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Linkerpagina: Deze fraaie spiegel in de stijl van de Nieuwe Kunst vervaardigde
Theo Molkenboer in 1899. Zijn monogram verwerkte hij als decoratief element
op het gebatikte perkament. De spiegel werd in 1943 geëxposeerd in het Centraal
Museum in Utrecht (tentoonstelling 'Ontluikende Kunstnijverheid in Nederland
1885 – 1920') en in 1960/61 in het Gemeentemuseum Den Haag (tentoonstelling
'Nieuwe Kunst rond 1900'). Foto: Dennis A-Tjak, collectie Kunstconsult
Onder: Detail van de spiegel met het monogram van Theo Molkenboer.
Foto: Dennis A-Tjak, collectie Kunstconsult
Rechts: Muziekblad: Zangen van Hugo Nolthenius, ontworpen
door Theo Molkenboer in 1895, collectie Sipke van de Peppel

KRACHT
door eenvoud
Het vroege batikwerk van Theo Molkenboer

Deze zeldzame gebatikte spiegellijst van Theo Molkenboer
was 53 jaar geleden een van de blikvangers op de tentoonstelling ‘Nieuwe Kunst rond 1900’ in het Gemeentemuseum
Den Haag. Het was een van de weinige keren dat de spiegel
in het openbaar te zien was; de afgelopen eeuw maakte hij
deel uit van twee belangrijke particuliere collecties.
Dit voorjaar wordt het unieke object door Kunstconsult
gepresenteerd op kunstbeurs ART 2013.
Tekst: Sipke van de Peppel, foto’s: Dennis A-Tjak, collectie Kunstconsult;
Koninklijke Bibliotheek; collectie Sipke van de Peppel
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‘

Iemand van een ongewone begaafdheid, die rusteloos als hij was, iedere techniek aanpakte en er iets
in bereikte’, zo omschrijft tijdgenoot Reinier de Vries
de kunstenaar Theo Molkenboer (1871 – 1920) in
een artikel in Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift.
Theo Molkenboer wordt op 23 februari 1871 in Leeuwarden geboren en groeit op in een katholiek kunstenaarsmilieu. Theo is de oudste zoon van beeldhouwer en tekenleraar Willem Molkenboer. Net als zijn
broers en zussen krijgt hij de liefde voor de kunst
met de paplepel ingegoten. Zijn jongere broer Antoon
schopt het eveneens ver als tekenaar-ontwerper en
zijn zus Phemia wordt ontwerper van onder andere
speelgoed en kindermeubels.
De jonge Theo krijgt zijn eerste onderricht van
zijn vader en van zijn oom, de bekende beeldend
kunstenaar Antoon Derkinderen. Daarnaast leert hij
de kneepjes van het vak als tekenaar op het Amsterdamse atelier van architect Pierre Cuypers. Tijdens
zijn studie aan de Rijksacademie van Beeldende
Kunsten in Amsterdam raakt hij bevriend met Gerrit
Willem Dijsselhof en Carel Adolph Lion Cachet, die
samen met Theo Nieuwenhuis tot de voorhoede van
de Nederlandse Art Nouveau beweging behoren.

Na voltooiing van zijn studie in 1892 gaat Molkenboer aan de slag als zelfstandig schilder, tekenaar en
ontwerper.
Invloed van Dijsselhof
Kunstconsult wist onlangs beslag te leggen op
een spiegel van Theo Molkenboer uit 1899. In deze
periode werkte Molkenboer volgens De Vries vooral
als kunstnijveraar. “Het was de tijd van beroering
onder de jongere kunstenaars”, vertelt hij in zijn
artikel uit 1925. “Velen die aanvankelijk als schilder
debuteerden, voelden zich tot de versierende kunsten aangetrokken. Zo ook Theo Molkenboer, die
als vlot en vaardig schilder-tekenaar menig portret
had gemaakt, maar zich toen – waarschijnlijk onder
invloed van Dijsselhof – op de decoratieve kunst
ging toeleggen. In die tijd ontwierp hij tegels, vazen,
meubelen en spiegellijsten.”
De spiegel in de collectie van Kunstconsult is gemaakt van walnoothout. De eenvoudige vormgeving
en organische versiering van de lijst zijn kenmerkend
voor de Nieuwe Kunst; de Nederlandse variant van
de Art Nouveau.
Typerend is ook de gekozen decoratietechniek: batik
op perkament. Aan het einde van de negentiende
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Linkerpagina: Zeldzame boekband ontworpen
door Theo Molkenboer, gebatikt perkament,
1899, Collectie Koninklijke Bibliotheek
Links: Advertentie voor boekbinder
Elias P. van Bommel, ontworpen door
Theo Molkenboer in 1897, collectie
Sipke van de Peppel

eeuw groeide in Nederland belangstelling voor de
ornamenten en technieken uit het verre oosten en
vooral Indonesië. Kunstenaars experimenteerden
met de traditionele techniek van het batikken, waarbij een met was bedekte lap stof door meerdere verfbaden wordt gehaald. Door bij iedere verfkleur een
ander deel van de stof met was te bedekken ontstaat
een kleurrijk decor. Lion Cachet verfijnde deze techniek door in plaats van textiel perkament als ondergrond te gebruiken. Waarschijnlijk heeft Molkenboer
zich het batikken op perkament al tijdens of vlak na
zijn studie eigen gemaakt.
Eenvoud en soberheid
De gebatikte spiegellijst is een goed voorbeeld
van de veranderingen die aan het einde van de
negentiende eeuw binnen de kunstnijverheid plaatsvonden. In Engeland propageerde William Morris,
als reactie op de volgens hem heilloze weg van het
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navolgen van historische stijlen, eenvoud en soberheid. De decoratie moest voortkomen uit de functie
van het voorwerp. Een idee dat in Nederland door
veel kunstenaars werd omarmd.
Ook Molkenboer onderschrijft de visie van Morris.
Zo pleit hij in november 1896 in een artikel over het
ontwerpen van boekbanden om de decoratie van een
boek te baseren op de constructie van de band. “Een
boekband is eigenlijk een architecturaal geheel”, zegt
hij in zijn stuk. “Een door de noodwendigheid geheel
bepaald gebruiksding, zoals een huis dat ook is, een
tafel, een stoel, een kan, pot, kruik of wat dan ook.”
Ontwerpers die boeken of andere gebruiksvoorwerpen uitbundig versieren, zonder rekening te houden
met de constructie, begaan volgens Molkenboer ‘een
fout tegen de architectuur’. “Want is het niet juist de
hoogste kunst zich te schikken in de behoeften en
wetten, die het voorwerp waaraan wij ons te houden
hebben ons stelt.”

Zeldzame perkamenten boekband
Een zeldzame boekband in de collectie van de
Koninklijke Bibliotheek laat zien hoe Molkenboer
deze ideeën in praktijk bracht. De perkamenten band
is net als de spiegel ontworpen in 1899. Molkenboer
koos voor deze band een historische bindtechniek,
waarbij de bindingen waarop het boekblok is genaaid, in de kneep zichtbaar zijn. Geheel volgens de
toenmalige opvattingen maken deze constructieve
elementen onderdeel uit van de decoratie.
Opnieuw valt de ingetogen versiering op; een gebatikt
decor van blad- en plantachtige vormen.
Hiermee geeft Molkenboer invulling aan een
ander Nieuwe Kunst idee, namelijk dat de natuur
de moeder (lees: inspiratiebron) van alle kunsten is.
De stippen en lijnen op de rug hebben zowel een versierende als typografische functie en benadrukken dat
voorplat, achterplat en rug samen één geheel vormen.

Ontwerper van affiches
De eenvoudige, krachtige ontwerpen van Theo
Molkenboer waren destijds zeer modern. Na 1900
hield hij zich ook met andere vormen van kunstnijverheid bezig. Zo was Molkenboer van 1901 tot
1904 artistiek leider bij plateelfabriek Holland in
Utrecht en oogstte hij veel waardering als ontwerper
van affiches.
In 1909 volgde hij zijn broer naar de Verenigde
Staten, waar beiden veel opdrachten kregen.
Molkenboer schilderde er onder andere een portret
van president William Howard Taft. In 1913 keerde
hij terug naar Nederland.
Theo Molkenboer overleed in 1920 op 49-jarige leeftijd aan tuberculose in een sanatorium in het Zwitserse Agra. Tegenwoordig wordt hij beschouwd als
een van de meest vernieuwende kunstenaars tijdens
het fin de siècle.
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