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Overzicht van kunstenaars  / fabrieken waar een monografie van 

gewenst is. 
 

Adriani-Hovy, Elisabeth (1873-1957); schilder, aquarellist, tekenaar, etser, 
lithograaf 

Agterberg, Cris (1883-1948); beeldhouwer, keramist, tekenaar, edelsmid, 

sieraadontwerper, sierkunstenaar, glasontwerper, textielkunstenaar   
Alma, Petrus (1886-1969); grafisch ontwerper, etser, lithograaf, vervaardiger 

van houtsnedes, monumentaal kunstenaar, wandschilder, schilder, 
ontwerper, vervaardiger van mozaïek 

Alons, Cornelius Louis (1892-1967); binnenhuisarchitect, industrieel 

ontwerper, schilder, aquarellist, kunstnijveraar, beeldhouwer, glasschilder, 
interieurontwerper, meubelontwerper, ondernemer, docent aan academie, 

tekenaar, keramisch ontwerper 
Amesz, Wijnanda Ottoline Johanne (1897-1965); schilder, illustrator, 

tekenaar, ontwerper, tekenleraar 

Ansingh, Maria Elisabeth Georgina (Lizzy) (1875-1959); schilder, tekenaar, 
aquarellist, graficus, illustrator, ontwerper, kunstverzamelaar 

Balbian Verster-Bolderhey, Hendrika Cornelia de (Rie) (1890-1990); 
schilder, binnenhuisarchitect  

Bauer-Stumpff, Jo (1873-1964); leraar, schilder, tekenaar, aquarellist, 
pastellist 

Beekman, Christiaan Hendrik (1887-1964); graficus, schilder, tekenaar, 

aquarellist, illustrator, plateelschilder 
Beers, Henri (Hans) (1891-1979); graficus, knipkunstenaar, schilder, tekenaar, 

vervaardiger van houtsnedes, linosnijder, wandschilder, ontwerper   
Bekkers & Zoon, Weduwe J., metaalwarenfabriek 
Berg, Anna Carolina van den (Ans) (1873-1942); schilder, tekenaar, 

pastellist 
Bergman, Gerard (1899-1980); schilder, beeldhouwer, aquarellist, tekenaar, 

pentekenaar, etser, lithograaf, graveur (prentmaker), kunstnijveraar, 
ontwerper   

Besten, Pieter den (1894-1972); beeldhouwer, schilder, tekenaar, aquarellist, 

wandschilder, reclameontwerper, grafisch ontwerper, kunstnijveraar   
Bobeldijk, Félicien (1876-1964): schilder, aquarellist, tekenaar, etser, 

lithograaf   
Bokhorst, Engelbartus  (1871-1939); schilder, tekenaar, aquarellist, keramist, 

decoratieschilder 

Bosch, E.M.T. ('Etienne') (1863-1933); schilder, tekenaar, aquarellist, 
lithograaf, etser   

Bottema, Tjerk (1882-1940); graficus, grafisch ontwerper, politiek tekenaar, 
tekenaar, schilder, ontwerper, aquarellist, pentekenaar, lithograaf, 
kunstnijveraar   

Bouthoorn, W. (1916-2004); monumentaal kunstenaar, schilder, vervaardiger 
van gouaches, illustrator, wandschilder, vervaardiger van mozaïek   

Breman, Co (1865-1938); wandschilder, graficus, decoratieschilder, schilder, 
ontwerper   

Broeksmit, F.H. (1875-1945); schilder, tekenaar, etser, lithograaf   

Broggel, Willy (1882-1970); aquarellist, etser, kunstnijveraar, lithograaf, 
pentekenaar, reclameontwerper, schilder, ontwerper   

Bromberg, Paul (1893-1949); interieurontwerper, binnenhuisarchitect, 
meubelontwerper, publicist 
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Brunott, Jan (1889-1951); meubelontwerper, interieurontwerper   

Busschbach, A. van (1866-1936); schilder, tekenaar, aquarellist, tekenleraar   
Buijs, Jan Willem Eduard (1889-1961); architect, linosnijder, 

meubelontwerper, fotograaf, tekenaar, vervaardiger van houtsnedes  
Bylandt, Otto van (1852-1929); schilder, tekenaar  
Canta, Agnes Catharina (1888-1964); grafisch ontwerper, lithograaf, 

wandschilder, schilder, ontwerper, decoratieschilder 
Carbasius, Françoise Charlotte (1885-1984); beeldhouwer 

Caspel, Johann Georg van (1870-1928); grafisch ontwerper, lithograaf, 
tekenaar, schilder, architect, meubelontwerper, kunstnijveraar 

Chabot, Hendrik (1894-1949); beeldhouwer, etser, lithograaf, wandschilder, 

schilder, schilderijenrestaurator, tekenaar  
Claus, Benjamin Stephanus (1871-1940); schilder, tekenleraar   

Collette, Joan (1889-1958); graficus, grafisch ontwerper, illustrator, 
monumentaal kunstenaar, schilder, glasschilder, wandschilder, tekenaar, 
ontwerper, vervaardiger van mozaïek   

Cornelder, H.W. (1896-1990); schilder, tekenaar  
Cremers, Marie (1874-1960); schilder, lithograaf, graficus, tekenaar, illustrator   

Derkinderen-Besier, Johanna Henriëtte (1865-1944); textielkunstenaar, 
tekenaar, etser, lithograaf, fotograaf 

Derkzen van Angeren, Antoon (1878-1961); graficus, etser, graveur 
(prentmaker), lithograaf, schilder, aquarellist, tekenaar   

Dewald, Petrus (1869-1954); schilder, tekenaar, fotograaf, docent aan 

academie, musicus   
Diedenhoven, Walter van (1886-1915); etser, lithograaf, ontwerper, tekenaar, 

vervaardiger van houtsnedes   
Dudok, Willem Marinus (1884-1974); architect, edelsmid, interieurontwerper, 

meubelontwerper, siersmid, sieraadontwerper 

Egter van Wissekerke, Antje (1872-1969); schilder, tekenaar, lithograaf   
Elout-Drabbe, Mies (1875-1956); schilder, tekenaar, etser, graveur 

Everbag, Frans (1877-1947); graficus, schilder, tekenaar, lithograaf, etser  
Eyck, Charles Hubert (1897-1983); aquarellist, architect, beeldhouwer, 

glasschilder, vervaardiger van gouaches, grafisch ontwerper, illustrator, 

keramist, lithograaf, monumentaal kunstenaar, pastellist, pentekenaar, 
schilder, tekenaar, wandschilder, interieurontwerper 

Fles, Margaretha Tekla Johanna (1857-1948); schilder, etser, aquarellist, 
graficus, kunstcriticus  

Franken, Marianne (1884-1945); schilder, tekenaar 

Geel, Christiaan Johannes van (1891-1969); auteur, dichter, grafisch 
ontwerper, ontwerper, schilder, tekenaar, typograaf, wandschilder   

Geldermalsen, Truus van (1887-1968); glasschilder 
Gerdes, Eduard (1887-1945); aquarellist, etser, kopiist, schilder, wandschilder   
Gips, Abraham Frans (1861-1943); schilder, tekenaar, wandschilder, 

ontwerper, interieurarchitect, graficus   
Groot, Jan Hessel de (1864-1932); keramist, architect, ontwerper, tekenaar, 

kunsttheoreticus, docent aan academie, amateur, schilder   
Hahn Dijkman, Albert Pieter (1894-1953); grafisch ontwerper, etser, 

lithograaf, illustrator, kunsttheoreticus, politiek tekenaar, tekenaar, 

tekenleraar   
Hameetman-Schlette, Engelina Helena (1875-1954); schilder, aquarellist, 

tekenaar, lithograaf 
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Hart Nibbrig, Ferdinand (1866-1915); schilder, tekenaar, etser, lithograaf, 

graficus 
Hartgring, Willem Petrus (1874-1940); schilder, tekenaar, pastellist, 

plateelschilder, ontwerper, keramist, porseleinschilder, keramisch 
ontwerper 

Hasselt, Bernardina Johanna Roberta van (1878-1932); schilder, tekenaar, 

lithograaf, tekenleraar 
Hazeveld, Franciscus Jan Hendrikus (1911-1967); politiek tekenaar, 

tekenaar, schilder   
Hellendoorn, Ward (1912-1941), schilder, tekenaar, bandontwerper en 

illustrator 

Hoef, Gerrit van der (1879-1954); aquarellist, wandschilder, schilder, 
tekenaar, etser, kunstnijveraar, vervaardiger van houtsnedes, linosnijder   

Hoff, A.J. van 't (1893-1933); schilder, tekenaar, aquarellist, pastellist, 
illustrator, graficus, etser, lithograaf   

Hofker-Rueter, Maria (1902-1999); aquarellist, tekenaar, kunstnijveraar, 

kalligraaf, boekbinder, schilder, auteur   
Hofman, Pieter Adrianus Hendrik (1885-1965); beeldhouwer, edelsmid, 

glasschilder, grafisch ontwerper, illustrator, interieurontwerper, 
wandschilder, schilder, sieraadontwerper, meubelontwerper, 

sierkunstenaar, architect, etser, lithograaf, tekenaar   
Honig, Nelly Greta (1879-1945); tekenaar, schilder, lithograaf   
Hooft, C.G. 't (1866-1936); schilder, tekenaar, lithograaf   

Huysmans, Frans (1885-1954); schilder, wandschilder, glasschilder, 
decorschilder, tekenaar   

Hynckes, Raoul (1893-1973); schilder, tekenaar, pastellist, illustrator, collagist, 
decorschilder, graficus, grafisch ontwerper, vervaardiger van houtsnedes, 
meubelontwerper   

Jacobs van den Hof, Gijsbert Jan (1889-1965); beeldhouwer, 
bouwbeeldhouwer, tekenaar, docent aan academie   

Jong, Germ de (1886-1967); schilder, tekenaar, pentekenaar, aquarellist, 
pastellist, etser, lithograaf, vervaardiger van houtsnedes   

Jong, Toon de (1879-1978); graficus, etser, lithograaf, tekenaar, schilder, 

aquarellist, pastellist, pentekenaar   
Kempen & Zn., Fa. J.M. van (voluit: Koninklijke Nederlandsche Fabriek van 

Gouden en Zilveren Werken J.M. van Kempen & Zonen) 
Kinheim Handtapijtknoperij (1910-1973), Beverwijk 
Klijn, Albert (1895-1980); grafisch ontwerper, glasschilder, schilder, etser, 

reclameontwerper, collagist, ontwerper, pastellist   
Klunne, Bartholomeus Louis Eliza Maria (1875-1924); schilder, 

decoratieschilder (van interieurs), sierkunstenaar, meubelontwerper, 
glasschilder   

Koo, Nicolaas de (1881-1960); architect, beeldhouwer, edelsmid, grafisch 

ontwerper, interieurontwerper, binnenhuisarchitect, meubelontwerper, 
typograaf, textielkunstenaar 

Korteling, Willem (1889-1964); schilder, tekenaar, aquarellist, pastellist   
Koster, Johanna Petronella Catharina Antoinetta (Jo) (1868/1869-1944); 

schilder, aquarellist, tekenaar, graficus, etser, lithograaf, kunstnijveraar, 

vervaardiger van houtsnedes, textielkunstenaar, illustrator, leraar 
Kromhout, Alida (1875-1951); kunstnaaldwerk 

Kromhout, Willem (1864-1940); architect, interieurontwerper, wandschilder, 
meubelontwerper, docent aan academie, auteur   
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Kuperus, Sjoerd (1893-1988); etser, tekenaar, illustrator   

Laan, Cornelis Johannes van der (1903-1983); glasschilder, monumentaal 
kunstenaar, wandschilder, beeldhouwer, schilder, vervaardiger van 

mozaïek, grafisch ontwerper   
Laars, T. van der (1861-1939); glasschilder, monumentaal kunstenaar, 

wandschilder, beeldhouwer, schilder, vervaardiger van mozaïek, grafisch 

ontwerper   
Laren, Jacobus van (1877-1953); architect 

Lavieren, Rijk van (1889-1952); glasschilder, graficus, schilder, tekenaar, 
vervaardiger van houtsnedes, wandschilder   

Leck, Bart Antony van der (1876-1958); keramist, collagist, glasschilder, 

ontwerper, interieurontwerper, graficus, lithograaf, illustrator, 
monumentaal kunstenaar, schilder, textielkunstenaar, tekenaar, 

aquarellist   
Leeuw, Henri (1861-1918); beeldhouwer, graficus, schilder, tekenaar, 

aquarellist, etser, tekenleraar, wandschilder, vervaardiger van houtsnedes, 

illustrator   
Maasdijk, A. van (1856-1931); schilder, tekenaar   

Meijer, Henk (1884-1970); illustrator, lithograaf, pentekenaar, schilder, 
tekenaar 

Mens, Isidorus Maria Cornelis (Is) van (1890-1985); aquarellist, etser, 
graficus, grafisch ontwerper, houtgraveur, illustrator, journalist, lithograaf, 
pentekenaar, schilder, tekenaar   

Moerkerken, Pieter Hendrik van (1877-1951); grafisch ontwerper, illustrator, 
tekenaar, lithograaf, vervaardiger van houtsnedes   

Nerée tot Babberich, Christophe Karel Henri de (1880-1909) schilder, 
tekenaar 

Polderman, Hugo N. (1886-1977); illustrator, schilder, tekenaar, aquarellist, 

pentekenaar, lithograaf   
Potterie Kennemerland (1920-1942) 

Prins, L.K.C. (1887-1957); graficus, etser, tekenaar, lithograaf en vervaardiger 
van houtsnedes en affiches  

Raemaekers, Louis (1869-1956); docent kunstnijverheid, illustrator, lithograaf, 

ontwerper, politiek tekenaar, schilder, tekenaar   
Rees-Dutilh, Adya van (1876-1959); kunstnijveraar, beeldhouwer, collagist, 

graficus, illustrator, lithograaf, schilder, tekenaar, textielkunstenaar 
Reus, M.P. (1865-1938); schilder, tekenaar, aquarellist   
Roy, Chris le (1884-1969); militair, graficus, lithograaf, schilder, aquarellist, 

pastellist, tekenaar   
Sluijter, Johanna Jozina Helena (Anna) (1866-1931); schilder, illustrator, 

fotograaf 
Sluijterman, Theodorus Karel Lodewijk (1863-1931); meubelontwerper, 

interieurontwerper, edelsmid, decoratieschilder (van interieurs), tekenaar, 

keramist, schilder, docent aan academie, hoogleraar 
Stok, Henri van der (1870-1946) beeldhouwer, glaskunstenaar, graficus, 

vervaardiger van houtsnedes, etser, graveur (prentmaker), lithograaf, 
glasschilder, wandschilder, schilder, tekenaar, kunstnijveraar   

Vlaanderen, André (1881-1955); docent aan academie, grafisch ontwerper, 

illustrator, interieurontwerper, kunsttheoreticus, monumentaal kunstenaar, 
publicist, reclametekenaar, schilder, tekenaar, vertaler, vervaardiger van 

mozaïek   
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Volmar, Hendrik W.N. (1881-1921) ; schilder, tekenaar, aquarellist, etser, 

vervaardiger van houtsnedes   
Waarden, Netty van der (1880-1940); tekenaar, ontwerpster (kalenders)  

Wijnstroom, A.C. (1888-1971); schilder, tekenaar   
Wijsmuller, J.H. (1855-1925); aquarellist, etser, schilder   
Windhorst, J. (1884-1970); schilder  

Wittenberg, Jan (1886-1963); graficus, schilder, tekenaar   
Wolff, Cor de (1889-1963); graficus, monumentaal kunstenaar, wandschilder, 

schilder, tekenaar, huisschilder, mozaïek, textielkunstenaar   
Wouters, Henri (1866-1935); etser, lithograaf, schilder   


