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Kunstenaar van 
Der Blaue Reiter

HeinricH
campendonk

1889 – 1957



heinrich Campendonk
sChildeR, tekena aR, gRafiCus, gla zenieR

de duits-nederlandse expressionist heinrich Campendonk (krefeld, 1889 – amsterdam, 1957) studeerde 

bij Johan thorn Prikker in krefeld en was het jongste lid van der blaue Reiter, de beroemde kunstenaars-

groep in zuid-duitsland, rond Wassily kandinsky, franz marc, august macke en Paul klee. naast vrij 

werk met als terugkerende thema´s de harmonie tussen mens en dier en de onbereikbaarheid van het 

met de natuur verbonden leven, werkte hij aan opdrachten in de openbare ruimte. zo maakt hij vele 

wandschilderingen en glas-in-loodramen. 

vanwege de dreiging van het nazi-regime 

– zijn werk wordt net als dat van Chabot 

bestempeld als entartete kunst – vertrekt 

hij naar belgië en vestigt zich een jaar later 

in amsterdam. daar wordt hij benoemd 

tot hoogleraar monumentale kunsten aan 

de Rijk   saka demie en heeft hij een sterke 

invloed op de ontwikkeling van een grote 

groep vooroorlogse kunstenaars. 

ondanks de internationale erkenning van 

zijn werk, is Campendonk bij het grote 

publiek relatief onbekend. de laatste jaren 

treedt hij uit de schaduw van kunstenaars 

als kandinsky, marc, macke en klee en 

beleeft het rijkgeschakeerde oeuvre een 

ware herwaardering.

Heinrich Campendonk (1889 – 1957), Der Blaue Reiter (detail), 
ca 1952, Olieverf op doek, 70 x 80 cm, Particuliere collectie

Campendonk  
ontmoet Chabot
de holland-ameRika liJn

of heinrich Campendonk en henk Chabot 

elkaar goed hebben gekend, is niet te 

zeggen. in ieder geval hebben beiden in 

1937 deelgenomen aan de proefvaart van 

het stoomschip de nieuw amsterdam ii, 

het pronkstuk van de holland-amerika lijn 

waaraan zowel Campendonk als Chabot 

een bijdrage leverde. de belgische dichter 

Paul van ostaijen, met wie Campendonk goed bevriend was, formuleert de overeenkomsten in diverse 

expressionistische uitingen en disciplines in die tijd in verschillende artikelen. hij beschrijft deze uitingen 

niet zozeer in ´stijlgemeenschappelijke zin´, maar als creatieve ruimte voor ´simultane verschijningen´of 

´parallelle aspekten´. vanuit deze invalshoek wordt de verwantschap tussen Chabot en Campendonk nu 

getoond in een beknopte overzichtstentoonstelling. te zien zijn zowel voor- als naoorlogse schilderijen, 

tekeningen, grafisch werk, aquarellen en glas in lood.



nieuW veRsChenen

Junge kunst 09 - 
heinrich Campendonk

‘een unieke symfonie van kleur en ritme.’ 

zo beschrijft kunsthistoricus en uitgever 

georg biermann in 1921 Campendonks 

vroege werk in de serie Junge kunst. enkele 

jaren later wordt Campendonks werk als 

‘entartet’ bestempeld en vlucht hij naar 

nederland.

 

de originele reeks Junge kunst verscheen 

van 1919 tot 1933 in 62 delen onder het motto 

‘[Wir] möchten nur Weniges bringen, aber 

dies Wenige soll mit größter sorgfalt ausge-

wählt und ausgestattet werden.’ henk Chabot 

had enkele boeken uit deze serie – waaronder 

dat van Campendonk – in zijn bezit.

 

sinds 2012 wordt de reeks bewerkt en op-

nieuw uitgebracht. in deze nieuwe uitgave 

portretteert dr. gisela geiger een fascineren-

de kunstenaarspersoonlijkheid. zij beschrijft 

op levendige wijze de ontwikkeling van 

Campendonk als kunstenaar in relatie tot de 

geschiedenis van de vorige eeuw.

Uitg. Klinkhardt & Biermann, 2013

Duits, Gebonden, 80 Pagina’s full colour, € 11,90

Tekst Dr. Gisela Geiger (Stadtmuseum Penzberg)

glas in lood

in 1937 maakt Campendonk voor het neder-

landse paviljoen op de Wereldtentoonstelling in 

Parijs een triptiek in glas in lood. kunstenaars als 

fernand léger en Pablo Picasso – hij zendt het 

imposante schilderij ‘guernica’ in –, dingen mee 

naar de grand Prix. het is Campendonk die 

met zijn Passievenster in glas in lood de 

onderscheiding krijgt. bij de tentoonstelling 

organiseert het Chabot museum een glas in lood 

workshop. kijk op www.chabotmuseum.nl voor 

informatie over data en deelname.

Henk Chabot (1894 – 1949), Grazende koeien, 1948, Olieverf op doek, 
120 x 151 cm, Collectie Chabot Museum Rotterdam, in langdurig 
bruikleen van Museum Boijmans van Beuningen

een monument 
vooR het eXPRessionisme

al eerder organiseerde het Chabot museum 

tentoonstellingen van het werk van duitse expres-

sionisten als käthe kollwitz, emil nolde, otto 

gleichmann, Paula modersohn-becker en ernst 

ludwig kirchner, in samenwerking met de des-

betreffende monografi sch georiënteerde musea 

en/of collecties in duitsland. het Chabot museum 

positioneert zich hiermee als een monument 

voor het expressionisme. de tentoonstelling 

komt tot stand in nauwe samenwerking met het 

stadt museum Penzberg, kunstmuseen krefeld en 

enkele andere nederlandse en duitse musea.
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Chabot Museum
museumpark 11, 3015 Cb Rotterdam
t +31 (0)10 436 37 13
mail@chabotmuseum.nl
www.chabotmuseum.nl

 @chabotmuseum
  www.facebook.com/chabotmuseum

Openingstijden
di t/m vr 11.00 – 16.30 uur
za 11.00 – 17.00 uur
zo 12.00 – 17.00 uur
maan- en feestdagen gesloten

Toegangsprijzen
volwassenen  € 9,50
studenten / CJP / Ckv  € 5,00
museumkaart / Rotterdampas  € 3,00
kinderen t/m 12 jaar  gratis

Rondleidingen
groepen van 12 tot 20 personen kunnen
door een deskundige gids worden rondgeleid.  
€ 65,- (excl. entree p.p.) Reserveren verplicht. 

Activiteiten
bij deze tentoonstelling organiseert het Chabot 
museum verschillende speciale ontvangsten en 
activiteiten. op onze website en de facebook-
pagina vindt u het actuele aanbod.

Sfeervolle ontvangst op maat
We denken graag met u mee om een ontvangst 
op maat te organiseren in de bijzondere 
monumentale witte villa in het hart van  
de stad. meer informatie:  
a.verschelling@chabotmuseum.nl

Schoolkinderen regio  
Rotterdam gratis met de bus
bij museumles gratis vervoer naar  
het Chabot museum voor leerlingen van het 
primair onderwijs en bso met de turing 
museumbus. www.turingmuseumbus.nl

Wordt u ook donateur?
€ 35,- per jaar p.p. of € 50,- per jaar met 
introducé. u ontvangt regelmatig uit nodigingen 
en wordt actief op de hoogte gehouden van 
tentoonstellingen en activi teiten. 
Rekeningnummer nl78abna0.42.16.43.994 
t.n.v. stichting hendrik Chabot. uw persoonlijke 
jaarkaart wordt u dan toegezonden.

Het Chabot Museum wordt financieel 
gesteund  door de hoofdsponsor
nemag beheer bv, zierikzee

en: gemeente Rotterdam,

zakelijke leden, donateurs, sponsors,  
subsidiegevers.

Deze tentoonstelling kwam tot stand  
in samenwerking met:
stadtmuseum Penzberg, kunstmuseen krefeld, 
museum schloss moyland, Rijksdienst voor  
het Cultureel erfgoed, particuliere bruikleen-
gevers, goethe-institut nederland, ambassade 
van de bondsrepubliek duitsland in nederland, 
Consulaat-generaal der nederlanden in 
münchen.
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