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Voorwoord d 

Dezee studie is voortgekomen uit een onderzoek dat ik 

inn de jaren tachtig deed naar kunstenaars die in de 

negentiendee eeuw werkzaam waren in Noord-Brabant. 

Hett resultaat was ronduit mager te noemen. Wel stuit-

tee ik verschillende malen op de naam Huijsmans. een 

kunstenaarsfamiliee uit Breda. Kenmerkend was dat 

vaderr Jacobus Carolus Huijsmans en zijn zoon 

Constant,, in tegenstelling tot andere schilders, niet weg-

trokkenn uit Brabant. Als kunstenaar en tekenmeester 

warenn zij wel in staat in Brabant een bestaan op te bouwen. 

Bovendienn was bekend dat Constant Huijsmans enkele 

publicatiess op zijn naam had staan, dat hij korte tijd 

tekenleraarr van Vincent van Gogh geweest was en dat 

err ook nog een briefwisseling van hem aanwezig was op 

hett Stadsarchief Breda. Dit alles boeide mij. 

Hett was prof. dr. P.D. 't Hart, destijds verbonden aan 

dee Universiteit Utrecht en het Universiteitsmuseum, 

diee mij - en dan spreken we inmiddels over 1995 -

stimuleerdee tot dit proefschrift. Hij wist mij te overtuigen 

dee Brabantse kunstenaars te laten varen en me te 

concentrerenn op vader en zoon Huijsmans. In eerste 

instantiee ging ik op zoek naar hun activiteiten als 

kunstenaarr maar gaandeweg ontdekte ik dat hun 

onderwijskundigee inbreng veel belangrijker was. Met 

namee Constant Huijsmans ontpopte zich als een in-

spirerendd en enthousiast docent met veel vernieuwende 

ideeën.. Met behulp van zijn correspondentie, die 

slechtss voor een deel bewaard is gebleven, zijn publicaties 

enn die van tijdgenoten is het mogelijk geworden zijn 

levenn te reconstrueren. Er was veel detectivewerk voor 

nodigg om met de overgebleven flarden zijn levens-

verhaall  tot één geheel te componeren. En zo raakte de 

laatstee jaren mijn leven vervlochten met dat van 

Constantt Huijsmans. Huijsmans boeide en intrigeerde 

mee maar door zijn vaak aarzelende houding en gebrek aan 

zelfvertrouwenn riep hij ook regelmatig mijn irritatie op. 

Lastigg was dat ik mijn onderzoek moest doen naast 

mijnn reguliere baan en dat het geen enkel verband 

hieldd met mijn dagelijkse werkzaamheden. Onderzoek 

doenn buiten werkverband is een eenzame bezigheid. 

Contactenn met vakbroeders zijn schaars en het kost 

veell  energie om telkens over te schakelen van werk 

naarr onderzoek. Bovendien gaan vele geneugten in het 

weekendd aan je voorbij. Maar mijn grote affiniteit met 

hethet onderwerp en de drijfveer om het leven van 

Huijsmanss te ontrafelen, gaven me de stimulans om door 

tee gaan. In dit geval was detectivewerk zeer verslavend. 

Eenn onderwerp heeft tijd nodig en moet groeien. 

Dankk ben ik verschuldigd aan mijn promotor prof.dr. 

Evertt van Uitert en co-promotor dr. Adi Martis. Zij 

zorgdenn dat de vele flarden in mijn hoofd de juiste 

vormm kregen. Zij gaven vele adviezen om Constant 

Huijsmanss in een breder perspectief te plaatsen, zodat 

hijj  beter tot zijn recht kon komen. Ook ben ik dank 

verschuldigdd aan dr. Paul van der Velde die onlangs 

promoveerdee op Pieter Veth. Hij was bereid het gedeelte 

overr de relatie tussen Constant Huijsmans en Pieter 

Vethh aan zijn kritisch oog te onderwerpen. Vriendin en 

schoonzuss Jeanne van Genugten heeft veel tijd gespen-

deerdd om mijn proefschrift in de diverse voorstadia 

doorr te lezen. Vriendin drs. Gemmeke van Kempen 

dankk ik voor het redactionele werk dat zij in de laatste 

fasee verrichtte. Met drs. Jean-Pierre van Rijen, die als 

lotgenoott en goede vriend in hetzelfde schuitje zit. heb 

ikk jaar na jaar vele avondvullende en opbeurende 

telefoongesprekkenn gevoerd. 

Constantt Huijsmans was niet alleen "mijn' onder-

werp.. Er zijn nog meer mensen in hem geïnteresseerd. 

Add Willemen, zelf tekenleraar, heeft beroepshalve vooral 

belangstellingg voor Huijsmans als tekendocent. 

Voordatt ik aan het onderwerp begon, had hij al enkele 

publicatiess over hem op zijn naam staan. Met Ad 

Willemenn had ik vooral contact over de tekenkundige 

kwaliteitenn van Huijsmans. Adriaan Simons begeeft 

zichh vooral in de literaire hoek en dan in het bijzonder 

inn die van de Franse negentiende eeuw. Uiteraard weet 

hijj  veel over Huijsmans" beroemde neef Joris-Karl 

Huijsmans.. Onze correspondentie verliep hoofdzakelijk 
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viaa e-mail en ik waardeer het bijzonder dat hij al zijn 
informatiee en transcripties belangeloos aan mij door-
stuurde. . 

Zeerr erkentelijk ben ik het Zuidelijk Historisch 
Contactt dat bereid was mijn dissertatie uit te geven. 
Hett gal' mij zelfs de gelegenheid mijn studie rijk 
geïllustreerdd en op groot formaat uit te brengen. 

Tott slot kan ik onmogelijk uitdrukken wat het voor 

mijj  betekend heeft dat mijn man Jos van Helvoort mij 
vanaff  het begin al die jaren onvoorwaardelijk heeft 
gesteundd en gestimuleerd. Op zijn leuke, spontane voor-
stellenn om onze vrije tijd samen door te brengen, kon 
hijj  nagenoeg altijd 'nee' verwachten. Veel activiteiten 
heeftt hij dan ook zonder mij moeten ondernemen. Aan 
hemm draag ik mijn proefschrift op. 
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