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Inleiding
In mei 1991 organiseerde de Stichting Petrus Wolfs in
de raadzaal van het gemeentehuis van Eijsden een
tentoonstelling van werken van Nettie Bromberg, die
van 1954 tot kort voor haar dood in 1990 in Eijsden
woonde en werkte. Voor het merendeel van de talrijke
bezoekers was de tentoonstelling de eerste kennisma-
king met de tekeningen en schilderijen van deze
kunstenares.

Het zou voor de meeste Eijsdenaren ook de laatste ont-
moeting met haar oeuvre zijn, omdat Nettie bepaald
heeft dat haar werk na haar dood naar Israël gebracht
zal worden. In oktober 1992 wordt de permanente
tentoonstelling van haar werk in een museum te Ein
Harod, ten zuidoosten van Haifa, geopend. Slechts
enkele schilderijen blijven in Eijsden. Zij zijn te zien
in het huis aan de Grijzegraaf te Mesch, waar Nettie
Bromberg haar atelier had en waar de tegenwoordige
bewoners, de heer en mevrouw Bader, een expositie-
ruimte hebben ingericht.

Dit alles was voor de redactie van Uit Eijsdens
\'erleden aanleiding voor de uitgave van het nu voor u
liggende dubbelnummer I'Nettie Bromberg". We heb-
ben daarvoor samengewerkt met de Eijsdense
Stichting Petrus Wolfs en met de Nettie Steijns-
Bmmberg Stichting te Den Haag, die de nalatenschap
van _\`ettie Bromberg beheert. Vooral de heren
PBromberg uit Den Haag en O.Treumann uit Weesp,
hadden een belangrijke inbreng. Belangeloos stelden
zij afbeeldingen ter beschikking, gaven ze advies bij de
selectie van de werken en leverden zij de gegevens
voor de meeste bij schriften.

Ook de schrijvers van de teksten in dit boekje leverden
hun bijdrage belangeloos. Elke auteur schreef zijn bij-
dage vanuit zijn verbondenheid met Nettie
Bromberg. Dat enkele aspecten bij meer auteurs aan
bod komen. lijkt een nadeel. Toch heeft dat, naar de
maling \an de redactie, het voordeel van de persoon-
HE benadering door de schrijver. Van de auteurs zijn
in dit boekje enkele biografische gegevens opgenomen
mrdoor hun betrokkenheid met het leven en werk
m de hmstenares duidelijk kan worden.

ik eerste tekst."_-\lle malen zal ik wenen", is een inlei-
äng van _lan van Lieshout, gehouden bij gelegenheid
m :E opening van de tentoonstelling van werken
m Same Bromberg in het gemeentehuis te Eijsden
w 8 mei 1991.

Aaf! Drieisma geeft in “De realiteit van Nettie
mg' weer welke indruk de toen tentoongestelde
'um op hem maakten. Herkenning, ontroering en
meid zijn sleutelwoorden daarbij.

M:(h titel 'Nettie' beschrijft Otto Treumann in de
i*in ziin herinneringen aan de vele gesprekken
fiH _! Nettie voerde. Hij belicht vooral de
mvan de kunstenares en de bronnen waar-
izipr.

Meer zakelijk van karakter, maar steeds met een voel-
bare emotionele betrokkenheid, zijn de bijdragen van
Doortje van Dantzig:"Iets over de techniek” en van
Paul Bromberg: “Levensbeschrijving'fl

Bij de keuze en ordening van de afgebeelde werken
hebben we ernaar gestreefd alle aspecten in het oeuvre
van de kunstenares voldoende vertegenwoordigd te
laten zijn. Daarom is er niet gekozen voor een zuiver
chronologische ordening, noch voor een indeling
alleen op basis van onderwerp, lokatie of gebruikte
techniek. Door deze criteria afwisselend en soms
samen te gebruiken, kwamen we tot zeven catego-
rieën:
A Wandschilderingen;
B Getekende portretten;
C Geschilderde portretten;
D Kinderportretten;
E Eijsdense aquarellen en schilderijen;
F Tekeningen, aquarellen en schilderijen uit Israël;
G Rassenhaat, onrecht en sociale misstanden.
Deze indeling, met de per categorie gekozen werken,
geeft een goed overzicht van het oeuvre van Nettie
Bromberg.

Tot slot bedanken wij hier alle instanties en personen
die aan deze uitgave hebben meegewerkt. Naast de
hierboven genoemde stichtingen en personen hebben
vele mensen zich ingezet om deze aflevering van "Uit
Eijsdens Verleden" tot stand te brengen. Het
gemeentebestuur van Eijsden maakte de publicatie
financieel mogelijk. Wij hopen dat we, met hulp van
velen, hebben bijgedragen aan de waardering voor
Nettie Bromberg en haar werk en dat mede hierdoor
de herinnering aan haar levend blijft.

DE REDA CTIE



Ian van Lieshout

[an van Lieshout werd op 3 februari
1939 in Asten geboren. Hij is als
journalist verbonden aan het
Limburgs Dagblad.
In 1980 verscheen van hem Het
Hannibalspiel (Bussum, 1980), een
lijvig boek over een Nederlands-
Belgische verzetseenheid die in 1942
in Eijsden was ontstaan. Ook in
1980 publiceerde hij Ste.Cécile - De
rode draad (Eijsden, 1980), waarin
hij de geschiedenis van deze Eijsdense
harmonie beschrijft. Na een bijdrage
onder de titel Het verzet op Kaap de
Goede Hoop, in het boek Het verzet
1940-1945 (Fibulareeks Nieuwste
Geschiedenis, 1985), volgde in 1988
De aal van Oranje (Venlo, 1988), een
biografie van pater Lodewijk Bleijs,
een van de pioniers uit het verzet in
het Zuiden. In 1991 tenslotte werd
zijn voorlopig laatste boek uitgegeven:
En de boer, hij gardeniert voort...
(Grubbenvorst, 1991), over de
geschiedenis van de Coöperatieve
Veiling- Vereeniging en de
Coöperatieve Venlose
Veilingvereniging.

Zijn verbondenheid met oorlog en
verzet en met Eijsden, zoals die dui-
delijk blijkt uit zijn publicaties,
maakte hem tot de bij uitstek
geschikte persoon om een inleiding te
houden bij de opening van de
expositie van het werk van Nettie
Bromberg op 8 mei 1991 in Eijsden.
De inleiding die hij toen hield vormt
de basis van zijn bijdrage in de publi-
catie die nu voor u ligt.

Alle molen zul ik wenen
Shaloom. Vrede. Titel ook van een bekend gedicht van Leo Vroman dat
eindigt met:

Korn vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen.
En herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.

De dame die in dit boek centraal staat, moest balen van verhalen. Zij was
voor velen een gesloten boek. De oorlog mag voor velen zijn verdwenen,
voor de gestigmatiseerden, onder wie Nettie Bromberg, is hij gebleven. Zij
blijven wenen bij het aanhoren van al die verhalen, alle malen.

Een oefening van berouw past velen in Eijsden die nooit hebben geweten
dat in hun midden, vanaf 1954, een kunstenares heeft gewoond die niet

minder dan 300 tekeningen, 200 aquarellen en 200 olie- en
emulsieverfschilderijen heeft nagelaten. Landschappen, getekend of
geschilderd op de heuvelen rond Eijsden en Mesch zowel als op de heuve-
len van Eilat en Jeruzalem. Portretten van mensen zonder naam zowel als

portretten van mensen met een wereldnaam. Schilderijen met verhalen.
Schilderijen met een boodschap.

Nettie Bromberg werd op 20 juli 1920 in de Dufaystraat, nabij het
Concertgebouw, in Amsterdam geboren. Zij was de enige dochter uit het
huwelijk van Paul Bromberg en Constance Metz. Haar vader stamde van
Asjkenazische (Hoogduitse) joden, was in Amsterdam geboren, was meu-
belontwerper en binnenhuisarchitect van beroep. Hij schreef ook artike-
len (voor vak- en weekbladen) en boeken over meubels en binnenhuisar-

chitectuur. Haar moeder stamde uit een geslacht van Amsterdamse dia-
mantairs. Nettie had een broer, Paul bromberg junior, die scheikundig

ingenieur zou worden.

In navolging van haar vader wilde Nettie binnenhuisarchitect worden. Na
het behalen van haar HBS-B-diploma kreeg ze privéles van de betere lera-
ren van de lagere en middelbare technische scholen in Amsterdam. Vader
Bromberg kiende haar lesprogramma uit. Hij vond dat de orthodoxe
opleidingen teveel ballast hadden - vakken waaraan je in de praktijk niets
had. Praktische ervaring deed Nettie bij een bevriend architect in
Amsterdam op. En vanaf 1939 werkte ze bij haar vader.

Inmiddels kreeg Nettie ook privéles in tekenen en schilderen. Het veront-
rustte haar ouders dat zij reeds op elfjarige leeftijd naar jongens lonkte.
Paul Bromberg probeerde haar aandacht voor het andere geslacht af te lei-
den door middel van tekenlessen die zij van Paul Citroen kreeg.
Ze was twaalf toen ze een pasteltekening van haar tweejarig broertje
maakte. Het resultaat was verbluffend. Op haar zestiende kreeg ze te
horen dat zij zichzelf verder moest ontwikkelen. “Wat ik kan, kan zij
ook," sprak Citroen tot haar vader.

Mou van Dantzig, in zijn tijd een belangrijk kunstkenner, bracht haar de
technieken van het schilderen bij. Hans Jaffé, de conservator van het

Stedelijk Museum in Amsterdam, wijdde Nettie in de kunstgeschiedenis
in.

Op 30 april 1940, ging Paul Bromberg senior andermaal scheep naar de
States, waar hij eerder, in 1938, het Nederlandse paviljoen op de
wereldtentoonstelling in New York had gebouwd en aangekleed.
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2" cenng voor directiekumer Steenkolen Handels Vereniging te Utrecht, ingericht door de vader van de kunstenares, de binnenhuisurchitect Paul Brnmberg.

Afmetingen ongeveer 150 x 200 cm, gemuukt cu. i946.



In 1940 zou hij er voor de vereniging van Ambachts-
en Nijverheidskunstenaars een reizende tentoonstel-
ling van Nederlandse kunstnijverheid opzetten. Drie
maanden zou hij wegblijven.

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen.
Eerst in augustus 1945 zou Paul Bromberg repatriëren.

Ofschoon pas negentien, wikkelde Nettie de lopende
opdrachten af. Ook haalde ze nieuwe orders binnen.

Op 22 oktober 1940 verordonneerde de bezetter dat
bedrijven welke door joden werden gerund of op
joods kapitaal dreven, moesten worden aangemeld.
Vervolgens werden de joodse ondernemingen geliqui-
deerd of onder een bewindvoerder Voortgezet.
In januari 1941 moesten alle joden zich laten registre-
ren. Ook in Amsterdam kwam een getto voor joden.
Joden mochten niet meer zonder vergunning reizen of
Verhuizen. Joden mochten niet meer in parken of
plantsoenen komen, geen sportevenementen meer
bijwonen, geen concerten, geen toneelvoorstellingen.
De toegang tot musea werd hun ontzegd. Zelfs in cafés
en koffiehuizen werden de bordjes "Voor joden verbo-
den" opgehangen.

In hun persoonsbewijs kwam deJ van jood te staan en
vanaf april 1942 moesten de joden een zespuntige gele
ster dragen, met het ravezwarte opschrift "Jood". Eind
juni 1942 werd een ophokplicht van kracht. Van acht
uur 's avonds tot zes uur 's morgens moesten joden
thuis zijn. De deportatie en destructie van joden,
waartoe de SS-top op 20 januari 1942 tijdens een con-
ferentie aan de Wannsee in Berlijn had besloten, kon-
den beginnen.

In de nazomer van 1942 dook Constance Bromberg
met haar zoontje in de Achterhoek onder.

Nettie was inmiddels koerierster van een communis-
tische cel, waarvan ook haar geliefde deel uitmaakte.
Zijn naam was Jan Bool, zoon van een industrieel uit

het Gooi, die aan de universiteit van Amsterdam
Russisch studeerde. Jan voelde zich in toenemende
mate tot het communisme aangetrokken en zette zich
steeds feller tegen het kapitalisme af.

Vanwege haar joods uiterlijk werd Nettie, veiligheids-
halve, op non-actief gesteld. Daarom vervoegde zij
zich alsnog bij haar moeder in de Achterhoek.

Tussen Kerstmis 1942 en nieuwjaar 1943 begaf Nettie
zich naar Amsterdam, waar zij vernam dat Jan dood
was. Kapot keerde Nettie terug. Ze at bijna niets meer
en dronk zure dranken, waardoor haar darmflora werd

vernietigd. "Anorexia nervosa" zou tegenwoordig de
diagnose zijn: een ziekelijke vermagerzucht, die
gepaard ging met angst om directe, spontane en infor-
mele relaties aan te gaan.

Op weg van Doetinchem naar Leeuwarden werd de
familie Bromberg, in 1943, op het station in Arnhem
opgepakt en op transport naar de Hollandsche
Schouwburg in Amsterdam gesteld. Vandaaruit gingen
de joden naar Westerbork: het voorportaal van
Auschwitz, waar ze massaal werden vergast.
Paul junior werd met een besmettelijke ziekte in de
"Joodse Invalide" opgenomen, het joodse ziekenhuis
voor invalide en chronisch zieken, dat op 1 maart
1943 door de Duitsers werd ontruimd. In de chaos van
deze razzia werd Paul "ontvoerd" door twee als ver-
pleegster verklede leden van de verzetsorganisatie van
zijn neef Dolf Helmann.

Dank zij de hulp van Ilse Vordembergse-Gildewart
ontkwamen ook moeder Constance en dochter Nettie
aan deportatie. Ilse was de (joodse) echtgenote van
een Duits kunstenaar, die in 1933 naar Nederland was
uitgeweken. Nazi's hadden zijn avantgardisch werk als
"Entartete Kunst" gebrandmerkt. Ilse maakte deel uit
van de Joodse Raad, die de transporten vanuit
Amsterdam naar Westerbork moest samenstellen en
bepaalde wie vanwege onmisbaarheid moest worden
"gesperrt". Zij schrapte Constance en Nettie Bromberg
van de appellijst, waardoor zij bij het wegbrengen van
wasgoed op een onderduikadres konden worden
ondergebracht.

Met 26 onderduikadressen was Paul junior recordhou-
der van het gezin dat eerst in 1945 werd herenigd.

Nettie besloot kunstenares te worden. Haar vader
bezorgde de eerste opdrachten. Ze bestonden voorna-
melijk uit wanddecoraties en wandschilderingen.
Voor haar bijdrage aan de tentoonstelling "Kunst in
Vrijheid" kreeg zij, in 1945, de Gerrit van der
Veenmedaille. Ze had drie werken ingestuurd, waaron-
der een eenzame man in een lege wereld -na de oorlog
het lot van vele joden. "De Oorlog" noemde haar broer
dit schilderij: nummer 1 in de catalogus van haar wer-
ken. Het doet denken aan "De denker" van Rodin.

Het motief, de denker, heeft Nettie Bromberg tiental-
len malen geschilderd, met andere gezichten, in een
andere omgeving, in andere composities.

Mede door de scheiding van haar ouders wilde de
schilderes uit de stad weg. Dank zij haar vader, die bij
de inrichting van het Nederlandse paviljoen op de
wereldtenstoonsteelling in de Verenigde Staten nauw
met Charles Eyck had samengewerkt, kreeg zij een ate-
lier in het voormalige Bonnefantenklooster in
Maastricht, waar ook Charles Eyck schilderde.

Omdat zij niet in het voormalige klooster kon slapen,
zocht zij een kamer. Door Henk Bool, de broer van de
eerder genoemde Jan Bool, kwam Nettie in contact
met Huub Steijns, die tijdens de oorlog ook deel had
uitgemaakt van de communistische cel waartoe de
gebroeders Bool behoorden.
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Portret van de houtsniider Hanania Pinner uit de kibboets Ein Gev te lsraël. Hanania
behoorde, evenals Nettie, tot de kring van het Internationaal Constantin Brunner
lnstituut. Dit is gevestigd in Den Haag, maar heeft veel aanhangers in Israël, vooral
onder de generatie van oudere emigranten, die Brunner nog hebben gekend uit ziin
woonplaats (ernowicz. Potloodtekening ól x 50 cm, gesigneerd "Nettie", gedateerd
1982. Regno. 320 Museum Ein Harod, lsraël. (Foto: Kunsten Bedriit.)

Portret (naar foto's) van David Ben Gurion, gemaakt voor de iaarvergadering van de
Nederlandse Zionisten Bond te Amsterdam in l986r
Potlood en houtskool op papier, 236x150 cm,
gesigneerd "Nettie Bromberg", gedateerd 1986.
Bezit Nederlandse Zionisten Bond, Amsterdam. (Foto: Fréquin.)

3

Im'UM Eén Lit een serie zelfportretten in die tiid gemaakt.
mihäun, (111959.
“757 In-Eethudjsmêl.



Huub Steijns was een van de voormannen van de
socialistische arbeidersbeweging in Limburg. Hij was
in 1895 in Mesch geboren, had in Maastricht een krui-
denierswinkel en verhuurde in de Limburgse
hoofdstad kamers.

Het klikte tussen die twee. In 1950 trouwden zij, kort
na de dood van Netties vader. Het echtpaar bleef in
Maastricht wonen en werken. Doordat het voormalige
Bonnefantenklooster museum werd, moest Nettie ver-

kassen. Achtereenvolgens had ze een atelier in Heer en
aan de Boschstraat in Maastricht.

ln 1954 verhuisde het echtpaar Steijns naar Eijsden,
waar Huub aan de toenmalige Stationsstraat in het
voormalige huis van zijn moeder een kruidenierswin-
kel begon. De zolder werd atelier, waarin Nettie zich

terugtrok. Zij wilde echter meer ruimte en echt buiten
wonen. Daarom kocht ze het huis van haar zwager in
Mesch aan de Grijzegraaf, toen dat in 1959 vrijkwam.
Nettie verbouwde het tot een aantal appartementen,
die Huub ls zomers aan vakantiegangers verhuurde.
De zolder richtte Nettie tot atelier in. Voor opdrachten
zorgde, na de dood van haar vader, Mou van Dantzig,

haar leermeester, wiens raad ze tot diens dood bleef

vragen.

Voor het overige leidde Nettie een teruggetrokken
bestaan. Door haar uiterlijk was ze zich pijnlijk bewust
dat ze een jodin was. Contacten met de buitenwereld
maakten haar nerveus. Dat deden ook de tentoonstel-
lingen. Vandaar dat ze zich nooit heeft ingespannen
om meer bekendheid aan haar werken te geven.
Daarbij kwam dat ze geen formele opleiding had
gehad. Ze behoorde tot geen enkele school. Ze ontwik-
kelde een geheel eigen stijl. Die was direct, daardoor
tegendraads. Beeldende kunst moest na de oorlog
echter abstract zijn. Daarom werd ze doodgezwegen.

Door haar introversie had ze geen deel aan de dorps-
gemeenschap en zijn er geen tekeningen, aquarellen
of schilderijen van de bronk, de cramignon, de rode of

blauwe harmonie. Evenmin werd ze geïnspireerd door
de sjoelen die er in de Diepstraat in Eijsden zijn
geweest, in feite gebedskamers in woonhuizen van
joden die voornamelijk in de vee- en vleeshandel
zaten of een leerlooierij exploiteerden. Ook het joods
kerkof aan de 12- Septemberstraat in Eijsden ontging
haar.

Wel schilderde ze het kerkje van Mesch, dat ze vanuit
haar atelier kon zien. En plein air schilderde ze op
eenzame plekjes bloesemende boomgaarden, op de
Zeven Heuvelen, op de Steenberg nabij de boerderij
van Louis Wolfs-Homblen aan de oevers van de Voer.

In 1961 bezochten Nettie Bromberg en Huub Steijns
voor het eerst Israël. Het was een bevrijding voor haar
te ervaren dat ze in Israël niet opviel door haar uiter-
lijk, dat ze een kind van het volk van Israël was.
Vaaglijk heeft ze erover gedacht om te emigreren. Ze

heeft het Huub echter niet willen aandoen.

Met spanning volgde ze de joods-Arabische oorlogen.
Ze was zeer progressief in haar politieke opvattingen.
Ze veroodeelde fundamentalisme, aan de joodse zowel
als aan de Arabische kant. Het Palestijnse probleem
zou in samenspraak moeten worden opgelost. Geweld
zou moeten worden afgezworen.

Jeruzalem boeide haar zeer. Talrijk zijn de tekeningen
en aquarellen die ze van de Eeuwige Stad maakte.
Aanvankelijk vanaf de heuvels aan de zuidzijde van de
stad, later van de oostzijde, Vanaf de Olijfberg.

Ook wist ze zich geïnspireerd door de woestijn, die ze
vanuit Eilat tekende en schilderde. Het was een ideale
omgeving voor reflectie. Vooral Spinoza, de
Nederlandse filosoof van Portugees-joodse afkomst,
sprak haar aan, alsmede Constantin Brunner, die

Spinoza's ideeën uitwerkte. Zij plaatsten de eenheid,
oneindigheid, het eeuwige en het absolute tegenover
het relatieve en de beperktheid van de menselijke
waarneming ervan. Van beide filosofen alsmede van
de secretaresse van Constatin Brunner, Magdalena
Kasch, maakte Nettie schitterende potloodtekeningen.

Los van haar opdrachten schilderde ze portretten van
persoonlijkheden wier karakter haar boeide. Daartoe
leefde ze zich volledig in hun gedachtenwereld in.
Voor een portret van Einstein doorworstelde ze al
diens werken. Haar eerste portret van de fysicus werd
omstreeks 1947 in het Stedelijk Museum in
Amsterdam tot "schilderij van de week" uitgeroepen.

Ook portretteerde Nettie Franz Kafka en Primo Levi,
een Italiaans chemicus van joodse komaf, die in het
laboratorium in Auschwitz had gewerkt en jaren
nadien, met de nodige afstandelijkheid, beschreef wat
hij in het vernietigingskamp had gezien en hoe hij
erover dacht.

De oorlog liet ook Nettie Bromberg niet met rust. Het
beeld van "De denker" bleef haar achtervolgen. Men
treft hem ook aan in het schilderij dat ze, in 1953, van
haar arrestatie in 1943 maakte.

"Opgepakt" noemde haar broer het schilderij. De dame
met de arm in een mitella is duidelijk Nettie. Ze was
kort tevoren op de fiets aangereden en had een arm
gebroken. De andere figuren zijn waarschijnlijk gefan-
taseerd. Nettie hield er niet van om tekst en uitleg te
geven. "Een schilderij is er niet om over te praten,
maar om te zien," zei ze altijd.

Ook maakte ze zeven schilderijen waarmee ze het leed
van vervolgde minderheden wilde veralgemenen. Het
is de zogenoemde "In memoriamserie". De schilderijen
hebben betrekking op het getto in Warschau. Voor een
van de schilderijen stond de beroemde foto van het
joodse jongetje dat verschrikt zijn handen voor de
Duitse soldaten opsteekt, model. De overige zes zijn
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uhb's)M van Dantzig (1903-1960),
. humaastøt van Nettie Brombatg.

wing, 60 x 50 cm, gedateerd 1970.
Bezit DL van Dantzig, Amsterdam.

7
Zelfportret, hoofd ap hand rustend. Uit dezelfde serie als de afbeelding
op pagina 7.
Pofloodtekening, 31 x 25 cm, ca. 1959.
Regna. 156 Museum Ein Harad, IsraëL
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afgeleid van foto's die de Roemeense fotograaf
Vishnijack maakte. Op een ervan staat een groep

joodse adolescenten, waar Nettie een groot, rood kruis

door haalde om aan te geven dat de jongelingen door

de geschiedenis zijn weggekruist.

Nettie Bromberg schilderde vele portretten van Jan

Bool, haar in de oorlog omgekomen geliefde, alsmede

van Huub Steijns, haar man die ze tot zijn dood, in

1989, verzorgde. Hij werd 93 en stelde zijn lichaam ter

beschikking van de wetenschap.

Door de dood van Huub kon Nettie zich niet langer

verschuilen. Het ging haar slecht af om in de open-

baarheid te treden. Daarom ging zij weer naar Israël,

waar ze haar levenswerk eindigde met een serie van

dertien geaquarelleerde portretten van Huub Steijns.

Onder het dertiende portret schreef zij: "Dit is het

laatste en, ik denk, het beste."

Op 17 juni 1990 overleed Nettie Bromberg. Ze werd

begraven op de Berg der Ruste in Jeruzalem.

Testamentair was vóór haar vertrek naar Israël vastge-

legd dat een stichting haar nalatenschap zou gaan

beheren en voor een breder publiek toegankelijk zou

maken. Broer Paul werd voorzitter Van de Nettie

Steijns-Bromberg Stichting, Ronny Nattaniël, de

directeur van het Centrum voor Informatie en

Documentatie over Israël, secretaris-penningmeester
en Otto Treumann, een bekend grafisch ontwerper uit

Weesp, bestuurslid.
Omdat het Netties laatste wens was om haar collectie

in een museum in Israël onder te brengen, gaan al

haar werken naar Ein Harod, een kibboets met een

bekend museum, 40 km ten zuidoosten van Haifa.

Van de bakermat derhalve naar het Land van Belofte,

waar reeds andere doeken van haar hangen.

In Lochamei Haguettaot, de kibboets van oudstrijders

uit het getto van Warschau, hangt haar grootste doek:

een portret van Janus Korczak, de directeur van een

joods weeshuis in Warschau.
“Morgenvroeg is het dus zover, " schreef Janus Korczak

aan de vooravond van zijn dood in 1942. "Ik kan het

duister van de voorzienigheid niet ophelderen. Ik kan

alleen maar hopen dat de Verstikkingsdood die mijn

kinderen en ik zullen ondergaan, de verlossende zin

zal hebben: menselijkheid wakker te roepen.”

Dat ook beoogde Nettie Bromberg met een belangrijk

deel van haar werken. Haar schilderijen hebben een

boodschap. Het zijn verhalen. Daarom wil ik eindigen

met de versregels van Leo Vroman, waarmee ik begon:

Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen.
En herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.

[AN VAN LIESHOUT

IO

8
Portret Yehudi Menuhin.
Potloodtekening, 63 x 48 cm, gesigneerd "N. Bromberg", gedateerd l973.
Regno. 263 Museum Ein Harod, Israël.
Deze tekening is litliografisch gereproduceerd en als print in een beperkt aantal verkocht.
Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar in Ein Horod.



GETEKENDE PORTRETTEN

H(1085-1981), sectetntís von het Intemotionnol Constuntin
hhMsecretutesse en assistente von Constuntin Brunner,
_.

Dlllm, 1969.
- ' li Y. Roder, Gtfizegroof 9, Mesch, no telefonische ofso

10
HH) IJUL (Huub) Steï|ns (1895-1989), echtgenoot von Nettie

Btombetg.' 34 lß un, getiteld: 'Zmdogmiddog in 't bos", gedateerd 9 oktober
1960.

Regm. 200 Museum Ein Hnmd, lsroêl.



GETEKENDE PORTRETTEN

H
Portret von Constunfin Brunner (1862-1937), filosoof.

Potloodtekening 60 x 50 cm, 1969. ln bruikleen en te bezichtigen bi] Y. Buder.
(Foto: Paul Rutten.)

12
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GESCHILDERDE PORTRETTEN

12
Oude ioodse mon met boord en pet, tegen echter-
grond von Negev-londschop.
Olieverf op doek, 60 x 40 cm, 1989.
Regno. 562 Museum Ein Horod, lsroël.
(Foto: Kunst en Bedriit.)

13
I-I in? Iaúii, stoonde viool spelend. Nettie kende
h_'is' ma het Bruiner lnstituut, woorvon zii best-
fl Is E mie einde repetities von hem bii met het

we;uni ze schetsen mookte. Deze werkte ze
op hoor atelier uit.

Mcn doek, 50 x 30 cm, co4 1957.
byu. 486 Museum Ein Horod, Israël.

(Foto: Kunst en Bedriif.)

13



GESCHILDERDE PORTRETTEN

14
Portret van Franz Kafka (1883-1924), schriiver.

Emulsieveri op doek, 70 x 60 (rn, gesigneerd "N.S.-Bromberg", gedateerd 1967.
Regno. 509 Museum Ein Harod, Israël.

(Foto: Kunst en Bedriif.)

15
Zelfportret.

Olieverf op doek, 60 x 46 cm, gesigneerd "N. Bromberg", gedateerd
1984.

Bezit J.P. Bromberg, Den Haag. Een vriiwel geliik zelfportret, 65 x 50
cm, gemaakt in 1985, Netties laatste zelfportret, is in het Museum

Ein Harodl Israël, regno. 538.
(Foto: Tom Haansen.)
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GESCHILDERDE PORTRETTEN

16
Portret van (onstantin Brunner met dat van Spinoza erachter.
De filosofie van Brunner is gebaseerd op de leer van Spinoza
(1632-1677). Het Hebreeuwse woord Echad (Een) staat
groot op de kal't van het boek dat vóór Brunner ligt. De
Eenheid van alles in de schepping staat bii Brunner centraal.
Gemenge Techniek (olie- en emulsieverl) op doek, 100 x 75
crn, gesigneerd "N. Bromberg", gedateerd 1971.
Bezitllï Bromherg, Den Haag.
(Foto: Kunst en Bedriif.)

17
Jongetje met boek (biibel) waarop in Hebreeuwse letters: "Hoor, lsraël, uw God/Alles is

Eén", het hoofdpunt van de Brunnerfilosofie.
Olieverf op doek, 45 x 40 crn, ca. i983, gesigneerd "N.B." Reg.no. 535 Museum Ein

Harod, lsraël.
(Foto: Kunsten Bedriit.)

_. I :ir Ill m ati'- Imfiee 'air grift in de "tafelen" die voor
r-l" Ilrm 1! m'ße noorden: 'Hoor Israël, uw God/Alles
15-.'
bl_ ` EC r Ei :f ges'gneerd 'N.B.', gedateerd 1972.
hu :TI `ism šrr 'cnc s'ñ.
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Appie Drielsma

Appie Drielsma Werd op 3 november
1937 geboren te Maastricht. Vanwege
zijn joodse origine Werd hij tijdens de
oorlog in pleeggezinnen geplaatst, op
zeven verschillende adressen, het
laatst in Gulpen. Hij studeerde in
Maastricht aan de Stadsacademie
(1953 - 1958) en de [an van
Eyckacademíe (1959 - 1963). Hij
Was docent aan de Katholieke
Leergangen in Tilburg (1973 - 1981)
en aan de Stadsacademie in
Maastricht (1980 - 1989).

Hij nam elk jaar aan tentoonstellin-
gen deel. Daarnaast waren er een-
mansexposities van zijn werk, onder
andere te Maastricht, Hilversum,
Utrecht, Heinsberg, Rotterdam, Parijs,
Enschede en Tilburg. Vanaf 1986
voerde hij veel opdrachten uit voor
herinneringstekens voor oorlogss-
lachtoffers, waarvan de belangrijkste:
Het Nederlands monument in
Mauthausen (1986), het Nationale
monument in Den Haag (1992), de
joodse monumenten in Gulpen
(1988) en Enschede (1 991), een toe-
gangshek voor de joodse begraafplaats
in Vierlingsbeek (1988), een deur
voor de synagoge in Meerssen (1992).
Voor de Sint-Servaas in Maastricht
maakte hij een staf, twee deurduwers
en de basilícadeur.

De realiteit vun Nettie Bromberg
Enige tijd geleden kreeg ik een uitnodiging om de opening bij te wonen
van een expositie Van de kunstenares Nettie Bromberg in het gemeente-
huis te Eijsden. Bij het aanschouwen van enkele schilderijen werd ik over-
vallen door een gevoel van herkenning, een sfeer waarbij ik mij thuis
voelde, een familiaire ontmoeting.

De confrontatie met haar werk deed mij teruggaan naar de harde werke-
lijkhheid van mijn eigen verleden, vergeelde foto's uit de jaren 1940 -

1945. De portretten geven daar een goed beeld van. De ellende Van toen
plaatst ze naast de ellende van de tijd waarin we nu leven. Dit allemaal
heeft ze zeer goed weten uit te drukken in een duidelijk verwerkingspro-
ces van haar eigen verleden.

In haar werk laat Nettie Bromberg talloze vragen zien die schokken, ont-
roeren en ons waarschuwen. Het is zeer persoonlijk werk, de mens staat
centraal in zijn eigen omgeving. In de landschappelijke schilderijen, waar
de mens niet visueel waarneembaar is, voel je toch zijn aanwezigheid.
Haar sterke band met Israël is voelbaar, waarbij ze gefascineerd is door de
stad Jerusalem en de woestijnen.

In de portretten herken ik haar leermeester Paul Citroen, die in zijn
houtskooltekeningen een gevoeligheid laat uitstralen. Duidelijk waar-
neembaar is het respect voor het witte vlak. Met dit materiaal, houtskool,

werkend van grijs naar zwart of andersom, komt hij naar de ware pro-
portionele en visuele eindfase van het portret. Deze emotionele benade-
ring vind ik terug bij Nettie Bromberg, maar dan vanuit een eigen inter-
pretatie. De mensen die zij tekent, zijn getekend door het leven. Betiteling
is overbodig want de portretten spreken voor zichzelf.

Ook constateer ik een gevoelige benadering, zowel in kleur en atmosfeer
als in compositie, niet uitdrukkelijk beredeneerd maar puur. Het grafisch
aspect domineert. Opvallend vind ik het transparante in haar techniek,
die een combinatie is Van aquarel en gouache.

Heel toepasselijk op haar totale oeuvre is een uitspraak van Albert
Schweitzer:
"Ik ben leven dat leven wil
temidden van leven dat leven wil."

APPIE DRIELSMA
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GESCHILDERDE PORTRETTEX

19
Jong meisie met keïTing.>

e* op doek, 44 x 38 cm, gesigneerd "N.B."
Regno. 508 Museum Ein Hurod, Israël.

W11W~_ MMF
Mul- mi?-

E: W l JIJ-Eef
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GESCHILDERDE

22
Zelfportret in schilderskiel, op ongeveer 40-iarige leeftiid.

Emulsieverf op doek, 51 x 41 cm.
Regno. 497 Museum Ein Harod, israël.

(foto: Davis fotografie, Niikerk.)

PORTRETTEN

21
Portret J.H.R. Steiins, geschilderd na ziin overliiden op 3l mei 1989.
Onderschrift: "Huub in memoriam 18954989.”
Olieverf op doek, 76 x 58 cm, gesigneerd "Nettie", gedateerd 1989.
Regna. 561 Museum Ein Harod, lsraël.
(foto: Tom Haartsen.)



GESCHILDERDE PORTRETTEN

23
-` :55 rcc' ioia's geschilderd. Nerrie was een graat bewonderaar van Einstein en heefi veel van en over hem gelezen.

Emuisieverf op doek, 50 x 40 cm, ca. i947.
muv: va :ivm ï ;± y < 'rI :i f: ~ « Amsterdam, (a. i947. Hei schilderii is verkocht aan de New York Graphic Society met het recht van reprodukrie. De

:a de? srhiideri] ziin vervaardigd door Drukkeríi Smeets Te Weerï.
iForo van de reprodukiie: ïom Haarisen.)



KINDERPORTRETTEN

24
Klein meisie, voorover liggend, steunend op hnnr ellebogen.

Gemengde techniek (olie en emulsieverf) op doek, 35 x 25 cm,
gesigneerd "N.S.-Bromberg", cn. i957.

BezitJ.P. Bromberg, Den Hung.
(Foto: Tom Hnnr'rsen.)

20

25
Portret vdn Jocoline Bromberg (geb. i961), nichtie vun Nettie.

Wnterverf op pnpier, 31 x 38 cm, i964.
BezitLP. Bromberg, Den Hung.

(Foto: Tom Hermsen.)



EIJSDENSE AQUARELLEN EN SCHILDERIJEN

26
De Voer.
Gouuche 39 x 40 cm, cu. 1946.
Reg.no. 592 Museum Ein Hurod, lsmël.

27
Mescherberg.

wan-w' u; :ces 5-' x 41 (m,(n.1950.
~ Eïn Hurod, lsmël.

: :"çen bii Y. Buder,
Efzegrccf 9, Mesch.

5:'21 Paul Runen.)
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EIJSDENSE AQUARELLEN EN SCHILDERIJEN

28
Bi] het Suvelsbos.

Emulsievelf op doek, 28 x 38 cm, gesigneerd "Neflie", cu. 1948.
Reg.no. 404 Museum Ein Hurod, Israël.

BezitLP. Bromberg, Den Huug.
(Foto: Tom Huunsen.)

29
Bloeiend eppelboompie.
Emulsieverf op doek, 53 x 40 cm, cu.
1956.
Reg.no. 479 Museum Ein Hurod, lsmël.
Bezit F. Jeukens, Mesch.
(Foto: Puul Rutten.)
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EIJSDENSE AQUARELLEN EN SCHILDERIJEN

23

30
Landschap met ploeg.

Emulsíeverf op doek, 60 x 50 cm, cu. 1952.
Bezit J.P. Bromberg, Den Huug.

(Foto: Tom Huur'rsen.)

31
Brug Visé met booTie.
Emulsieverf op doek, 25 x 36 cm, cu. 1954.
Reg.nr. 470 Museum Ein Hurod, lsruël.



EIJSDENSE AQUARELLEN EN SCHILDERIJEN

32
Landschap met bomen en koeien bíi Moelingen. Nettie en Huub hadden hier een stukie

land met een houten huisie erop, waar ze vaak naar toe gingen toen ze in de
Stationsstraat in Eiisden woonden.

Emulsieverf op doek, 28 x 38 cm, ca. 1958. 33
Bezit. Bromberg, Den Haag. Bloeiend boompie.

(Foto: Tom Haartsen.) Emulsíeverf op doek, 28 x 38 cm, ca. 1956.
BezítJP. Bromberg, Den Haag.

(Foto: Tom Haartsen.)
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TEKENINGEN, AQUARELLEN EN SCHILDERIJEN UIT ISRAÉL

34
Eilat.

mel, 30 x 40 cm, gesigneerd "N. Bromberg", gedateerd
' 1980.

Reg.no. 704 Museum Ein Harod, Israël.
(Foto: Kunsr en Bedriif.)

35
Gezicht op Jeruzalem.

Zachr pofloodïekening op papier, 50 x 65 cm, gesigneerd "N. Bromberg", gedateerd mei '80.
Regno. 313 Museum Ein Harod, Israël.

(Foto: Kunst en Bedriif.)



Otto Treumann

Otto Treumann werd in 1919 geboren
in Fürth, Duitsland. Hij woont sinds
1935 in Nederland. Samen met zijn
latere vrouw Iettie Olivier bezocht hij
voor de oorlog de Nieuwe
Kunstschool te Amsterdam. Daar
leerden zij Nettie Bromberg kennen.

Na de oorlog groeide een warme en
hechte vriendschap tussen hen en
Nettie. Het echtpaar Treumann was
vaak en graag te gast hij Nettie en
haar man Huub in hun huis te
Mesch.
[ettie is modetekenares en illustratri-
ce, Otto werkt als grafisch vormgever.
Hij ontwierp een groot aantal
Nederlandse postzegels, waaronder de
Herdenkingszegels uit 1965, de
Bevrijdingszegel uit 1970, de zegel
350 Iaar Universiteit Amsterdam
1982 en de Van Goghzegels uit 1990.

Nettie
Met groot verdriet, maar meer nog met diepe dankbaarheid denk ik terug
aan mijn goede vriendin Nettie en aan de vele gesprekken die wij hadden
over haar kunst, haar filosofie en de politiek. We zaten dan op haar atelier
onder het dak van het huis in Mesch, waar zij met haar man Huub
woonde.

Rondom stonden schetsen, tekeningen, aquarellen en schilderijen:
landschappen en portretten met stralende, naar de toekomst gerichte
ogen of met een uitdrukking van onmetelijk verdriet. Figuren, geplaatst
tegen de achtergrond van de Negev, de rotsige woestijn van Israël.
Sommige schilderijen nog in een onvoltooid stadium, portretten, soms
naar het Voorbeeld van foto's of ontsproten aan haar verbeelding Van de
geportretteerde figuur.

Ze placht de laatst gereedgekomen of ook de nog onvoltooide werken een
voor een op een ezel voor ons neer te zetten. Van de daarbij gevoerde
gesprekken heb ik veel geleerd. Haar werk is immers zo uniek en eigenzin-
nig dat het ook wel discussie uitlokt. Ik herinner mij de keer dat ik een
aquarel van een wadi juist in zijn onvoltooide staat prachtig vond. Het
was een van de weinige keren dat zij mijn advies niet verder eraan te wer-
ken, opvolgde.

Zo heb ik, samen met mijn vrouw, gedurende tientallen jaren Netties werk
zien groeien en haar ontwikkeling kunnen volgen. Heeft zij in de eerste
jaren na de oorlog naast vele portretten vooral het Limburgse landschap
in zijn rijkdom aan groene, bruine en grijze tinten geschilderd en in aqua-
rellen tot leven gebracht, met de jaren voelde zij zich steeds meer met
Israël verbonden.

Het waren vooral de woestijn van de Negev en de bergen rondom
Jeruzalem met deze stad als middelpunt, die haar boeiden.
Een schat van prachtige zwart-wit tekeningen, aquarellen en schilderijen
zijn het resultaat van haar gevecht, enerzijds om de mystieke schoonheid
van Jeruzalem te laten spreken, anderzijds om het wezen van de woestijn
op papier en doek te realiseren, de droogte, verlatenheid en hardheid,
maar ook de veelkleurigheid van de kale, rotsige bergen, van de dalen en
de wadi's. Een enkele boom verraadt waar water in de grond zit.

Wat was de reden voor Nettie om zich van het zo lieflijke Limburgse land
af te keren en zich over te geven aan het meedogenloze landschap van de
Negev? Mij dunkt dat in haar een, ook mij bekend, proces plaats vond: De
omvang van de gruwelijke feiten van de holocaust drongen langzaam in
hun onpeilbare verschrikking tot haar bewustzijn door. Haar eigen erva-
ring, samen met het lot van zes miljoen vermoorde joden, een gebeuren
in het "beschaafde Europa", moest haar wel bitter stemmen en met
machteloze woede vervullen, al heeft zij het dan wèl overleefd. In Israël
vond zij begrip en troost.

Neen, Europa heeft gefaald, heeft haar respect en liefde verbeurd. Zij zag
het als opdracht aan haar, als overlevende, om te getuigen. Talloze schil-
derijen vertellen ons van het leed de joden, vooral de joodse kinderen,
aangedaan. De joden staan hier model voor alle lijdenden, die ons door
haar schilderijen of litho's aanklagen.

Maar er was méér dat haar naar Israël trok. Daar in Israël in de ongerepte
woestijn, begeleid en beschermd door haar levensgezel, voelde zij de
Eenheid en Eeuwigheid van de schepping. Daar, tussen stenen en rotsen,
ging zij open als een van die woestijnbloemen, die kort maar fel bloeien.
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TEKENINGEN, AQUARELLEN EN SCHILDERIJEN UIT ISRAÉL

36
Jeruzalem.

Aquurel, 23 x 48 cm, gesigneerd ”N. Bromberg”, gedateerd 1982.
Bezit Mw. N.LA. Bromberg, Den Huug.

(Foto: Kunst en Bedriii.)

37
Gezicht op Ein Kurem.

Aquurei, 55 x 70 cm, gesigneerd "N. Bromberg”, gedateerd i982.
Regno. 7i7 Museum Ein Hurod, lsruël.

(Foto: Kunst en Bedriif.)



TEKENINGEN, AQUARELLEN EN SCHILDERIJEN UIT ISRAEL

Ja, fel was zij. Fel in haar politieke stellingname, in
haar liefde voor de menselijkheid, in haar afwijzen
van iedere banaliteit. Alles getemperd door een bevrij-
dend, typisch joods gevoel voor humor.

We Vinden de woestijn, plaats van de oorsprong van
het jodendom, niet alleen als hoofdthema van Vooral
aquarellen maar ook als achtergrond voor geschilderde
portretten van joodse visionaire figuren: Mozes,
Spinoza, Einstein en andere. Ook op ettelijke port-
retten van Jan Bool, van Huub en ook van haarzelf
vormen kale rotsen de betekenisvolle achtergrond.

Aan haar beleven van Eenheid heeft zij uitdrukking
gegeven in de geschilderde hebreeuwse woorden
"Echad” (= Een) en "Shema Jisraeel", de beginwoorden
van de essentiële joodse geloofsuitspraak: "Hoor Israël,
de Eeuwige, uw God is Een."

Nettie was een gedreven kunstenares. De boodschap
die zij ons heeft gegeven, is die van menselijkheid en
liefde. Het werk was haar roeping en de rechtvaardi-
ging voor haar overleven. Daarin vond zij het inner-
lijk evenwicht waardoor het oeuvre, ondanks of juist
dankzij het soms zo droevige gegeven, een grote en
fascinerende schoonheid uitstraalt.

Zij was een trouwe en hartelijke vriendin en een gulle
gastvrouw in haar huis in Mesch. Haar laatste gang
naar Jeruzalem was de thuiskomst na voltooiing van
een intens leven en werken. Haar werk zou haar
slechts enkele maanden later naar kibbuts Ein Harod
in Israël volgen.

OTTO TREUMANN

38
Negev.
Aquurel, 46 x 60 cm, gesigneerd "N.B.", gedateerd nlm '78.
Regno. 691 Museum Ein Harod, lsruêl.
ln bruikleen en te bezichtíngen bij Y. Buder, Gfizegud 9, Malt
(Foto: Kunst en Bedrijf.)

39
Mega

Aqudrel, 55 x 70 cm, gesigneerd 'Nï Bmúag', gemnud 1982.
Regno. 712 Museun Et lhud, imi

(Foto: Kunst en Beåi'l
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TEKENINGEN, AQUARELLEN EN SCHILDERIJEN UIT ISRAIÉL
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40
Negev.
Olieverf op doek, 70 x 45 cm, gedateerd 1984.
Reg.na. 536 Museum Ein Harad, lsraël.
(Fata: Kunst en Bedriif.)

41
Gezicht op Jeruzalem.
Aquarel 35 x 50 cm, gesigneerd
"N. Btomberg", gedateerd 1983.
Reg.no. 727 Museum Ein Harad,
lsraël.
(Foto: Kunsten Bedriif.)



TEKENINGEN, AQUARELLEN EN SCHILDERIJEN UIT ISRAÉL
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42
Bergen in Israël (Negev).

Aquarel 50x65 cm, gedateerd 1978.
Regno. 689 Museum Ein Harod, Israël.

(Foto: Kunst en Bedriif.)

43
Bii Jeruzalem (Heuvels van Judea).

Aquarel 35 x 47 cm, gesigneerd "N. Bromberg", gedateerd 1983.
Reg.no. 721 Museum Ein Harod, Israël.

(Fata: Kunst en Bedriif.)
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RASSENHAAT, ONRECHT EN SOCIALE MISSTANDEN

44
Janus Korczak, groot Pools-loods pedagoog, directeur van een ioods weeshuis in het getto van Warschau, wiens laatste grote daad was dat hii vriiwillig mee ging met

"ziin" kinderen naar het vernietigingskamp. Geïnspireerd op het reliëtsculptuur in het holocaust herdenkingsmuseum Yad Vashem te Jeruzalem.
Olieverf op doek, ca. l20 x 70 cm, ca. 1981.

Door Nettie Bromberg geschonken voor het monument ter herdenking van de gettostriiders in Warschau in de kibboets lochamei Hagueetaot bii Haifa, lsraël.
(Foto: Kunst en Bedriif.)
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Dora A.van Dantzig

Een van de leermeesters van Nettie
Bromberg was M.M.van Dantzig, de

vader van Doortje van Dantzig, rest-
auratrice te Amsterdam. Doortje zegt
over Nettie en over zichzelf: llIk ken
Nettie van voor mijn geboorte: zij was
een goede vriendin van mijn ouders.
Zij was een van de liefste mensen die
ik ooit gekend heb, een trouwe vriend-
in, die ontzettend veel voor mij over
had. Na de dood van mijn vader
werd de band met Nettie nog nauwer.
Ik logeerde geregeld bij haar en genoot
van het landschap dat ik er schilder-
de. Nettie heeft van mij als kind en
van mijn kinderen portretten
gemaakt. ”

leis over de Techniek
Nettie was heel serieus en Consciëntieus in haar leven en werk en tegelij-

kertijd erg geëmotioneerd, sterk, spontaan en snel. Zij maakte altijd heel

veel tekeningen en aquarellen van hetzelfde of ongeveer hetzelfde

onderwerp. Daardoor hoefde zij geen zoekende onderschildering of -teke-

ning te maken, maar kon zij spontaan op het doek of papier werken.

In haar vroegste tijd schilderde zij met olieverf, die zij verdunde met ter-

pentijn. Zij bleek echter allergisch te zijn voor terpentijn en daarom ging

zij over op benzine, wat de verf een vrij droog aanzien gaf. Dit bevredigde

haar niet. In overleg met mijn vader, haar leraar M.M. van Dantzig, die

experimenteerde met emulsieverven, ging zij de olieverf mengen met

eigeel en een beetje bijenwas, opgelost in benzine. Het maken van deze

emulsie is te vergelijken met het maken van mayonaise: na een tijd men-

gen blijft de verf staan en vloeit niet uit. Nettie, ongeduldig, nam niet

altijd de tijd om haar emulsies regelmatig te mengen. Dit is nu nog steeds

te zien in haar schilderijen van voor ongeveer 1960, die vaak gedeeltelijk

afbladderen. Dit leidde tot een hevige briefwisseling tussen haar en mijn

vader. Zij beschuldigde hem van foute technieken en hij beschuldigde

haar van slordigheid. Maar toch bleven zij de beste vrinden.

Na de dood van mijn vader in 1960 zette zij de briefwisseling voort met

mij, want zij had nog steeds technische problemen. (Ik ben schilderijen-

restauratrice.) Wij kwamen samen tot de conclusie dat een kunsthars,

genaamd ketonhars, die veel goede eigenschappen heeft, gemakkelijker te

mengen was dan de emulsieverf. Zij ging steeds dunner werken en minder

eigeel gebruiken. De schilderijen uit die periode zijn niet zo erg meer

gebladderd.

De laatste jaren van haar leven ging zij heel dunne, glacerende lagen

olieverf met ketonhars over elkaar zetten en daarmee kon ze het aquarel-

achtige effect bereiken dat haar schilderijen steeds meer kregen zonder

hun vaste opbouw te verliezen. Alleen de hoge lichtjes zette zij er dik

bovenop. Deze schilderijen bladderen niet meer.

DOORTIE VAN DANTZIG

45
Paultje lezend,

olie op doek,
vroegste periode.

32



46 47
DeTail hiervan:Zelfportret,

emulsieverf op doek, afgebladderde verf,
omstreeks 1956.

48
Vioolspelend iangefle in straat,
laatste periode.
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Russenwaan.

Olieverf op doek, 90 x 84 cm, gesigneerd "Bromberg", cu. 1968.
Reg.no. 513 Museum Ein Hurod, lsmël.

(Foto: Kunsten Bedriif.)
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RassenwuunA

Detail.
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51
Uitgehongerd (Vietnamees?) iongetie.
Emulsíevert op doek, 47 x 38 cm,
gesigneerd "N.B.”, gedateerd 1967.
Reg.no. 511 Museum Ein Harod,
lsraël.
(Foto: Kunst en Bedriif.)

52
Jongetie met iodenster, handen omhoog. Naar een bekende
foto. Eén von een groep van zeven schilderiien die door Nettie
de "ln memoriam serie” werd genoemd, ter nagedachtenis van
de milioenen ioden die met hun hele leefgemeenschap door de
Duitsers van de aardbodem
werden weggevaagd.
Olieverf op doek, 39 x 32 cm, gesigneerd ”N.B.”, gedateerd
i988.
Reg.no. 555 Museum Ein Harod, Israël.
(Foto: Kunst en Bedriif.)
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Jonge Israëlische man, peinzend, zittend op een rots in de Negev.

Olieverf op doek, 93 x 60 cm, (u. 1988.
Reg.no. 553 Museum Ein Hurod, lsruël.

(Foto: Kunst en Bedriif.)
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Paul Bromberg

Ir.[.P.Bromberg, bedrijfsadviseur te
Den Haag, is de tien jaar jongere
broer van Nettie Bromberg. Zij had
geen andere broers of zusters. Hij
deelde met Nettie een intense belangs-
telling voor de muziek maar mist
geheel en al haar begaafdheid op het
gebied van de beeldende kunsten. Als
persoon is hij in vele opzichten
Netties tegendeel, met een geheel
andere visie op de maatschappij.
Desalniettemin was er een innige
verstandhouding tussen hem en
Nettie.

Levensbeschrijving
Nettie Steijns-Bromberg (1920-1990) heeft van 1946 tot 1990 in Zuid-
Limburg gewoond. Haar Vroege werk omvat veel landschappen uit haar
omgeving. In 1961 maakte zij voor het eerst kennis met Israël. Sindsdien
keerde zij daar vele malen terug en werd haar landschapskunst voorname-
lijk door dat land bepaald. Jeruzalem en de woestijn hadden haar bijzon-
dere liefde.

Het belangrijkste element in haar werk is echter het menselijke gezicht.
Haar portretten brengen de uitgebeelde persoonlijkheden op treffende
wijze tot leven. Zij was diep bewogen door het leed in de wereld en heeft
dit op een aangrijpende manier in vele werken tot uiting gebracht. Sterk
bewust van haar jood-zijn heeft zij joodse figuren vaak als onderwerp
gekozen.

Tijdens haar middelbare schoolopleiding kreeg Nettie Bromberg teken-
lessen van Paul Citroen. Daarna volgde zij schilder- en tekenlessen van
M.M. van Dantzig, tot diens overlijden in 1960. Van dr. H.L.C. Jaffê kreeg
zij kunstgeschiedenislessen in 1940/41.

Aanvankelijk wilde zij architect worden en ze volgde daartoe een oplei-
ding bij P.C. Kardol, de Technische School Amsterdam en de MTS,
Amsterdam, afd. constructie- en bouwkunde. Meubeltekenlessen kreeg zij
van A. Bodon, die evenals Paul Citroen verbonden was aan de Nieuwe
Kunstschool te Amsterdam. Gelijktijdig werkte zij bij het Architecten-
bureau A. Kramer, Amsterdam, van 1938-1939 en bij dat van haar vader,
Paul Bromberg, van 1939-1942. Na verzetswerk en een periode van onder-
duiken besloot zij in 1945 uitsluitend als kunstschilder te gaan werken.

Zij maakte studiereizen naar Belle Isle, Frankrijk, in 1939 o.l.v. de
kunstschilder Kirchenbaum, naar Zweden, in 1945/46, op uitnodiging van
de Zweedse regering, naar Italië en Israël, meerdere malen.
Wanddecoraties van haar hand werden aangebracht in de directiekamer
van de S.I-I.V. te Utrecht (wandschildering ca.1946), in de woning van de
fam. Flach te Sneek (wandpaneel ca. 1947), in de directiekamer van de fa.
Perlstein 81: Roeperbosch, Hirschgebouw te Amsterdam (glasschildering
gebrand door Tetterode ca. 1948) en in de tentoonstelling "Jeugd van
Nederland", RAI te Amsterdam (1949).

In 1945 kreeg zij de Gerrit van der Veenmedaille voor haar bijdrage aan de
tentoonstelling "Kunst in Vrijheid". Omstreeks 1947 was haar portret van
Einstein "schilderij van de week" in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
Eenmanstentoonstellingen van haar werk werden gehouden in Kriterion,
Amsterdam ( ca. 1952), bij de fa. Polak 8t Schwarz, Hilversum (ca. 1954),
in het Anne Frankhuis te Amsterdam (ca. 1961), in het Cultureel Centrum
van de Liberaal Joodse Gemeente te Amsterdam (twee maal, ca. 1976 en
1982) en bij AKZO, Arnhem (ca. 1981). Nettie Bromberg nam deel aan de
tentoonstellingen "I-Iet grijs van het potlood" te Weert en “Kunstenaars
van de Voerstreek" te Sint-Martens-Voeren, België. Een groot portret dat
zij schilderde van Janusz Korczak heeft een permanente plaats gekregen in
de tentoonstellingsruimte van de kibbutz van oud-gettostrijders,
Lochamei Hagueetaot bij Haifa in Israël.

In haar schilderijen gebruikt Nettie Bromberg subtiele kleurnuances die zij
verkrijgt door glaceren, het over elkaar heen schilderen van meerdere
doorschijnende verflagen. De emulsieverf daarvoor ontwikkelde zij met
Van Dantzig. Op aanwijzingen van diens dochter, de restauratrice D.A.
van Dantzig, ging zij later over op het gebruik van synthetische harsen,
die zij mengde met haar olieverf.
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Arme straatmuzikant (luitspeler) in getto met Jeruzalem en lsraëlísch landschap op de achtergrond. Ziin gedachte:

"Tot volgend iaar in Jeruzalem." (?)
Olieverf op doek, 80 x 45 cm, gesigneerd "N.B.", gedateerd l975.

BezítJ.P. Bromberg, Den Haag.
(Foto: Kunst en Bedriit.)
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Nettie Bromberg was van 1950 tot 1989 getrouwd met
de Eijsdenaar].H.R. Steijns, die in 1989 op 93-jarige
leeftijd overleed. Zij leefde in afzondering, had weinig
contact met andere kunstenaars en concentreerde zich
op haar werk zonder zich te bekommeren om de
bekendheid en de erkenning ervan. Haar levenshou-
ding heeft een sterke invloed ondergaan van de filoso-
fie van Spinoza en diens navolger, Constantin
Brunner, die de eenheid, de oneindigheid, het eeuwige
en het absolute van de schepping stellen tegenover
het relatieve en de beperktheid van de menselijke
waarneming ervan. Haar stijl van uitbeelden gebruikt
dan ook geen elementen die specifiek van deze tijd
zijn maar probeert van alle tijden te zijn, tijdloos.
Daardoor vond zij ook geen aansluiting bij de diverse
groeperingen en uitdrukkingsvormen van haar gene-
ratie kunstenaars.

Niettegenstaande haar zwakke gezondheid, die door
traumatische ervaringen in de Tweede Wereldoorlog
was ondermijnd, heeft Nettie Bromberg buitengewoon
hard gewerkt, met een intensiteit die haar persoon
karakteriseert. Behalve een honderdtal portretten en
andere werken, die thans in particulier bezit zijn, heeft
zij een indrukwekkend oeuvre nagelaten van meer dan
200 olie- en emulsieverfschilderijen, 200 aquarellen en
300 tekeningen.

PA UL BROMBERG

40

55
Hongerende kinderen in de derde wereld,

Emulsieverf op doek, 73 x 60 cm, gesigneerd "N. Bromberg", cu. i972.
Regno. 519 Museum Ein Hurod, |sruë|.

(Foto: Kunsten Bedrijf.)
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Gerro-iongerie mer grare per en lodensïer. Ondertiteli "Gedenk ons.” Een van de zeven schilderiien die samen de ”|n memoriam serie" vormen.
Olieverf op doek, 53 x 42 cm, gesigneerd "N. Bromberg", gedateerd 1989.
Regno. 560 Museum Ein Harod, Israël.
(Faro: Tom Haarrsen.)
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Laatste gung. Joodse mun die ziin ius uimekt.

Emulsíeverf op doek, 90 x 75 cm, gesigneerd ”N.S.-Bromberg”, cu. 1965.
Regm. 505 Museum Ein Hurod, Israël.
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Na de oorlog. Dit thema, gekenmerkt door een kale lege aarde met een terneergeslagen man als centrale figuur, is in vele variaties het onderwerp geweest

van Netties werk in de periode 1945-1948. ln grote en kleine schetsen, aquarellen en schilderiien probeerde zii haar gevoelens en gedachten weer te
geven. Zii worstelde kenneliik met het onderwerp, dat zo onzegbaar tragisch is maar niet melodramatisch mag worden. |n deze versie ziin vechtende monst-

erste zien op de achtergrond en een dode figuur op de aarde, die geliikenis vertoont met Jon Boal, Netties overleden vriend.
Emulsieverf op doek, ca. 120 x 200 cm, ca. 1946.

Gemeentehuis Eiisden, burgemeesterskamer.
(Foto: Paul Rutten.)
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Huis Stationsstraat 22, Eiisden. Hier heelt de kunstenares met haar mon gewoond in de periode van 1954 tot 1961. De linkerheltt von het huis was toen een aparte woning, waar mev-

rouw Wolls-Stevens woonde, met beneden een kapperszaak. ln het deel van het huis dat door het echtpaar Steiins-Bromberg werd bewoond, was beneden een kruidenierszaok gevestigd,
"De molen", gedreven door Huub Steiins. Als binnenhuisorchitect opgeleid, heeft Nettie de verbouwing en inrichting van de winkel verzorgd.

(Foto: Jean Rethero.)
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Huis Griizegraat 9, Mesch. Dit huis was oorspronkeliik een caté, toen Huubs ouders het kochten. Na het overliiden van de ouders Steiins was dit huis toebedeeld aan de broer van
Huub, die het iaren heeft verhuurd. ln i959 heett Nettie dit huis gekocht, toen het vrii kon worden opgeleverd. Zit heett het verbouwd en ingericht tot een aantal appartementen
voor verhuur aan toeristen, met een atelier voor haarzelt op zolder. Huub deed de verhuur en had een kantoortie direct links naast de achteringang. ln i961 ziin Huub en Nettie

zelf ook in dit huis gaan wonen. Ze hebben toen het huis in de Stationsstraat verkocht. ln i991 is het huis gekocht door de familie Bader-Algra, die het huis heett gerenoveerd en
verbouwd om er de Bader's Lodge in te vestigen voor logies en ontbiit. Er is tevens een instituut in gevestigd voor yoga en massage en een atelier voor (tonee|)kledingontwerpen.

Een aantal van de werken van Nettie Bromberg ziin daar te bezichtigen.
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Nem'es atelier in het huis te Mesch

(Foto: Jerrie Treumunn-Olívier.)
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Otto Treumunn op bezoek bii Nerrie in haar atelier (1986).

(Foto: Jetfie neumunn-Olivier.)
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