
 

 

Frans Huysmans en de Bergense School in Schoorl 

Een lezing door Jan C.A. van der Lubbe 
 

Wie aan de Bergense School denkt, zal niet direct op de naam Frans Huysmans komen. Toch kennen 
velen zijn bekendste schilderijen met als titel ‘Feest in de Rustende Jager’, de twee indrukwekkende 
figuurstukken uit 1914. Het één bevindt zich in de collectie van het Stedelijk Museum Alkmaar, het 
andere in die van het Singer Laren. De schilderijen zijn veelvuldig afgebeeld in boeken over de 
Bergense School en over de opkomst van het expressionisme in Nederland. Toch weten weinigen iets 
over de maker van deze werken. 

Frans Huysmans: Danszaal in de Rustende 
Jager te Bergen/Plattelands danszaal, 1914 
(Stedelijk Museum Alkmaar)  
 

Frans Huysmans (Utrecht 1885 - 
Zwolle 1954) zette zijn eerste 
schreden in het kunstenaarsvak in 
het atelier voor kerkelijke kunst van 
Mengelberg in Utrecht. In 1905 
verhuisde Frans met zijn ouders 
mee naar Haarlem, waar hij met 
Savrij, Veldheer en Graadt van 
Roggen in de duinen werkte. Eind 
1913 verhuisde Huysmans naar 
Schoorl, waar hij deel ging 
uitmaken van de groep kunstenaars 
in Schoorl en Bergen, die later 
aangeduid zou worden als de 

Bergense School. In 1936 vestigde Huysmans zich in Nunspeet, het kunstenaarsdorp op de 
noordelijke Veluwe. 
Frans Huysmans was een veelzijdig talent, die naast zijn werk als kunstschilder ook theaterdecors en 
kostuums ontwierp. Hij was actief in diverse kunstenaarsverenigingen en betoonde zich ook 
maatschappelijk betrokken. 
In de lezing zal vooral aandacht besteed worden aan zaken die te maken hebben met Schoorl en 
omgeving.  Het leven van Frans Huysmans geeft een aardig kijkje in het Schoorl van zo’n honderd jaar 
geleden. We zullen echter niet alleen aandacht besteden aan Frans Huysmans maar ook aan de 
andere kunstenaars die in het begin van de vorige eeuw in Schoorl woonden. Men spreekt nu wel 
van de Bergense School, maar Schoorl heeft daarin een veel belangrijker rol gespeeld dan tot nu toe 
werd aangenomen.  
 
Locatie: De Blinkerd 
Datum: 26 oktober 
Aanvang: 20:00 uur, zaal open 19.45 
Toegang leden gratis, niet-leden €5,00 
 
Deze lezing is een samenwerking tussen Cultuur-historische Vereniging Scoronlo en de Bibliotheek 
Kennemerwaard. 


