoonstellingen
zich uitsprak. Des te verrassender doet deze eere-tentoonstelling nu aan en des te welgemeender kan de 80-jarige
mej. Hugenholtz worden gelukgewenscht met deze expositie.’163

De twee kranten waren positief in hun eindoordeel. Volgens de RC was het ‘over het algemeen een
tentoonstelling, die er wezen mag. Ongetwijfeld zal menig bezoeker aangenaam verrast zijn door de
juiste manier, waarop de schilderes bizondere gegevens aankeek en uitwerkte.’164 Geprezen werd de
manier waarop Hugenholtz de ongerepte natuur afbeeldde en veel gevoel in haar werk legde. De Gooien Eemlander was zeer lovend en kon geen puntje van kritiek ontdekken in het werk dat te zien was.
Wel merkte de krant op dat dat mede te danken was aan haar vrienden, die met zorg de werken hadden
uitgezocht: ‘van een slecht schilderij onder deze 48 is eenvoudig geen sprake. Integendeel, er zijn
juweeltjes bij van kleur en toon en schildering. (…) Zoo zijn er op deze tentoonstelling overal blijde
vondsten te doen, waarvan het merkwaardigste is dat deze niet eerder gedaan werden.’165 Het succes
van deze tentoonstelling vond daarnaast zijn weerslag in het aantal verkochte schilderijen. Al op de
eerste dag werden ruim twintig schilderijen verkocht.166
Beoordeling van het werk
Bij besprekingen over haar werk was men over verschillende aspecten positief te spreken. Haar werk
getuigde volgens velen van durf en spontaniteit. Ze werd geprezen om de vlotheid en breedheid in haar
manier van schilderen. R.W.P. de Vries Jr. schreef in de Laarder Courant De Bel over de studies op
de eretentoonstelling: ‘En wie nu die goede veertig stuks zoo langs de wanden ziet, die zal verbaasd
zijn over de vlotheid, over den durf, de breedheid, van menige studie.’167 Deze studies waren volgens
hem dan ook het meest origineel en oorspronkelijk: ‘Maar het meest persoonlijke, het meest eigen zit
voor mij toch in de kleine studies van mej. Hugenholtz, in zoo’n “oud buurtje in Laren”, in “op de
Brink” dat zoo spontaan van opzet is, in “tegen de avond”, “zandlossen” of ’t vrouwtje met een
takkenbos op den rug “sprokkelen”, en niet te vergeten haar goede koeienstudies, waarvan er een, een
expressieve kop, op den omslag van den catalogus gereproduceerd is.’168 Ook in De Gooi- en
Eemlander werden haar werken geprezen om hun vlotheid: ‘‘Zie zulk een Brinkje eens! Welk een
gratie leeft er in de vlotte aanduiding der boompjes, op den brink in de verstildheid van een grijzen
162
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dag!’169 Het werk Melkbocht werd als ‘een vlot, levendig schilderij’ omschreven. Het hoogtepunt van
de tentoonstelling vond de recensent het schilderij Wit paard, dat wit afstak tegen een grijze lucht:
‘Hoe gedurfd, maar ook hoe gekund is dat geschilderd.’170
Een ander positief element vond men haar gevoelige toon en kleurgebruik. R.W.P. de Vries Jr.
schreef: ‘De toon is meestal goed en zuiver, de bouw en opzet van verschillende werken vast en stevig,
de schildering zelden klein en benepen.’ Aan de werken kon hij verder zien ‘hoe goed en breed (…) zij
de dingen die haar frappeerden, in kleur wist aan te geven.’171 Het Wilgenlaantje, dat zij volgens de
RC in haar Haagse tijd schilderde, was ‘fijn en gevoelig van toon.’172 De Gooi- en Eemlander vond
Man bij den haard ‘in zijn gouden toon een juweeltje van fijne binnenhuiskunst.’173
In de werken waarbij de atmosfeer een bepalende factor uitmaakte voor het weergeven van een
bepaalde stemming, toonde zij zich een echte kunstenaar van de Haagse School. Volgens De Gooi- en
Eemlander was een van de mooiste werken ‘“In den regen”, een kudde koebeesten door een meisje
naar huis geleid, in den striemenden regen. Dit van atmosfeer verzadigde schilderij is met een
ongewonen bravour geschilderd, in grijzen toon en roept herinneringen op aan de beste
impressionistische schilders der Haagsche School.’174 R.W.P. de Vries Jr. gaf eveneens aan dat bij het
zien van haar schilderijen ‘haar werk onwillekeurig herinneringen [wekt] aan den roemrijken tijd der
Haagsche school.’175 In Larense werken als aar huis en Op de heide werd zij gecomplimenteerd om
de wijze waarop zij het landschap treffend wist weer te geven. De RC schreef daarover: ‘Sommige
stukjes zijn voortreffelijk van uitdrukking en geven den toon der Gooische landstreek op zeer subtiele
wijze weer.’176
Hoewel haar werk soms wat eenvoudig van opzet was, vond men dat niets van haar talent afdoen.
Het vrouwenfiguur in de studie genaamd Sprokkelen was volgens De Gooi- en Eemlander een ‘heel
eenvoudig gehouden vrouwtje tegen de lichte blauwe lucht. Hoe bekoorlijk en knap tevens is dat
geschilderd.’177 Ook verder in het artikel kwamen enkele eenvoudigere werken ter sprake, maar de
criticus zag ook dat niet als een negatief punt: ‘Van stille schoonheid en genegen bestudeering
getuigen o.a. “Grijze dag” en “Herfst”, beide vol innigheid, zoo eenvoudig mogelijk gedaan, maar zoo
zuiver begrepen.’178 De eenvoud, vond men, kwam dus de zuiverheid in het werk van Arina
Hugenholtz juist ten goede.
Een laatste punt waar opmerkingen over werden gemaakt was de compositie. De RC beschreef
aan de hand van een van haar werken hoe goed zij een scène wist op te bouwen en uit te werken. In dat
opzicht deed zij niet onder voor de Haagse schilders. ‘In no. 15 heeft zij een prachtig gegeven
uitnemend aangekeken: een vrouw bezig haar varkens te voeren. Hoe goed doet die kip op den
achtergrond, het boompje links. Er is iets klassieks in dit schilderijtje, dat aan de goede Hagenaars
herinnert.’179 Een stilleven werd daarentegen door De Gooi- en Eemlander ‘wat onrustig in de
compositie’ gevonden. Dit kritiekpuntje werd haar echter direct vergeven, want direct daarachter werd
geschreven dat de ‘stofuitdrukking prachtig geslaagd’ was.180
Een van de weinig negatieve beoordelingen verscheen in de Hilversumse Courant naar aanleiding
van de zomertentoonstelling in hotel Hamdorff in 1923: ‘Ook het meer dan slechte ding van Mej. A.
Hugenholtz is “verkocht”. Ik erger me dood, als daar onder en daarnaast nog alles, goedkooper
“onverkocht” hangt.’181
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De invloed van Mauve
In vrijwel alle recensies en artikelen waarin het werk van Arina Hugenholtz werd besproken, kwam de
naam van Mauve voor. En dat was niet onterecht, want zijn invloed op haar werk was overduidelijk
aanwezig. Veel vergelijkbare onderwerpen trof men in haar werk aan en ook het kleurgebruik deed
aan hem denken: ‘De leermeester is Mauve voor haar, ook na zijn dood gebleven. Haar werken
getuigen van den invloed, die hij op haar heeft gehad. Is er overeenstemming in de keuze van de
motieven, de heide met schapen, de weidevelden met de Hollandsche koeien, de boerderijtjes met
kleurig vertier van kippen en klein vee, ook de treffende kleuren verraden, dat zij die tinten van Mauve
had geleerd.’182 Een gelijksoortige opmerking hierover maakte R.W.P. de Vries Jr.: ‘In haar grootere
schilderijen vinden wij soms wat veel reminicensen terug, die aan soortgelijk onderwerpen, door
Mauve behandeld, doen denken en waarin wij ook de kleur van zijn palet herkennen, maar toch
hebben zij steeds ’n zekere gevoelige toon behouden.’183 Ook herinnerden haar composities volgens
hem aan Mauve.184 De kunstcriticus Michel Frederik Hennus merkte op dat de door haar geschilderde
koeienkop (cat. nr. 5) ‘van Mauve [kan] zijn’, en dat verschillende studies van koeien (cat. nr. 7) ‘er
uit [zien] als vroege koestudies van Mauve.’ Wat betreft het kleurgebruik in werken als Bij de wilgen
en Onder de wilgen gebruikte zij ‘groenen en grijzen die alleen Mauve schilderde en de factuur lijkt
hier en daar als twee druppels water op de zijne. In zuiverheid en teerheid komt zij hem zeer nabij.’185
Het gevolg van de duidelijk invloed van Mauve op het werk van Hugenholtz was dat zij niet echt
een eigen stijl had ontwikkeld. Dit gemis aan oorspronkelijkheid werd haar over het algemeen niet
aangerekend. Vaak noemde men haar ‘waardig (…) een leerling te zijn van den door haar zoozeer
vereerden leermeester Anton Mauve.’186 Toen tijdens een tentoonstelling van Arti et Amicitiae in 1901
de aquarel Dennenbosch van Hugenholtz te zien was, schreef men in De Groene Amsterdammer:
‘Haar “Dennenbosch” is een onverkapte Mauve. Zoowel in keuze van onderwerp als behandeling is
deze meester met zooveel trouw en waardeering gevolgd, dat hier bij een totaal gemis aan
oorspronkelijkheid toch nog een zeer aannemelijke aquarel geleverd wordt.’187 In dezelfde krant werd
door Hennus in 1928 ter gelegenheid van haar eretentoonstelling geschreven: ‘Mauve is de held van
Mej. Hugenholtz op het gebied der schilderkunst, Mauve was eens haar leermeester en Mauve is de
naam die u bij het zien van haar tentoonstelling telkens op de lippen komt. Dat is noch een blaam voor
den meester, noch één voor de leerling.’188
Een van de redenen dat men haar vergaf, dat zij zich nooit van haar vroegere leermeester had
kunnen losmaken, was dat haar werk desalniettemin iets eigens had: ‘Ongetwijfeld is in haar werk de
sterke invloed van haar vereerden leermeester Anton Mauve Sr. te herkennen, doch dit neemt niet
weg, dat ook het persoonlijk accent een woordje meespreekt.’189 Ook R.W.P. de Vries Jr. vond de
steeds terugkerende invloed van Mauve niet storend, omdat zij hem met haar kwalitatief goede werk
eer aandeed:
‘Ik weet het, men mompelt bij menige studie van een “Oude Larensche hut”, bij een “grijze dag”, van een
“landweggetje”, den naam van Mauve en dat is begrijpelijk. Want zijn invloed op het werk van mej. Hugenholtz
is ontegenzeggelijk groot geweest en zij heeft er zich misschien nooit geheel vrij van kunnen maken. Maar is dit
nu zoo heel erg? Vooral wanneer het werk van dien aard is, dat men er meermalen van zou zeggen: “dit had wel
een Mauve kunnen zijn”, dan bewijst dit toch wel, dat het kwaliteiten bevat die de moeite waard zijn. En dat doet
190
zeker meer dan een schilderij of studie.’
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Toch bleef zij de mindere van Mauve. Hij had haar echter wel veel bijgebracht op het gebied van de
kunst en zonder hem was haar werk volgens de critici nooit geworden tot wat het nu was. Hennus
bewonderde haar overgave waarmee zij het talent van Mauve zich eigen probeerde te maken. Hij zag
aan haar werk dat zij hem zeer goed aanvoelde:
‘Mej. Hugenholtz is Mauve niet; zij kan niet zoo puntig teekenen, zij is een graadje minder fijn in de
schakeeringen, zij zou niet geworden zijn die zij werd zonder haren voorganger en zij is soms, met name in het
schilderij “in den regen” schilderachtiger en dramatischer dan Mauve ooit geweest is. Maar zij heeft de pointe in
het talent van haren meester voortreffelijk begrepen en de wijze waarop zij haar visie daarop heeft ingesteld is
191
bijna aandoenlijk. Hier is de zielsverwantschap in het schilderlijke.’

R.W.P. de Vries Jr. vergeleek Arina Hugenholtz met andere Larense kunstenaressen van haar
generatie, zoals Wally Moes en Christina van der Willigen (1850-1931): ‘Zij heeft niet de robuste
voortvarendheid van haar confrateres Van der Willigen, evenmin als de nauwgezette vormuitbeelding,
die haar vroegere huisgenoot en collega wijlen Wally Moes zich onder invloed van Jan Veth had eigen
gemaakt.’ Zij schilderde ‘omdat zij het eigenlijk van jongs af aan zoo prettig heeft gevonden, omdat
het haar lust en haar leven is. Diepzinnige vraagstukken en problemen in de schilderkunst
interesseeren haar dan ook maar matig, de moderniseering van haar vroeger zoo rustige dorp heeft ook
maar zeer flauwtjes haar sympathie.’192 De Vries, die in al zijn recensies overwegend positief over
Hugenholtz was, gebruikte in de typering van haar werk woorden en zinnen met een vrouwelijke
annotatie: ‘Haar werk is zelden uitbundig, noch van kleur, noch van opzet.’ Verder was ‘de toon
beschaafd en dikwijls fijn en gevoelig.’193 Ook Hennus zinspeelde in zijn recensie op de invloed van
het ‘vrouwelijke’ op haar werk. Toen hij in 1928 haar eretentoonstelling als een ‘caleidoscoop’
omschreef, omdat veel werken aan andere kunstenaars deden denken, had hij een curieuze
gedachtegang over de manier waarop zij hen interpreteerde: ‘Juffrouw Hugenholtz heeft allen
geïnterpreteerd. Zij is geen sterke picturale figuur. Maar zij heeft met wonderlijken smaak en
vrouwelijken tact hun kwaliteiten tot de hare gemaakt. Er is bijna geen schilderijtje op haar
tentoonstelling dat het niet doet en bijna geen dat niet een weemoedige herinnering bij u opwekt.’194
Wat hij hier nu precies onder ‘vrouwelijken tact’ verstond, blijft wat vaag.
Een kunstcriticus die zich diverse keren zeer negatief over Hugenholtz uitsprak was Albert
Plasschaert. In de aantekeningen die hij maakte in de tentoonstellingscatalogi van Pulchri Studio gaf
hij in korte bewoordingen aan of een tentoonstelling, werk of kunstenaar hem wel of niet aanstonden.
Over enkele exposities van Pulchri Studio, waar Hugenholtz aan deel nam, was hij in zijn
algemeenheid negatief. Naar aanleiding van de wintertentoonstelling van 1904 schreef hij: ‘te
bedenken bij al deze appreciaties dat de tentoonstelling zeer slecht is.’195 Twee jaar later was het
volgens hem een ‘wonder zwakke tentoonstelling.’196 In maart en april 1906 exposeerde Hugenholtz
Herinnering aan Katwijk. Als aantekening van Plasschaert stond bij dit werk: ‘uitscheiden’.197 In een
recensie in De Groene Amsterdammer naar aanleiding van deze tentoonstelling, had hij geen goed
woord voor haar over:
‘Het is misschien hard en wellicht onvriendelijk ten opzichte van deze dame [Clémence Pruijs van der Hoeve] –
maar waarom schildert ze? Uit machtigen drang? Of uit slechte gewoonte? Zoo het een niet goede gewoonte is –
zou zij deze niet af kunnen leeren? En zoo zijn er meer. Inderdaad mej. Arina Hugenholtz – uw herinnering aan
Katwijk, ze ware beter in herinnering gebleven – en niet meer geschilderd. Het is werkelijk schrik-wekkend: dit
maltraiteeren van Mauves’ schoon.’198
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Een voorbeeld zoals deze negatieve kritiek van Plasschaert is zelden te vinden. De recensies naar
aanleiding van de eretentoonstelling waren zeer positief en vaak ook vleiend, zoals in de citaten
hierboven te lezen was. Waarom de critici nauwelijks een onvertogen woord in hun artikelen lieten
vallen, kan verschillende redenen hebben gehad. Allereerst zou het best gekund hebben dat de werken
die op deze tentoonstelling hingen, allemaal van goede kwaliteit waren. Vrienden van Hugenholtz
hadden immers de werken uitgezocht en daarvan hoogstwaarschijnlijk de besten gekozen. Sympathie
voor de tachtigjarige schilderes heeft zeker meegespeeld. De zeer gewaardeerde en vriendelijke
Hugenholtz had zich altijd hartstochtelijk aan de kunst gewijd. De vriendschappelijke sfeer zorgde
ervoor dat zij uitstak boven de velen die niet onverdienstelijke schilderijen maakten in zo’n
schildersdorp als Laren.
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Conclusie
Arina Hugenholtz stamde uit een welgesteld gezin. Zij was de dochter van de bekende predikant Philip
Reinhard Hugenholtz, die met zijn broer de Vrije Gemeente zou oprichten. Arina begon haar
kunstopleiding op jonge leeftijd in Haarlem bij H.W. Plaatzer van den Hull. Na een onderbreking van
enkele jaren – toen zij zich in Zwitserland bevond – pakte zij de draad weer op en begon haar
kunstopleiding aan de Rijksacademie van Amsterdam. Hier studeerde zij van 1875 tot en met 1878.
Daarna vertrok zij naar Den Haag waar zij in de periode 1878-1879 een MO-opleiding volgde aan de
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. In 1881 leerde zij Anton Mauve kennen.
Deze ontmoeting was het begin van een jarenlange verering en navolging van de meester tot aan haar
dood. Hij voorzag haar werk van adviezen en steunde haar wanneer ze het niet zag zitten en het werk
niet lukte. Nadat Mauve Laren had ‘ontdekt’, was Hugenholtz daar in de jaren ’80 van de negentiende
eeuw ook vaak te vinden. In 1894 besloot ze zich definitief te vestigen in Hotel Hamdorff.
Zij schilderde het meest landschappen, maar ook de typisch Larense binnenhuisjes behoorden tot haar
oeuvre. In navolging van de schilders van de Haagse School trok zij naar buiten en werkte en plein air.
Zij maakte schetsen die ze in haar atelier uitwerkte. Ook schilderde ze direct in de openlucht. In haar
landschappen schilderde zij vaak anekdotische figuren, die de voorstellingen ‘gevoelig’ maakten of er
meer drama aan toevoegden. De figuren zijn bijna altijd zonder duidelijke gelaatstrekken
weergegeven. Zij schilderde met brede, losse toets en haar werk was meestal impressionistisch van
stijl.
Haar schilderijen herinneren wat betreft onderwerp, kleur en compositie veelal aan Mauve. De
landweggetjes met zandpaden, die naar de horizon verdwijnen, zijn duidelijk beïnvloed door Mauve.
Schapen tekende zij op dezelfde manier als hem, door middel van halve boogjes. Ook haar
sprietboompjes verraden invloeden van Mauve. Hugenholtz ontkende echter nooit dat haar werk grote
overeenkomsten met zijn werk vertoonde, maar leek juist te stimuleren dat zij in relatie met Mauve
werd gebracht door het geven van interviews en artikelen over hem te schrijven.
Te Laren was zij in het sociale leven een graag geziene figuur. Samen met Wally Moes, die net als
Hugenholtz een ongehuwde vrouw was, deed zij aan liefdadigheid voor de dorpsbewoners. Zou er een
herdenking, (verjaardags)feest of begrafenis plaatsvinden, dan nam Arina Hugenholtz deel uit van het
organisatiecomité en hield een toespraak. Zij fungeerde als de schakel tussen de jonge en oude
generatie kunstenaars. Daarnaast zou zij als tussenpersoon hebben gefunctioneerd voor de handel
tussen Nederland en Amerika. Vanwege haar vele binnen- en buitenlandse contacten kon zij immers
bemiddelend optreden.
Als beroepsmatige kunstenares was Hugenholtz verbonden aan verschillende kunstgenootschappen,
waar zij onder andere deelnam aan de tentoonstellingen. Zij nam deel aan de tentoonstellingen van
Levende Meesters en was lid van zowel de Amsterdamse vereniging Arti et Amicitiae als het Haagse
Pulchri Studio. Vanaf 1907 nam zij alleen nog deel aan tentoonstellingen in Laren. Zij was met werk
vertegenwoordigd bij de zomertentoonstellingen van Hotel Hamdorff en als lid bij de Vereeniging van
Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricum. De Larensche Kunsthandel verhandelde schilderijen van
haar.
De eretentoonstelling ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag zorgde voor een tijdelijk grote
belangstelling voor haar werk. In zowel plaatselijke, regionale als nationale kranten verschenen
recensies naar aanleiding van deze tentoonstelling. Al deze artikelen waren zeer complimenteus en
positief in hun oordeel. Kritiekpuntjes werden verzwakt door de positieve elementen te benadrukken.
Aan haar overlijden werd door veel kranten aandacht besteed. Er verschenen korte artikelen over haar
leven, waarin de meeste nadruk werd gelegd op haar leven in Laren en haar relatie met Mauve.
Doordat in artikelen over Arina Hugenholtz de aandacht bijna altijd naar Mauve verschoof, bleef haar
eigen leven, met name informatie over haar beginjaren en –opleiding, altijd onderbelicht.
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Oeuvrecatalogus
Hieronder wordt een lijst getoond met afbeeldingen van thans bekende werken, gemaakt door Arina Hugenholtz.
Het is niet bekend hoeveel zij in haar leven heeft verkocht. Per werk is voor zover bekend vermeld: titel,
materiaal en techniek, afmetingen, signatuur en herkomst. De werken zijn geordend op verblijfplaats:
- gemeente Laren
- Singer Museum, Laren
- kunsthandel en particuliere collecties

Gemeente Laren

1.
Schapendrift te Laren
olieverf op doek, 55 x 68 cm
sign.: A. Hugenholtz (r.o.)
nalatenschap mw. A. Hugenholtz;
schenking mw. A.F. Lenting-Hugenholtz 1934

2.
Schaapsstal in de sneeuw
olieverf op doek, 40,5 x 60,5 cm
sign.: A. Hugenholtz (r.o.)
nalatenschap mw. A. Hugenholtz;
schenking mw. A.F. Lenting-Hugenholtz 1934

3.
Zomer Zeisharen
olieverf op paneel, 23,5 x 28,5 cm
sign.: A. Hugenholtz (r.o.)
nalatenschap mw. A. Hugenholtz;
schenking mw. A.F. Lenting-Hugenholtz 1934
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Singer Museum, Laren

4.
Kinderen bij een hek
olieverf op doek op paneel, 36 x 46 cm
sign.: A Hugenholtz (r.o.)
inv. nr. 56-1-235
herkomst: coll. Singer, Laren;
schenking mevr. A. Singer-Brugh 1956

5.
Kop van een koe
olieverf op doek op paneel, 19 x 24 cm
sign.: A Hugenholtz (l.o.)
inv. nr. 56-1-236
herkomst: coll. Singer, Laren,
gekocht bij F. Buffa & Zn., Amsterdam, 13.05.1929,
nr. 6786, f 100
schenking mevr. A. Singer-Brugh 1956

6.
In de stal
olieverf op paneel, 16 x 26,5 cm
sign.: A Hugenholtz (r.o.)
inv. nr. 56-1-237
herkomst: coll. Singer, Laren,
gekocht bij F. Buffa & Zn., Amsterdam, 13.05.1929,
nr. 6784, f 100
schenking mevr. A. Singer-Brugh 1956
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7.
Studie van een koe
olieverf op doek op paneel, 30 x 46 cm
sign.: A Hugenholtz (r.o.)
inv. nr. 56-1-238
herkomst: coll. Singer, Laren,
terdam, 13.05.1929,
gekocht bij F. Buffa & Zn., Amsterdam,
nr. 6787, f 100
Brugh 1956
schenking mevr. A. Singer-Brugh

8.
Sneeuw in Laren
olieverf op doek, 28,5 x 42,5 cm
sign.: A Hugenholtz (l.o.)
inv. nr. 56-1-239
herkomst: coll. Singer, Laren;
schenking mevr. A. Singer-Brugh
Brugh 1956

9.
Boerin de was uitleggend
olieverf op paneel, ca. 30 x 40 cm
inv. nr. 04-5-1
herkomst: schenking fam. Van Son

10.
Vrouw met kind op de Brink
olieverfstudie op paneel, ca. 16 x 25 cm
sign.: A. Hugenholtz (l.o.)
inv. nr. 04-5-2
herkomst: schenking fam. Van Son
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11.
Twee vrouwen bij boerderijen
olieverf op paneel, ca. 16 x 25 cm
sign.: A. Hugenholtz (l.o.)
inv. nr. 04-5-3
herkomst: schenking fam. Van Son

12.
Boerderij te Laren
olieverf op paneel, 30 x 36,5 cm
sign.: A. Hugenholtz (r.o.)
inv. nr. 08-9-1
herkomst: schenking fam. Van Son

13.
Stilleven met veldbloemen en korenaren
olieverf op paneel, ca. 27 x 56 cm
niet geïnventariseerd
herkomst: schenking fam. Van Son

14.
Stilleven met rozen in een mandje
olieverf op doek, ca. 50 x 65 cm
sign: A. Hugenholtz (l.o.)
niet geïnventariseerd
herkomst: schenking fam. Van Son
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15.
Stilleven met klimop
olieverf op doek, ca. 50 x 40 cm
sign.: A. Hugenholtz (r.o.)
niet geïnventariseerd
herkomst: schenking fam. Van Son

16.
Kerkuitgang te Laren .H.
transparante en dekkende waterverf, sporen van
zwart krijt op ecru velijn papier, 38 x 56
56,4 cm
sign.: A Hugenholtz (r.o.)
inv. nr. 56-1-751
herkomst: schenking mw. A. Singer--Brugh, 6 mei
1956

17.
Landweg met kar
wit en zwart krijt op bruin vergé papier,
19,2 x 30,1 cm
sign.: A. Hugenholtz (l.o.)
inv. nr. 04-5-4
herkomst: schenking fam. Van Son, 6 juni 2004

18.
Dorpsgezicht
wit en zwart krijt op beige velijn papier,
17,1 x 27,2 cm
inv. nr. 08-9-2
herkomst: schenking fam. Van Son, 9 september
2008
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19.
Dorpsgezicht met kudde
zwart krijt, houtskool op beige velijn papier,
21,8 x 31,7 cm
inv. nr. 08-9-3
herkomst: schenking fam. Van Son, 9 september
2008

20.
Dorpsgezicht
zwart en wit krijt, gewassen op beige velijn papier,
21,6 x 30 cm
inv. nr. 08-9-4
herkomst: schenking fam. Van Son, 9 september
2008

21.
Landweg met bomen
zwart en wit krijt, gewassen, houtskool op beige
velijn papier, 21,7 x 29,4 cm
inv. nr. 08-9-5
herkomst: schenking fam. Van Son, 9 september
2008
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Kunsthandel en particuliere collecties

22.
Spelende kinderen op het strand
olieverf op doek op paneel,13,5 x 22,5 cm
sign.: A. Hugenholtz (r.o.)
verkocht door Simonis & Buunk

23.
Schapen in weide
olieverf op paneel, ca. 16 x 25 cm
sign.: Hugenholtz (l.o.)
particuliere collectie, San Francisco

24.
'Bij Wester-Engh' (Laren), ca. 1890
olieverf op paneel, 21,5 x 28 cm
sign.: A. Hugenholtz (r.o.)
Mr. F.J. Haffmans Kunst en antiekhandel, € 1200

25.
Wintergezicht op kerkplein (Laren?)
olieverf op paneel, 28 x 44 cm
sign.: A. Hugenholtz (r.o.)
herkomst onbekend (beelddocumentatie RKD)
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26.
Vrouw de was uitleggend
olieverf op paneel, ca. 30 x 40 cm
sign. A. Hugenholtz (r.o.)
schenking fam. Van Son aan het Singer Museum;
verkocht door het Singer Museum

27.
Aardappelen rooien
olieverf op doek, 58 x 108 cm
sign.: A. Hugenholtz (r.o.)
verkocht door ‘De Zon’, 17 juni 1974, f 1500

28.
In het veld
olieverf op paneel, 16 x 26 cm
sign.: A. Hugenholtz (r.o.)
particuliere collectie

29.
Vrouw leunend bij deuropening
olieverf op doek of paneel, ca. 35 x 22 cm
schenking fam. Van Son aan het Singer Museum;
verkocht door het Singer Museum
30.
Vrouw met paraplu
olieverf op doek of paneel, ca. 30 x 20 cm
schenking fam. Van Son aan het Singer Museum;
verkocht door het Singer Museum
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31.
Verstellende vrouw in een Larens interieur
olieverf op doek, 65 x 51,5 cm
sign.: A. Hugenholtz (l.o.)
veiling Glerum, Amsterdam, 17 april 2005,
€ 4000-6000, niet verkocht

32.
Moeder met kind
olieverf op paneel, 16,5 x 12 cm
sign.: A. Hugenholtz (r.o.)
Galerie Palet het Tuindorp, Hengelo

33.
Larense heide
aquarel
sign.: A. Hugenholtz (r.o.)
particuliere collectie
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34.
Landschap
aquarel
sign.: A. Hugenholtz (r.o.)
collectie Gerbrands, Scheveningen

35.
Vrouw met koe
aquarel, 40 x 60 cm
sign: A. Hugenholtz (r.o.)

36.
Schapen bij stal
aquarel, 13,7 x 18,9 cm
sign. A. Hugenholtz (r.o.)
particuliere collectie.

37.
Boerin bij waterput
aquarel, 30,5 x 47 cm
sign.: A. Hugenholtz (r.o.)
veiling Glerum, Amsterdam,
20 december 2003, € 500-700
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38.
Breiende vrouw in interieur
aquarel, 72,5 x 54,5 cm
sign.: A. Hugenholtz (r.o.)
veiling Sotheby’s Olympia, Londen,
1 mei 2002, € 1150-1450

39.
Landweg met paard en wagen
zwart en wit krijt, gewassen op beige velijn papier,
ca. 20 x 28 cm
schenking fam. Van Son aan het Singer Museum,
verkocht door het Singer Museum

Gegevens over de schilderijen zijn o.a. afkomstig uit de volgende publicaties:
Blokland, Ann e.a., Collectie Singer. Schilderijen, Laren 2002.
Gubbels, Truus, Kees Keijer, Adrienne Quarles van Ufford, Couleur locale. Kunstcollecties van de
BEL-gemeenten. Blaricum Eemnes Laren, Laren 2009.
Barendse, Linda e.a., Collectie Singer. Tekeningen en prenten, Zwolle 2010.
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Bijlage I
Leven in jaartallen
Vader: Philip Reinhard Hugenholtz (1821-1889)
Moeder: Anna Frederika Hoffmann (1824-1902)
Kinderen:
1) Arina (1847-1934)
2) Petrus Herman (1849-1926)
3) Catharina Christina (1851-1915)
4) Elisabeth Hillegonda (1852-?)
5) Maria Wilhelmina Cornelia (1854-1933)
6) Johanna (1856-1875)
7) Nicolaas Jan Agatho Christiaan (1859-1922)
8) Anna Frederika (1860-1942)
Haarlem, 1851-1857
Ca. 1855-57: leerling van tekenaar H.W. Plaatzer v.d. Hull, te Haarlem.
Amsterdam, 1857-1878
Enkele jaren naar een kostschool in Zwitserland.
1875-1878: Rijksacademie in Amsterdam
Den Haag, 1878-1885
Atelier aan het Bezuidenhout 81. Werkt veel in Scheveningen en Katwijk.
1878-79: Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, volgt daar de cursus MO.
1881: maakt kennis en raakt bevriend met Mauve.
Is lid van Arti et Amicitiae en neemt tot en met 1904 deel aan de tentoonstellingen.
1883: ca. juni/juli reis Zwitserland
1885: Mauve schrijft haar in augustus vanuit Laren. Vanaf die tijd is ze veel in Laren en logeert in de
Vergulde Postwagen.
Laren, 1886
Nieuwer-Amstel (Amstelveen): 1887-1892
Woont aan de Schinkelkade 2.
1887: feestelijkheid in verband met het winnen van de gouden medaille door Mauve.
1888: Mauve †
Wordt lid van Pulchri Studio en neemt tot en met 1906 deel aan de tentoonstellingen.
1889: Philip Reinhard Hugenholtz †, de vader van Arina.
Laren, vanaf 1894
Woont in De Vergulde Postwagen, het latere Hotel Hamdorff aan de Brink 10.
1894: vestigt zich definitief in Laren.
1902: inzending programmaomslag voor Soirée ten behoeve van de vrouwen en kinderen in de
concentratiekampen in Zuid-Afrika. Deze werden geëxposeerd in de kunsthandel van Lion Schulman
in Hilversum.
Anna Frederika Hoffmann †, de moeder van Arina.
1904: verjaardag en huldiging van Albert Neuhuys. Zij zit in de huldecommissie en houdt een speech
tijdens het diner.
1905: veiling collectie Hamdorff met twee werken van Arina, die worden verkocht.
Oprichting Larensche Kunsthandel door Nico van Harpen.
1906: fancy-fair ten behoeve van medisch onderzoek naar kinderziekten. Zij zond, samen met andere
kunstenaars, kosteloos beschilderde programma’s in.
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1907: 15 september verschijnt een artikel van haar in De Amsterdammer met herinneringen aan
Mauve.
Op 18 september wordt de Mauve-pomp onthuld op de Brink in Laren. Zij zat in de commissie.
1911: opent op 8 november als eerste het gastenboek van de Singers.
25 december: viert kerst bij de Singers met Willy Sluiter, familie Pieters, familie Snoeck en Martin
Borgord .
1913: eerste zomertentoonstelling in Hotel Hamdorff.
1922: een schilderij van haar wordt als één van de prijzen beschikbaar gesteld voor de loterij ten
behoeve van het rooms-katholieke ziekenhuis.
1925: vanaf deze tijd is bekend dat zij lid was van de Vereeniging van Beeldende Kunstenaars LarenBlaricum en nam zij deel aan de tentoonstellingen.
1926: vijftigste verjaardag van Jacob Dooijewaard. Zij houdt een speech en danst met Dooijewaard.
Feest in verband met de verjaardag van Evert Pieters. Zij houdt een speech.
1928: tachtigste verjaardag Arina: eretentoonstelling en diner in Hotel Hamdorff.
1930: Jan Hamdorff wordt zeventig jaar. Zij speelt een rol in de revue over zijn leven.
1931: Jan Hamdorff †
1932: onthulling van het monument voor Jan Hamdorff op de Brink in Laren.
1934: zeventigste verjaardag van Baruch Lopes de Leao Laguna. Zij houdt een speech.
4 april: Arina Hugenholtz †
7 april: Begrafenis.
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Bijlage II
In memoriam Mr. Anton Mauve
Het In memoriam is door Hugenholtz in het Engels opgeschreven. De tekst is in handschrift geschreven en wordt
in een schrift bewaard in het RKD. Hieronder is de tekst letterlijk overgenomen, inclusief het al dan niet gebruik
van leestekens, zoals in het handschrift staat opgetekend. Moeilijk te lezen woorden of onzekerheden zijn met
een * aangeduid.

In Memoriam, Mr. Anton Mauve.
Last summer when I was talking about Mr. Mauve to one of you countrymen and recapitulating some
recollections of the past, this friend suggested: “now, why don’t you write down some of these details,
you would give to much pleasure to my friends! Mauve’s works are great favourites among my
countrymen. I am sure it would interest them to learn more about this great artist by any one who has
known him so well.” “I would if I could,” was my answer. [“] I will try.”
To me his memory is a very edifying one, especially for young artists, who begin the struggle in life,
and if these few lines may be interesting to them, I call my trial a success.
I made Mr. Mauve’s personal acquaintance in 1881 when my parents settled in the Hague; personal I
say – I knew some of his works, of course – that I saw occasionally at Amsterdam – My father made
his acquaintance at Godesberg on the Rhine, where both had to make a stay for recover of health. They
took a great liking to each other. Mauve was a great man for describing scenes and episodes of his life,
- and friends, and since my father had reproduced them to me in his charming way – for a long time I
felt as if I knew this great artist till one day he walked in my studio at the Hague. I had struggled for a
long time at the academy and last season’s summer-sketches were covering my wall. I who saw him
come in with a certain awe, was at once comforted by his words: “There I feel at home, some one I
understand, I see you love nature as much as I do, you notice those simple corners in the country,
closed to so many an eye – you have but to take your sketchbook and walk and draw, day after day,
year after year; - as I do – fancy, the other day, Mr. Mauve continued. I suddenly left my work and ran
out into the wood – the air felt warm, so I left my overcoat which contained my sketchbook and there I
was without, which never happens! – there always will be a small one in one of the pockets, - and that
at an important moment for I saw something specially fine! our lord was at work. (an expression he
often made in such a case) – an officer on horse-back passed by and I called out: Sir can you help me
to a scrap of paper! – but the answer was unsatisfactory, so I took a burned* up match, and drew a few
lines on the palms of my hand and walked home carefully with my precious palm. I think the picture
from it will turn suit well, you must come and see it – of course , never half as fine as I saw it, we,
mortals, we sketch and sketch ourselves as much as possible to reach that high aim, till our arms fall
down, tired and powerless – you must stop and say – thus far, and hope the next time you may be
more successful The most pleasing picture to see, when you enter into your studio is a frame with an empty canvass;
it looks so invitary to make a start, you are fresh and hope the best. Next follows an awful time that all
seems lost and spoiled; - you fear you will never get it, and at once, a ray of light! and you seem to get
what you wanted to tell. My best works generally had* to go through that certain struggle.” – *
Mr. Mauve was born sept. 18th 1838 at Zaandam, the great place for mills, as most of you know, where so many people go to make a visit to the house where tsar* Peter of Russia resided for a time.
His father, who was a clergyman afterwards settled in Haarlem, the charming town, not far from
Amsterdam, where many of you had an opportunity to admire the pictures by Frans Hals, at the
townhall.
In this place he passed his boyhood. He soon showed a great love for drawing horses, * summer* he
saw a horse stop in the sheet as he was there to try his portrait; - sometimes in the middle of the market
and a large crowd behind him – I heard him say: “In later days such a thing would have made me
nervous and work impossible, but in my happy boyhood time, I did not mind it a bit.” everything
was better and more endurable than the long days at school a real prison to him, he thought you
learned there nothing that really took your interest, - ciphers that made your brains turn giddy and long
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lists of dead kings and queens who all seemed very dull and gloomy; - in the meantime you look up to
a bit of top window and you see a glorious bit of the sky and a branch of greenleaves thrilling in the
clear sunlight and he swore that he was going to be as happy as the leaves and school was not to see
him back in the afternoon; and when at two o’clock the boys returned, you would see him run out of
the town gate (Haarlem used to have splendid old gates and walls round the town in that time) – he no
sooner stopped his run before houses and town were at a good distance and the country-road was
enjoyed in full peace, and some study of a tree made. When you look over the porte folios of his
earliest days it is surprising to see with what intense love and patience he used to treat his subjects,
done with a hard leaden pencil; - in a bit of a tree not a branch is overlooked and the lace-work*
against the sky and the sky is given with a wonderful accuracy and feeling. He was taken from school
very early in order to give all his time to art. –
His first-master who even survived him, Mauve always spoke of him with much appreciation. He was
never much of an artist, but a good drawing-master. I hear Mr. Mauve say: “I think it is best for those
who begin to study, to have that sort of a master they teach you to handle your pencil and to be most
accurate, not to overlook one tile of the roof or a stone of the house. I used to * them and fill them in. * my master often said; go out of doors, go to nature, copy it as carefully as possible – she is your best
teacher.
It was that same master that said to him, year afterwards, when he had been to Amsterdam to look at
a much praised picture of his : - “you made much better work in your early days with me.” Mr. Mauve
could smile at it, he knew for himself that the picture in question was only possible after those
preliminary studies which the kind teacher wanted to call pictures.
He left him to go to the studio of Mr. Verschuur, the horse painter, at that time a man of great reputation and he felt proud at first to be allowed to work there. But he soon found out that this was not
his plan, he had no sympathy for his way of looking at things; - so he went to Oosterbeek, a village in
the neighbourhood of Arnhem, a great resort for artist at that time – since visitors and countryhouses
have spoiled the aspect of the place and for an artist it has lost most of his charm.
Mr. Bilders, a landscape painter, was there the great man, much respected by the younger ones.In that time they had the custom when a new artist wanted to join the club of artists there, he had to be
introduced and accepted and afterward it was sanctionned by a baptize performed act* the brood* in
the big old wood by Mr. Bilders. They all walked up to the spot together loaded with painting
apparels*, it was a demonstrance both solemn and amusing.
Mr. Mauve said: “he was much impressed by it.” In this place he worked hard for many years. Every
morning you could see him follow the cows in their different motions, a porte folio tied with a string
round his neck; - from that time that immense series of cowstudies in pencil and oil, wonders of
accuracy. Very often his sketch was finished and the cow did not stir and he felt he ought to work at it
as long as the animal remained in the same position, he then screamed and yelled, made all sorts of
noises to make him rise and satisfy his conscience. How often I have wished to be in front of one of
these cows or, to have Mr. Mauve’s wonderful quickness for my model, generally walked off when I
was only half way.
Then soon the money-question began to give its troubles. His father could not afford to pay for all his
capenses* , so he had to find the means by selling work.
One day he had a letter from his father telling him, there was a good situation vacant as drawingmaster as one of the teachschools* in Haarlem. Pretty good salary and would not it be wise for him to
accept it? – Luckily the letter came at a time that he felt a little hopeful about his work, and accepting
such a situation would certainly kill his last spark of hope.
The letter in answer was written with so much assurance an conviction that his father was much
pleased with it and never troubled him anymore with such questions.
However the money-question was not solved by it. Luckily you often find in our country good natured
landlords who trust you and do not pursuit you for payment. It was on the last day of the year that he
received the good news that one of his pictures was sold. He could now pay off part of his debts and in
the afternoon he walked up the highroad to the Arnhem railway-station and the sky and trees looked
all as happy as himself. In the silvery foggy afternoon, his favourite style of weather you heard the
engine’s sighs all the louder and the two huge sparkling eyes seemed to give him a hearty welcome
when he had taken his ticket for a holi-day trip to Amsterdam. It was new-years eve, just the hour that
people walk up to church, when he arrived, and he could not resist the desire to enter one of the open
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doors where a qush* of light welcomed you, to join the others in thanks for the blessing that was his
part. Usually the country was his church, the sun brought him the good words and the cows and the
birds performed the part of the quire.
After a long residence in the country Mauve took a studio at Amsterdam and was satisfied with a very
small one, from his bed he could reach easel and every things round the room.
A picture exhibited at the Hague was rather a success. His friends complimented him about it, begged
him to come and see them – They welcomed him at the station and gave him a grand reception.
The end of it was that they made him decide to stop in the Hague altogether.
He then made a series of good works.
In this place he found his lovely wife; he built himself a wooden studio, a sort of civillized barn near a
farm outside the city. Then he made some of his best pictures of sheep in the dunes, cows at milking
time.
I had just the last peep* of those fine surroundings on my first visit to his studio. He then decided to
have it moved to a large garden behind a house he bought in town.
Building plans were going to ruin that fine spot and it was not long after this change that he paid his
first visit to Laren which was for the first time connected by tram to different longer stations.
I always kept a strong impression of his enthusiasm after his first inspection. Laren of all places
certainly was one for him, it does not answer for any one who simply wants the landscape, it needs an
illustration, a figure… He found here the huge* heaths for his sheep and the fields with their people at
work, ploughing, sowing, collecting the corn and buckwheat-hives, digging potatoes; in winter the
wood on this at work. He pretended never to have seen in one country a place which combined so
much the great variety of roads which never form straight lines but lose themselves in the far distance,
while making the prettiest curves, the quaint old houses with thatched roofs whose interiors reminded
you on those of our old pictures and above all the charming inhabitants whose souls are as good as
their appearance. They make splendid models and you are often struck with the healthy and simple
common sense that charms their conversation with you, so artless and unspoiled.
Three summers he made a stay here and then decided to buy a house and settle there altogether with
his family.The big studio from the Hague was once more removed and transported to the grounds
behind the villa at Laren; great improvements were made to it; he added a kind of glass-house where
he could have his models and see them as in open doorlight.
He felt exceedingly happy with the change; he now fully could enjoy all the charms of a winter in the
country-heat. Mauve the most sociable of men was not a men for society. He hated her, he never liked
to go out on a visit; a single friend coming to his house of an evening was the only thing he liked.
Sometimes a game of cards, some music in his line. Händel or* Bach he most appreciated – you could
never induce him to any concert – he detested such a place, the people too fussy and it lasted too long.
He had a very good ear for music like all the members of his family. His sister in Paris Mrs. Storm is a
great singer whom nature endowed with as much feeling for music as he had for painting.No voice
could give him so much pleasure as hers – anything not well felt was most disturbing to him, he
disliked so much what people call cleverness and method – and the principal thing fadling*! – The
soul and love for art! He certainly was a complete artist – he impressed you at the same time that
he heated you as a friend and collegue. I cannot imagine any studio when one would enter and be as
much surprised as impressed by all the work that is done there! The walls were all covered with
splendid studies and the work on hand, often twenty pictures at a time in different states of
completion, oils and watercolours. The starts were so impressive and grand. I am always thankful to
have had an opportunity to see them so often. Of course it would not be satisfactory for the public sale
or exhibition but the charms of those impressions thrown down on canvas or a bit of paper was so
immense that I always felt sorry to see the last of them. Mr. Mauve was very particular about visitors
in his studio though he was very kind-hearted. He called the studio his sanctuary of trouble and joy:
“And do you expect that any one may walk in there, noisy and fussy? Art is too earnest for it.” He
often wandered at other great artists, how they could stand it to hear the empty chatter of a soul who
does not feel a straw for art but imagines he does and gives his opinion as such. This made hime too
nervous, he could not stand it. The simple and humble-minded, those gifted with good sense and
humour, where allowed to enter into his kingdom if work did not oppress him too much – I have
noticed locking himself in for weeks to finish an important picture well. Afterwards he looked haggard
and tired, but a change and a pleasant walk in the country soon restored him and often turned him into
63

the brightest and happiest of creatures. Mr. Mauve had a great veneration for our school of art of the
seventeenth century. The great love and perseverance our old masters bestowed. Though I must arow*
in his studies he often was their equal. Of the modern school he had a great admiration for Millet and
thought both his composition and drawing wonderful and should have liked to know the man who
made such sympathetic work. Of our Dutch school Israëls and Jacob Maris were great favourites. If
you do not get on with your picture ask Jacob Maris. He understands so well the va-lue of tones and
lines, is so decided. He can tell you at once what it ‘lacks’. And a walk with Mr. Israëls he enjoyed as
much as one of us a walk with him. You may admire and love nature as much as possible, a walk with
any one who understands it, who sees well, will relieve it and give to many things a double un-known
charm.
Mr. Mauve also was a great friend of children. He had an open eye for their special charms. His own
especially and bestowed on them and his wife the greatest devotion. I’ll never forget one day, I
assisted at the telling of a story near the hearth on a winter-evening. The youngest girl on his lap, and
the great excitement with which all four listened to the most fantastic of fairy-tales – he had a great
gift for it. Most was memorised but I know I listened just as eagerly as they did admiring the way of
describing, the rich fantasy and the kind tone of heart that thrilled through everything. I must tell you
of a small festival we organised for him, the last autumn of his too quickly-broken off life, his picture
at the Paris-salon was honoured with the golden medal. It was sent to Goupils at the Hague and the
head of the firm asked Mr. Basterd, who then resided at Laren for a few summermonths to take it to
Mr. Mauve.
He came to me and said: Cannot you think of some pleasant way to give it to him? The end of our
deliberation was that I would envite Mr .and Mrs. Mauve to the hotel for an evening-tea and ask the
old shepherd to hand him the medal. The primitive diningroom at Hamdorf Hotel was decorated with
fine autumn-leaves and flowers adorned our table. It was the last day that the shepherd (illustrated by
Mauve so many a time) went out with his flock. He felt very poorly that night and he wanted to come
very much. “Well miss,” he said to me, “I am afraid I cannot manage it. I do not know what has come
over me but I feel so upset, I could hardly follow the flock. He slowly walked by my side and when
arrived at the inn of the hotel, I had offered him his favourite and* a smoke and shown him the medal I
wanted him to offer Mr. Mauve with some of his own words. Then he was the old lively man again.
He knocked at the parlour-door and made his artless speech. “Well, Mauve,” he said, “How smart you
look to-night, a fine coat and white caffs*, a little different from the way we usually outside meet in all
sorts of weather.” Wel Gijs,” Mr. Mauve said, “I am not at work now, you see I am out with friends.”
“Well my good boy,” the shepherd said, “so many a time you have given me something, now I come
and bring you something which was send from Paris for myself and my sheep. And when I think of all
the work I see you do out of doors in heat and cold, in rain and wind. I think you do deserve it well.”
Mr. Mauve was asked to sit down in the chair of autumn-leaves and the crown of oak-leaves was put
on his head and a wrath of flowers was offered to him with the inscription: Hommage by the Laarder
artists and a glass of Rhine whine was handed round and some one played a tune on the piano. All
simple trials to give vent* to a feeling of high esteem that animated all those present, a deep
veneration for our great Dutch artist. We had a pleasant social evening such as you can only have
among a group of artists who understand each other. Who could suppose this was designed to be the
last meeting of that sort.
In February of the coming winter 1888 death suddenly took away this great man from his relations and
friends. He had overworked himself, felt depressed, something not unusual with him and he was
taking a little holiday as remedy. It ended with a visit to his brother at Arnhem. He complainted about
pain in his chest, they bade* the doctor to give him some advice. He still talked to him in his usual
lively way, rejoicing to go home the next day.
“An artists life,” he said, “is the best of lives. Always something to hope for.. I long to get back to my
studio, to go on with the pictures I started.” But someone wiser than ourselves decided it was not to be.
A sudden heart disease broke off this life, worth so many useless ones (5th February 1888). Certainly
one of the great riddles of life where from the explanation is hidden from our understanding. The
summer before his death he celebrated his cupper wedding (a kind of memorial day with us, when you
have been married twelve and a half year). I noted down a few events of his life with small
illustrations and concluded with a copy of a sketch of his with sheep in the heath and scratched his
name in the * of the clouds saying: What future may bring us, no one can tell – one thing is sure.
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High up in the firmament that covers our extensive Heath, his name is written down for ever and will
tell the generations coming of the great artist who lived for a time at Laren and his great love for the
place and his works will tell the rest.
You know them, these charming idylls of rural life on heaths and fields, round the cottages, when you
can breath and walk under a silvery sky and on charming bits of grounds when every bit of earth and
grass gives you an emotion, a deep impression how great any one must be to give so much charm and
detail in such a simple easy way. How fine you must see, how well you must feel what you do. In
every branch of life you sometimes find them those great s*, great men, who saw something in their
own special way and enriched kamarity* with it. He was one of them for the art-line. His memory is
kept in great veneration by my country-men and to these who search and struggle in art, who have in
themselves, to say – he says: work on patiently and in peace, and if you love what you see round you,
and try to give it as mighty as possible, with all its charms, you will succeed. Don’t look to your right
and left and be disturbed by what others say and do. Walk your own little way quietly and humbly –
especially humbly and when you do so diligently into his face the world will give you what you
deserve and much more than you expect.
Arina Hugenholtz
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Bijlage III
Brieven van Anton Mauve aan Arina Hugenholtz
Hieronder zijn enkele brieven opgenomen, die Anton Mauve aan Arina Hugenholtz schreef. Deze brieven
worden in handschrift in een schrift bewaard in het RKD. Alleen de laatste brief komt uit het artikel van Nico
van Harpen over Arina Hugenholtz in Boon’s Geïllustreerd Magazijn 7 (1905) 1. De andere teksten zijn letterlijk
overgenomen, zoals in het handschrift staan opgetekend, inclusief het al dan niet gebruik van leestekens.
Moeilijk te lezen woorden of onzekerheden zijn met een * aangeduid.

Den Haag, 6 juli 1883
Waarde Arina!
Welbedankt hoor! voor je brief, ik wil je maar dadelijk terugschrijven, want je hebt wel iets
Hollandsch noodig, zoo uit je schrijven op te maken, ik geloof het geheel met je eens te zijn leve!
Holland! met wilgen, slootjes koeien menschen en zelfs Hollandsche miseres dragen zich lichter, doch
dat alles neemt niet weg dat ik voor een paar dagen geleden gewenscht had in je plaats te zijn en een
koeler oord te bewonen als de warmtegraad waarin wij nu moeten ademen. ’t Is Goddank een beetje
beter, maar ’t is verschrikkelijk geweest, en dan mijn atelier, ik heb natuurlijk niets kunnen doen en
buiten was alles blik* en een ellendige blaauwachtige vale lucht, mijn schilderij, je weet wel, de
slootkant is nog niet verder gekomen, wel heb ik als een brave schilder in de zon gezeten en bruin
geworden, maar de inspiratie bleef weg, want zelfs dat lieve sappige hoekje was iets woestijnachtigs
geworden in een woord je ziet wel dat ik niet te best tegen al die heerlijke zomerwarmte verlang
de stoomtrammen en Scheveningsche hotels zullen anders wel zaken maken van de week ben ik op
een avond er ook heen geweest maar geen koeltje kwam 10 uur des avonds en nog 84 Fahrenheit,
Heere! geef uitkomst roep ik maar – wat wenschte ik nou zoo’n ouderwetsch huis te hebben op de
Keizersgracht in Amsterdam met de groote deftige koele vertrekken, maar nu genoeg over mijzelf. –
Wij maken het anders vrij wel – . Gisteren ontving ik een uitnoodiging van het ministerie om Jury-Lid
te worden voor de Amsterdamsche expositie, ik geloof niet het aan te nemen. – Verleden week ben ik
eens een paar dagen op Wijkerbrug geweest en daar nog eene studie geschilderd eigenlijk meer ten
pleziere van een Duitsch Maler die er erg in zat dat hij zoo Dusseldorfsch schilderde maar ik kan het
hem niet afleeren. ik heb hem nu maar wat pilletjes voorgeschreven en minder philosophie. – Hebt je
het Alpenglüen al genoten. Herlich nichtwar. als je weer hier bent zal ik je eens een aardig artikel laten
lezen uit het Vaderland over de Amsterdamsche expositie – een wezenlijk zeer sympathieke
beschouwing over Hollandsche kunst van dezen tijd. Ge zult als een brave schilder nog wel eens je
schetsboek voor den dag halen hoor! Ik wil veel te graag eens wat zien van dat land door jou opgevat
met jou oogen gezien. Het is ook zoo ’n beste tijds seeing*. Wat je bij Hamer* gezien heb kan ik mij
denken dat mooi was en een ware verkwikking voor je ik wou dat ik het ook gezien had; mijn reisje
naar Tiel is nog niet gebeurd. Het schilderij voor Gent zit mij dwars in den maag “bid voor mij om
veel regen en wind en kom en ik zal bidden datje nog wat gezellige dagen zult hebben en opgewekt tot
wat te doen. Wees hartelijk gegroet van uw vriend
Anton Mauve
adres: Mademoiselle A. Hugenholtz
Hotel Roseg*
Grisons
Suisse

Den Haag, 2 aug. 83
Waarde Arina!
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Het wordt hoog tij ik uw brief beantwoord en ik heb ook erg veel lust eens wat met je te praten veel is
er wel niet gebeurd en voor ons schilders is er toch stof te veel. Gij vroeg mij hoe het met het schilderij
gegaan was nu het is nog bij tijds af gekomen ofschoon ik erg onrustig heb zitten werken ge moet
weten dat ik na eenige dagen aan mijn schilderij bezig was mij de lust bekroop eens naar Laren voor 4
à 5 dagen te gaan voor eene teekening te maken voor de H.T.M. het was er weer prachtig niet te
zeggen en toch heb ik maar een paar schetsjes gemaakt toen de dagen om waren en ik weer voor
Gent bezig moest zijn nauwelijks was ik een halve dag aan het werk of kreeg een telegram ik
onmiddelijk als Jurylid naar Amsterdam moest wij zijn daar 4 dagen mede bezig geweest de uitslag
zult ge wel gelezen hebben tot mijn spijt is de jonge Israëls met de eerste medaille bekroond – ik had
hem een zilveren toegedacht doch de Franschen en Belgen hebben den aanslag gegeven de oude
Israëls heeft het na mijn inziens te veel gepousseerd het maakte overal een slechte indruk want nu zijn
de eerste medailles van weinig waarde als men denkt dat Jaap Maris Neuhuys etc gelijk met die jongen
gesteld worden H. ten Kate is woedend en nog eenige zooals van Borselen Apol* etc nu dat was te
voorzien de strijd begint nu eens flink wat heel goed is. Doch om op mij zelf terug te komen na die 4
dagen bleef mij nog maar 2 dagen over om voor Gent klaar* te komen en ik heb gewerkt hoor! het is
nu gelukkig weg en klaar heel mooi vind ik het niet ’t is nog niet die lieve uitvoerigheid die zoo
noodig was voor het interessante; enfin! – Toen een dag daarna ben ik weer eens uit gaan rusten in
Laren en heb daar twee aquarellen gemaakt ik heb gelogeerd bij Vandelaken* maar nu veel beter een
lieve gezellige kamer en bij allerliefste boerenmenschjes dat* ’s middags bij Hamdorff er waren
verscheidene schilders onder ander Valkenburg en dochter het is een goed mensch die graag het goede
wil en wel wat van een artiest heeft hij was nogal blijde dat ik er was en ik kon ook heel goed met hem
opschieten. je te zeggen hoe mooi ik het vond is mij niet mogelijk ik heb o.a. een schets gemaakt naar
de natuur van een * Krans* kan* geen mooiere compositie denken dan de binnenhuisjes waren in mijn
oog of ziel nog weer mooier en de menschen! niet te zeggen Marie informeerde erg naar je en was
precies als verleden jaar dat onderschort bewaakt ze als goud, duurziende schilderijen van de mooiste
innigste soort in een uur, het is luilekkerland voor een schilder ik geloof dat ik er maar voor goed ga
wonen - - Maar nu genoeg over dat al hoe maakt gij het? gij teekend zeker wel eens niet waar? Jonge
Arina met bedaardheid aan het werk dan lukt het je zeker het zal mij verheugen weer eens te zamen te
kunnen zijn - Adio ontvang onze hartelijke groeten en geloof mij uw vriend
A.M.
Adres:
Mademoiselle A. Hugenholtz
Bezuidenhout
La Hage
Hollande

Laren, vrijdagmorgen, 10 juli 1885
Beste A,
Kom ik ga je brief eens beantwoorden en wat met je praten gij zult zeker wel eens goed willen weten
hoe het hier met alles wel gaat nu dat is gauw gezegd “Het is mij alle dag een feestdag buiten, het huis
bevalt me best, heb een goed atelier allergezelligst en suite met de voorkamer dat vooral ’s avonds
wanneer de avonden wat langer worden mij een groot genot geven zal om driest bij mijn werk en aan
de meetafel* te zijn, je weet van werken ’s avonds in den Haag was het voor mij afgesloten.” nu
verder woont Albert Neuhuys in de middelste villa en daar wij beiden schilders zijn gaat dat samen
goed ook met de vrouwen in Blaricum is Smit* en familie waar wij ook over en weer een geweest zijn
het is een goede hartelijke vent, ook Kever die daar ook is mag ik wel, verder is Etha Fles er al eens
geweest en gisteren heeft ze mij een bezoek gebracht. Zij dacht echter later in Laren te komen; de
kamer bij de Graaf is geheel veranderd zoodat, voor jou geen logeeren meer aan is. Bij Hamdorff
snakken ze naar de schilders het is er nog heel stil ik ben natuurlijk druk aan het werk en wel aan twee
teekeningen voor de Teekenmaatschappij. Ik kan niet laten om nog een vrouwtje te maken van* Jaapje
maar nu staande of liever leunende tegen de deurpost met naaiwerk het deed mij zoo mooi aan dat ik
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vergat nog zooiets gemaakt te hebben; verder een kleine aquarel van het wegje naar Blaricum met een
figuurtje op den weg met takkebosschen verder ben ik in het begin dezer week een paar dagen in
Maartensdijk geweest om een schilderij af te maken dat daar nog van mij stond, een boomgaard
waarin een vrouw die goed legt te drogen. * weet je zoo wat ik uitgevoerd heb, van verdere plannen
denk ik wel dat wat komen zal n.l. den winter eens over te blijven ik ben eigenlijk een buitenman en
kom liever in stad om mij eens af te leiden dan andersom, hier kan men antwoord krijgen op vragen in
den stad hoort men niets. Wanneer ik in het Haagje kom weet ik niet precies. Zoodra de teekeningen af
zijn breng ik ze en schrijf je dat dan ik verlang erg eens met je te praten en eens te samen over je werk
te denken en nog meer. Ik schrijf je weer eens gauw. Het weertje is hier afwisselend wel een beetje
suffig. Ik verlang naar westenwind. Nu beste A. het beste je toegewenscht hoor van je vriend
A.M.
Adres: Mejuffrouw A. Hugenholtz
Bezuidenhout
Den Haag

Laren, zondag 17 augustus 1885
Lieve A.
Ik moet je even mededeelen dat jufr. Hamdorff je tegen maandag 8 dagen verwacht doch door de
groote drukte van logées vooral officieren niet de kamer die ik gehad heb geven kan in de eerste dagen
wel na 8 of 10 sept – nu dat zal toch wel goed zijn, Wally Moes en Etha Fles gaan woensdag weer
heen maar komen over een maand weer terug, dus tegen dien tijd zal het ookwel wat gezelliger
worden. Tersteeg schreef mij van de week dat hij bij u geweest was, en zoveel goeds in je werk vond,
erg opwekkend schreef hij er over. – Ik ben druk bezig aan een groot schilderij met schapen, in de
laatste dagen ben ik met waar genoegen aan het werk, het weer is erg op mijn hand, niet al te warm en
mooie luchten ’t is hier heerlijk!!!! ik jubel steeds en verlang hoe langer hoe meer hier te blijven tot
het einde. ten minste buiten, daarom leef ik en ben ik gelukkig of liever voel mij het best in die strijd.en dan die rust. en al wat een schilder vraagt hij vind het al om hem heen en altijd in variaties – om
frisch te blijven.. Nu ik zie je al komen met een hart vol liefde daarvoor moed en werkkracht daarmede
moeten wij er komen en neemt gij ook nog de nodige porties geduld in het teekenen mede; want denk
daar goed om, niet eerst het sentiment daar eindigt een kunststuk mede maar goed en juist teekenen is
het goede begin. –Nu al die wijsheid weten we ook eigenlijk wel het gaat je zoo goed als het kan en tot
ziens hoor!!! Je vriend
A.M.
adres: Mejuffrouw A. Hugenholtz
Bezuidenhout
Den Haag

Laren, 24 Febr. 1886
Beste Arina! Ik heb het schrijven uitgesteld omdat ik zelf dacht te komen deze week, doch ik ben
doodziek van verkoudheid en als dat gure weer niet veranderd blijf ik stil te huis. – Hoe is het, gaat je
dit weer ook niet vervelen ’t is zoo doordringende koud ik heb anders wel genoten dezen winter en
hard gewerkt, wel minder voor de kunst zelve, als wel voor de huishoudelijke zaken; het groote
schilderij, aardappelrooijers heb ik niet klaar gekregen – zoodat ik dit jaar niets naar de Salon stuur –
Hoe gaat het met het werk? ik verlang eens wat te zien en te zamen eens te praten, zoo gauw ik weer
beter ben doe ik dat; Heeft Wally Moes het je al geschreven, dat zij de villa naast ons (want Neuhuys
gaat met Mei er uit) gehuurd heeft zij en Etha zouden dan van de zomer daar wonen ik vind het een
gerust idee, want er was anders alle kans geweest, dat de notaris er in was getrokken en die heb ik het
minste gaarne zoo digt bij mij. – De winter is voor mij vooral zeer stil heengegaan aan uitgaan had ik
geen behoefte, de vrouw is nog eens een week hier en daar geweest, maar voor mij was er variatie
genoeg daar buiten, en de innigste tooneeltjes werden daar vertoond die mij het Ned. Tooneel en
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Opera bijna zouden doen vergeten, mijn atelier is hier ook doch nog niet opgezet ik moet wachten
daarmede tot na de verkooping, ik hoop echter in mei er in te zitten; Als ik kom zal ik je per brief
melden. – veel groeten hoor van ons beiden en vooral van je vriend
Anton M.
Adres: Mejufvrouw A. Hugenholtz
Bezuidenhout
Den Haag

N. van Harpen, ‘Het Land van Mauve. Laren en zijn schilders. Arina Hugenholtz’, Boon’s
Geïllustreerd Magazijn 7 (1905) 1, pp. 258-263.

23 januari 1888
Beste Arina!
Ge zult wel denken, dat ik nu geheel van de wereld afgestorven ben, zoo niets van mij te laten hooren,
doch verleden week ben ik eenige dagen naar Arnhem geweest en ben Dinsdag weer flink aan het
werk gegaan.
Wat mijn gezondheid betreft, die is gelukkig vrij goed en wij allen kunnen dat ook zeggen.
Ik had nog gedacht, mijn aquarellen gereed te maken voor de laatste kunstbeschouwing in Den Haag,
doch zooals dat gaat, de teekening die ik er gaarne had, kwam juist niet af, en dat haast je rep je, begint
een beetje vervelend te worden. Ik ben steeds trouw op mijn post daar geweest, doch als ik het goed
naga, werd er al bitter weinig notitie van genomen, wat den verkoop aangaat, en dat zal in deze tijden
wel in het geheel niet bestaan. Wat de deur eigenlijk dicht doet, ik wilde gaarne goed werk geven, wat
ik zelf met eenig genoegen kon zien.
Nu genoeg over mij, nu eens over jou.
Je moet volstrekt niet verdrietig zijn als het werk eens niet lukt, dat zal bij jou ook niet zoolang meer
duren, of je voelt het meer. Met bedaardheid en ernst en overleg aan het werk, dan moet het gaan, want
je hebt eigenlijk alles waar een goed schilder van gemaakt wordt: gevoel en opvatting en een fijne
keus. Het zijn altijd kleinigheden die ge nu goed moet instudeeren. Wat je weet, is voldoende om werk
te leveren, dat een geheel is, dat een stemming heeft en dat goed van kleur is; teekenen kan men overal
vinden.
Tot slot, laat de schilderij staan, wanneer je er niet aan voort kan, al maak je er zoo twintig, het komt
toch alles in orde; gij komt dan weer eens te staan tegenover het onderwerp en opnieuw zult ge
versterkt worden.
Wat een heerlijk wintertje! Hoe beklagen wij die arme stedelingen. ’t Is niet te zeggen wat een lieve
opgewekte rust hier over alles heerscht.
Nu beste A. weer met moed verder, ik zal het ook doen. Ontvang ook van J. veel groeten en de besten
wenschen van je vriend
A. Mauve
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Bijlage IV
Tentoonstellingen met werk van Hugenholtz
De lijst is samengesteld aan de hand van tentoonstellingscatalogi en berichten en recensies in kranten en
tijdschriften. Er is naar gestreefd een zo volledig mogelijk overzicht te geven, maar desondanks is er een hiaat in
de periode 1915-1923. In deze periode zal zij ongetwijfeld hebben deelgenomen aan de tentoonstellingen in
Hotel Hamdorff, maar aangezien niet alle tentoonstellingscatalogi hiervan zijn teruggevonden, staan deze niet in
de lijst vermeld. Indien mogelijk wordt achter de werken vermeld of het om een schilderij (s), aquarel (a) of
tekening (t) gaat.

1881
- Amsterdam, Arti et Amicitiae, Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, 1881.
166. De zorgen van ’t oudje, f 300
167. Een rustig uurtje, f 300
- Den Haag, Teeken-Academie, Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, 1881.
Binnenhuisje (s), f 250
1882
- Rotterdam, Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen, Tentoonstelling van
schilderijen en andere kunstwerken, 1882.
168. Bij moeder (s), f 250
1883
- Amsterdam, Arti et Amicitiae, Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, 1883.
107. Plaggen halen (s), f 250
1885
- Amsterdam, Arti et Amicitiae, Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, 1885.
97.
Op de heide, f 400
- Rotterdam, Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen, Tentoonstelling van
schilderijen en andere kunstwerken, 1885.
192. Op de heide (s), f 500
193. Maarte meu (s), f 400
1886
- Amsterdam, Rijksmuseum, Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, 26 september
1886-1887.
156. Op den akker (s), f 400
- Amsterdam, Arti et Amicitiae, Tentoonstelling van teekeningen van levende meesters, oktober 1886.
63.
Binnenhuis (a), f 30
64.
Tegen den avond, f 30
1887
- Den Haag, Academie van Beeldende Kunsten, Tentoonstelling van kunstwerken van levende
meesters, 1887.
185. Bij de berkjes (s), f 400
186. Een dorpshoekje (s), f 100
- Amsterdam, Arti et Amicitiae, Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, oktober 1887.
88.
Bij de berkjes (s), f 350
89.
Binnenhuis (a), f 40 (door verloting op 29 december 1887 aan N.J.M. Schelfhout,
Medemblik)
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1888
- Rotterdam, Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen, Tentoonstelling van
schilderijen en andere kunstwerken, 1888.
187. Aan de Schinkel (s), f 400
188. Winter (s), f 200
- Amsterdam, Arti et Amicitiae, Tentoonstelling van teekeningen van levende meesters, april 1888.
67.
Binnenhuis (a), f 40
- Amsterdam, Arti et Amicitiae, Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, oktober 1888.
110. Na de bui, f 400
1889
- Amsterdam, Arti et Amicitiae, Tentoonstelling van teekeningen door leden der maatschappij, april
1889.
49.
Op weg naar stad, f 50
- Den Haag, Pulchri Studio, Tentoonstelling van schilderijen door werkende leden van het
genootschap, 16 december 1889-13 januari 1890.
31.
In ’t wilgenlaantje
1890
- Den Haag, Academie van Beeldende Kunsten, Tentoonstelling van kunstwerken van levende
meesters, 1890
206. Op het land (s), f 250
- Amsterdam, Arti et Amicitiae, Tentoonstelling van teekeningen door leden der maatschappij, april
1890.
39.
Avond, f 100
- Arnhem, Musis Sacrum, Internationale tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, 17
juli-15 september 1890.
203. Winter (s), f 400
204. In den zomer (s), f 400
- Maastricht, Sociëteit Momus, Internationale tentoonstelling van schilderijen, aquarels, teekeningen,
etsen, enz. en beeldhouwwerk, 21 december 1890-18 januari 1891.
174. Op het land (s), f 300
1891
- Amsterdam, Arti et Amicitiae, Tentoonstelling van teekeningen door leden der maatschappij, april
1891.
42.
Winter, f 100
1892
- Amsterdam, Vereeniging tot Bevordering van Beeldende Kunsten, Tentoonstelling van kunstwerken
van levende meesters, 5 september 1892-1893.
186. In de heide (s), f 700
187. In het dennenbosch (s), f 400
1893
- Den Haag, Pulchri Studio, Catalogus van schilderijen en beeldhouwwerken door gewone en buiten
leden, 1893.
57.
Bij de hut
58.
Het bleekveldje
- Amsterdam, Arti et Amicitiae, Tentoonstelling van teekeningen door leden der maatschappij, april
1893.
53.
De Brink, f 100
1895
- Den Haag, Pulchri Studio, Catalogus van schilderijen van werkende leden, 1895.
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43.
De hut in de heide
- Amsterdam, Stedelijk Museum, Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, 14
september 1895-1896.
173. De beukelaan (s)
1896
- Amsterdam, Arti et Amicitiae, Tentoonstelling van schilderijen enz. vervaardigd door leden der
maatschappij, oktober 1896.
56.
Een regendag (s), f 300
1897
- Arnhem, Musis Sacrum, Gemeentelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters (eerste
vierjaarlijkse), 14 juli-1 september 1897.
100. Een regendag (s)
1898
- Den Haag, Pulchri Studio, Tentoonstelling van schilderijen van werkende leden, 1898.
34.
Bij de berkenboomen
1899
- Amsterdam, Stedelijk Museum, Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, 9 september
1899-1900.
75.
In het dennenbosch, f 100
- Amsterdam, Arti et Amicitiae, Tentoonstelling van teekeningen enz. vervaardigd door leden der
maatschappij, oktober-november 1899.
161. In het najaar (s), f 500
1900
- Amsterdam, Arti et Amicitiae, Tentoonstelling van teekeningen en beeldhouwwerken vervaardigd
door leden der maatschappij, oktober-november 1900.
85.
Avond, f 150
1901
- Den Haag, Pulchri Studio, Tentoonstelling van kunstwerken van werkende leden en eenige overleden
meesters (leden van Pulchri Studio), juli-augustus 1901.
72.
Hout inhalen
73.
In de heide
- Amsterdam, Arti et Amicitiae, Tentoonstelling van teekeningen en beeldhouwwerken vervaardigd
door leden der maatschappij, oktober-november 1901.
76.
Dennenbosch (t), f 200
1902
- Leipzig, Arti et Amicitiae, Künstler-Genossenschaft Arti et Amicitiae im Kunst-Verein Leipzig, aprilmei 1902.
35.
Abend (a), RM 350
- Den Haag, Pulchri Studio, Tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, etsen, lithographiën en
beeldhouwwerk door werkende leden, mei 1902.
52.
In het dennenbosch
- Amsterdam, Arti et Amicitiae, Tentoonstelling van teekeningen en beeldhouwwerken vervaardigd
door leden der maatschappij, oktober-november 1902.
82.
De koe heuën, f 300
1903
- Leeuwarden, Friesch Museum, Tentoonstelling van schilderijen van levende
meesters, 16 juni-6 juli 1903.

ederlandsche
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Voor het huis
- Amsterdam, Stedelijk Museum, Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, 12
september 1903-1904.
224. Naar de markt (s), f 900
225. Vóór het huis (s), f 600
1904
- Amsterdam, Arti et Amicitiae, Tentoonstelling van kunstwerken vervaardigd door leden der
maatschappij, april-mei 1904.
82.
Op den akker, f 400
- Den Haag, Pulchri Studio, Tentoonstelling van schilderijen en beeldhouwwerk door werkende leden,
14 april-mei 1904.
60.
Naar de markt
- Den Haag, Pulchri Studio, Tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, etsen, lithographiën en
beeldhouwwerk door werkende leden, 22 november-december 1904.
47.
Avond
1905
- Laren, Hotel Hamdorff, Kunstveiling collectie Jan Hamdorff onder directie der firma L. Schulman,
maart 1905.
Winterlandschap, f 220 (verkocht)
Houtsprokkelen, f 250 (verkocht)
1906
- Den Haag, Pulchri Studio, Larensche Kunsthandel: Tentoonstelling van schilderijen, aquarellen en
teekeningen van Larensche Schilders in Pulchri Studio, 1-15 februari 1906.
Winterlandschap
Houtsprokkelen
- Den Haag, Pulchri Studio, Tentoonstelling van schilderijen en beeldhouwwerk door werkende leden,
15 maart-april 1906.
38.
Herinnering aan Katwijk
- Hilversum, Kunsthandel L. Schulman, Tentoonstelling van schilderijen enz. door Larensche
Meesters, september 1906.
Koeien bij de beek
- Den Haag, Pulchri Studio, Tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, etsen, lithographiën en
beeldhouwwerk door werkende leden, 6 december 1906-januari 1907.
35.
De melkbocht
1907
Amsterdam, Stedelijk Museum, Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters,
1907.
209. Te Katwijk, f 400
1909
- Laren, Larensche kunsthandel, Tentoonstelling van kunstwerken, september 1909.
1914
- Laren, Hotel Hamdorff, Tentoonstelling der kunstwerken van Gooische kunstenaars, 15 juni-15
september.
67.
Winter (s), f 250
68.
Regen (s), f 200
69.
Bij de hut (s), f 200
1915
- Laren, Hotel Hamdorff, Tentoonstelling van kunstwerken, 15 juni-15 september 1915.
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78.
79.

Winter (s), f 250
Zomer (s), f 200

1923
- Laren, Hotel Hamdorff, Tentoonstelling der Gooische schilders, zomer 1923.
… (verkocht)
1925
- Laren, Vereeniging van beeldende kunstenaars Laren-Blaricum, Tentoonstelling schilderijen,
teekeningen, grafisch werk, beeldhouwwerken vervaardigd door leden der vereeniging, 30 mei-7
september 1925.
50.
Plaggensteken (s), f 600
1926
- Laren, Vereeniging van beeldende kunstenaars Laren-Blaricum, Tentoonstelling schilderijen,
teekeningen, grafisch werk, beeldhouwwerken vervaardigd door leden der vereeniging, 21 mei-31
augustus 1926.
51.
In het wilgenlaantje (s)
- Laren, Hotel Hamdorff, Tentoonstelling van kunstwerken, zomer 1926.
Op den akker (verkocht)
1927
- Laren, Vereeniging van beeldende kunstenaars Laren-Blaricum, Tentoonstelling schilderijen,
teekeningen, grafisch werk, beeldhouwwerken vervaardigd door leden der vereeniging, 4 juni-14 juli
1927.
43.
In het hooiland (s), f 400
- Laren, Vereeniging van beeldende kunstenaars Laren-Blaricum, Tentoonstelling schilderijen,
teekeningen, grafisch werk, beeldhouwwerken vervaardigd door leden der vereeniging, 16 juli-31
augustus 1927.
39.
Het bankje bij de hut (s)
1928
- Laren, Vereeniging van beeldende kunstenaars Laren-Blaricum, Tentoonstelling schilderijen,
teekeningen, grafisch werk, beeldhouwwerken vervaardigd door leden der vereeniging, 26 mei-16 juli
1928.
52.
Het koffieuurtje bij de hei (s)
- Laren, Vereeniging van beeldende kunstenaars Laren-Blaricum, Tentoonstelling schilderijen,
teekeningen, grafisch werk, beeldhouwwerken vervaardigd door leden der vereeniging, 19 juli-3
september 1928.
39.
Winter te Laren (s)
- Laren, Hotel Hamdorff, Eretentoonstelling Arina Hugenholtz, september 1928.
2.
In den regen (verkocht)
4.
Op het aardappelveld (verkocht)
6.
Stilleven (Patrijs) (verkocht)
7.
Aardappelen rooien (verkocht)
8.
Wit paard (Ploegen) (verkocht)
9.
Koe (studie) (verkocht)
10.
Koe (studie) (verkocht)
11.
Kinderen bij het hek
12.
Melkbocht
17.
Het wilgenlaantje
18.
Melken
19.
Bij de wilgen
20.
Oud buurtje in Laren
21.
Melktijd (verkocht)
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22.
24.
26.
27.
29.
30.
31.
33.
34.
35.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
46.
49.

Koe onder de wilgen (verkocht)
Koeienkop (verkocht)
Op de Brink (verkocht)
Herfst
Tegen den avond
Zandlossen (verkocht)
Molen in Laren
Hut bij de hei (verkocht)
In de stal (verkocht)
Varkenshokje
Grijze dag
Sprokkelen (verkocht)
Op de heide (verkocht)
Kippen voeren (verkocht)
Naar huis
Op de heide (verkocht)
Vrouw met kind (verkocht)
Naar huis
Wintergezicht (gekocht door vrienden voor de gemeente)

1929
- Laren, Vereeniging van beeldende kunstenaars Laren-Blaricum, Tentoonstelling schilderijen,
teekeningen, grafisch werk, beeldhouwwerken vervaardigd door leden der vereeniging, 18 mei-1
september 1929.
Eerste expositie:
39.
Sneeuw (s)
40.
Achter de boerderij (s)
Tweede expositie:
35.
Op den akker (s)
36.
Bij het onderdeurtje (s)
1930
- Laren, Vereeniging van beeldende kunstenaars Laren-Blaricum, Tentoonstelling schilderijen,
teekeningen, grafisch werk, beeldhouwwerken vervaardigd door leden der vereeniging, 7 juni-31
augustus 1930.
Eerste expositie:
40.
Op de heide (s), f 300
41.
Huisje in Laren (s), f 275
Tweede expositie:
35.
De dorpsesch (s), f 250
36.
Buurtje bij Haarlem (s), f 200
1931
- Laren, Vereeniging van beeldende kunstenaars Laren-Blaricum, Tentoonstelling schilderijen,
teekeningen, grafisch werk, beeldhouwwerken vervaardigd door leden der vereeniging, 23 mei-1
september 1931.
Eerste expositie:
38.
Winter en sneeuw (s), f 375
Tweede expositie:
34.
Rozen uit mijn tuin (s), f 400
1932
- Laren, Vereeniging van beeldende kunstenaars Laren-Blaricum, Tentoonstelling schilderijen,
teekeningen, grafisch werk, beeldhouwwerken vervaardigd door leden der vereeniging, 6 juli-1
september 1932.
75

Tweede expositie:
38.
Buurtje bij Blaricum (s), f 150
39.
Hoekje bij Laren (s), f 150
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&awoord
Bij de totstandkoming van deze scriptie ben ik verschillende personen dank verschuldigd. Allereerst
wil ik Saskia de Bodt (UU) en Jeroen Kapelle (RKD) bedanken voor de goede hulp en begeleiding.
Ook wil ik graag Emke Raassen-Kruimel (Singer Museum) danken. Zij heeft mij de werken van Arina
Hugenholtz in het Singer Museum laten zien en zeer bruikbare informatie gegeven.
Verder ben ik de (verre) familieleden van Arina Hugenholtz, Gerard Hugenholtz en Joost van Son,
zeer erkentelijk. De door Gerard Hugenholtz gemaakte stamboom van zijn familieleden was een goede
bron voor het achterhalen van verschillende achtergrondgegevens omtrent de familie Hugenholtz.
Verder verschafte hij mij enkele foto’s van de ouders van Arina en de jeugdfoto’s waar zij met haar
broertjes en zusjes op staat. Joost van Son wil ik bedanken voor de vele foto’s met werken van Arina
Hugenholtz die hij mij gestuurd heeft.
Verder zijn de medewerkers van de volgende instellingen zeer behulpzaam geweest: Streekarchief
Gooi en Vechtstreek in Hilversum, Stadsarchief Amsterdam, Haags Gemeentearchief, Stads- en
streekarchief Naarden, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Centraal Bureau voor
Genealogie, Koninklijke Bibliotheek.
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