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Degelijke afsluiters en ragfijn versierde vaasjes:
bij Dikkers in Hengelo kwamen ze uit dezelfde fabriek.
Tussen 1904 en 1909 maakte het bedrijf goede sier met
koperen voorwerpen uit eigen atelier. Ontworpen door
Johanna van Eybergen, de eerste vrouw die zich in ons
land professioneel bezighield met de vormgeving van
koperwerk. Een deel van de Hengelose collectie is nu te
zien in het Gemeentemuseum in Den Haag.

Koperen prac
Ingrid Bosman

erwijl innovatieve
stoomafsluiters van
Dikkers in 1907 hooguit de aandacht trekken
van vakblad De Ingenieur, ontketent de presentatie van het kunstzinnige koperwerk een ware publiciteitsgolf. Het bedrijf exposeert het ‘gedreven koperwerk uit eigen ateliers’ in
1906 en 1907 in het hele land. Redacties
van regionale en landelijke kranten zijn
enthousiast. ‘Dat is je ware!’, jubelt de
Leeuwarder Courant in de zomer van
1906.
Een recensent van de Middelburgsche
Courant: ‘Bijzonder troffen ons ook de
vormen van verscheidene vazen en bekers, mooi van verhoudingen, elegant
van lijnen en bijna steeds zóó versierd
dat het ornament geen afbreuk doet aan
den vorm.’ De criticus is vooral onder de
indruk van de ‘beslistheid’ die uit de
ontwerpen spreekt.

T

Het gloeit, kolkt en walmt
Johanna van Eybergen is een pionier in
een mannenbolwerk bij uitstek: de kopergieterij, appendages- en pompenfabriek G. Dikkers & Co, waar het onophoudelijk gloeit, kolkt en walmt. De fabriek telt in die dagen zo’n driehonderd
arbeiders. Oprichter Gerhard J.O.D.
Dikkers is een schoonzoon van Storkgrondlegger C.T. Stork.
In de (familie)band met Stork ligt
mogelijk ook de reden besloten waarom
‘Koppergetjaan’, zoals Gerhard Dikkers
in de volksmond wordt genoemd, zich
in 1904 aan de kunst waagt. Zijn
schoonfamilie staat in contact met de
befaamde ontwerper Jan Eissenloeffel.
Geïnspireerd door Eissenloeffel of
niet, Dikkers pakt de artistieke zaken serieus aan. Een selecte groep koperslagers, -drijvers en leerlingen wordt te
werk gesteld in het atelier, boven de
kantoren. M.J. Vermeulen uit Velsen
heeft de leiding. Hij is opgeleid aan de
Haarlemse School voor Kunstnijverheid
en heeft gewerkt voor de gerenommeerde edelsmid Frans Zwollo sr. in
Amsterdam.
Welke connectie Johanna van Eybergen van Brummen naar Hengelo bracht
is niet meer te achterhalen. In 1904
wordt de 39-jarige ‘teekenaarster’ in het

bevolkingsregister ingeschreven. Ze
gaat in de kost bij het gezin van Aart Jan
Dijkhof, chef van de bankwerkerij bij
Dikkers, die in het atelier eveneens een
prominente rol krijgt.

Veelbelovend
Johanna Gerarda Theodora van Eybergen, in 1865 op Ambon in het toenmalige Nederlands-Indië geboren, is dan
een beginnend maar veelbelovend ontwerper. In 1902 heeft ze werk getoond
op een internationale tentoonstelling
voor moderne decoratieve kunst in Turijn. Van Eybergen is opgeleid aan de
Haagse Academie van Beeldende Kunsten, waar ze ook een onderwijsbevoegdheid haalt.
In het kunstenaarslexicon van Pieter
Scheen uit 1981 staat ze vermeld als
‘ontwerpster van metaal en borduurster, vermoedelijk uit liefhebberij’.
Kunsthistorica Marjan Groot laat in
Vrouwen in de vormgeving 1880-1940
geen misverstand bestaan over de professionaliteit en het talent van Van Eybergen. Alleen al uit de deelname in Turijn ‘blijkt dat haar werk actuele kunstzinnige kwaliteiten moet hebben gehad’

Insceten
In Hengelo ontwerpt Van Eybergen een
uitgebreide collectie sier- en gebruiksvoorwerpen in koper, messing en tombak (een materiaal met minstens 70
procent koper). Museum Hengelo bezit
een kloeke catalogus met onder meer
vazen, schaaltjes, inktpotten, deurbeslag en lampen. De meeste objecten
werden uit één plaat koper gedreven en
daarna voornamelijk met de hand bewerkt. Vaak zijn ze voorzien van diermotieven, zoals insecten, vissen en hagedissen of geometrische patronen.
Eind 1905 verrast Dikkers de buitenwereld met de eerste producten van de
artistieke tak. De tijd is gunstig: juist nu
machines in opmars zijn herleeft de belangstelling voor ambachtelijkheid. Het
Algemeen Handelsblad schrijft over het
atelier: ‘…waar blijkbaar uitmuntende
werklieden werken, maar waar ook de
leiding goed is, zowel die van den chefuitvoerder, den heer Vermeulen, als
van de ontwerpster, mej. Van Eybergen,
van wie de zaak voornamelijk is uitgegaan.’
De volgorde is veelzeggend, zeker in-
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cht, made in Hengelo
▲ Sierschaal met
libelles, uit messing en
met een doorsnede van
23 centimeter. FOTO
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

▲ Sierschaal met
vliegend herten, uit
1905 en van gepatineerd messing, met
een doorsnede van
36,2 centimeter. FOTO
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

▲ G.O.J.D. Dikkers,
bijgenaamd Koppergetjaan, is de man die het
koperatelier aan het
bedrijf toevoegde.

dien het klopt dat Van Eybergen het
voortouw had. De redacteur van het
Handelblad prijst Van Eybergens ‘begrip
voor het materiaal’, en sluit af met een
lofzang op de werklieden: ‘Daarbij treft
de eerbied (….), het goede werk dat aan
deze bijna geheel met de hand bewerkte, uitgeslagen, opgeklopte, geciseleerde voorwerpen ten koste is gelegd.’
In 1906 vertrekt Vermeulen en neemt
Aart Jan Dijkhof de leiding over. Het
werk staat mede onder toezicht van
Van Eybergen, die ondertussen lid is
van de Vereeniging voor Ambachts- en
Nijverheidskunst (VANK) en ook onder naam deelneemt aan een collectieve VANK-tentoonstelling in 1907 in
Den Haag. In datzelfde jaar is haar werk
te zien in het Museum van Kunstnijverheid in Haarlem en in 1908 gaat er
een Hengelose inzending naar de Tentoonstelling van Nederlandsche Kunstnijverheid in Den Haag.
Marjan Groot stelt in Vrouwen in de
vormgeving 1880-1940 vast dat Van Eybergens ornamentering niet onderdoet
voor ontwerpen uit dezelfde periode
‘van een grootheid als Chris Lebau’.
Maar, voegt ze eraan toe: ‘Critici vergeleken het werk van mannen vrijwel
nooit met dat van vrouwen.’

Amsterdam, met oud werk zien wat
vrouwen in metaalkunst vermogen. Ze
moet haar plaats bevechten: de selectiecommissie wil alleen werk dat door
vrouwen is uitgevoerd. In een gepeperde reactie schrijft Van Eybergen:
‘Heeft u ooit een vrouwelijke koperslager gezien?’ Uiteindelijk weet ze de
commissie ervan te overtuigen hoe
uniek haar rol bij Dikkers juist is geweest.
Meer dan een eeuw later is de aanwezigheid van Johanna van Eybergen in
het Gemeentemuseum in Den Haag
vanzelfsprekend. Enkele sierschalen
zijn er nu te zien in de tentoonstelling
Art Nouveau in Nederland, als sprekende
voorbeelden van deze stroming. Het
zijn bruiklenen uit het Rijksmuseum
in Amsterdam én het Museum Hengelo. In de stad van Dikkers bevindt zich de grootste collectie
van deze bijzondere koperkunst. Ontworpen
door een vrouw die
fier was op haar
vak en gemaakt door
al even
trotse

ambachtslieden.
Johanna van Eybergen overlijdt in
1950 in Den Haag. Aart Jan Dijkhof
blijft tot circa 1920 bij Dikkers en begint
daarna voor zichzelf. Hij sterft in 1977.
De fabriek van Dikkers sluit in 1983.
n De tentoonstelling Art Nouveau in Nederland in het Gemeentemuseum in Den
Haag duurt nog tot en met 28 oktober.
n Met dank aan Museum Hengelo en
Niels Bakker. Voor dit artikel is onder
meer geput uit het boek Vrouwen in de
vormgeving 1880-1940, van Marjan
Groot, in 2007 verschenen bij uitgeverij
010 in Rotterdam.

Aambeeld en hamer
Of koperexpert Aart Jan Dijkhof en
ontwerpster Johanna van Eybergen in
gelijkwaardigheid samenwerkten is
niet te zeggen. Qua gedrevenheid lijken
ze wel aan elkaar gewaagd te zijn geweest. Dijkhofs dochter vertelde in publicaties van Museum Hengelo hoe vader ook thuis vaak in de weer was met
koper, een in pek (teerproduct) ondergedompeld aambeeld en een hamer.
In maart 1909 is het artistieke avontuur van Dikkers al ten einde. De afzet
is onvoldoende, meldt het Algemeen
Handelsblad. Terwijl het atelier toch, aldus de Middelburgsche Courant, ‘onder
de artistieke leiding van mej. Jans van
Eijbergen zooveel waardering heeft gevonden’. Johanna verhuist naar Alkmaar, waar ze tekenles gaat geven aan
de Industrie- en Huishoudschool voor
meisjes.

FOTO MUSEUM HENGELO

Gepeperd
Nog in 1913, vier jaar na haar vertrek uit
Hengelo, laat Van Eybergen bij de tentoonstelling De Vrouw 1813-1913, in

▲ Sierschaal met bijen, uit
messing en met een doorsnede van 20 centimeter,
van Johanna van Eybergen.
FOTO GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

