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geboren te Amsterdam als zoon van de bakker en handelaar 

Johann Coenraad Hermann Heijenbrock en Hendrika 

van de Arbeid in Amsterdam (de voorloper van het NEMO 

Science Museum).

Herman Heijenbrock volgde een opleiding aan de 

te schilderen stond het grauwe landschap hem tegen en 

Waardt (illustrator) beraamden plannen om het sociale 

onrecht in woord en beeld tot uitdrukking te brengen. 

weer te schilderen. Hij wijdde zich aan het weergeven van 

de industrie met haar technische aspecten en toepassingen 

bestaan voor iedereen kon leiden. Heijenbrock schilderde 

hoogovens en fabrieken de opkomst en ontwikkeling van 

vast. Hij maakte zijn schilderijen tegen de achtergrond 

de scheepswerven in Schotland. In Zweden schilderde hij 

steengroeven en sparrenbossen om de herkomst te tonen 

Nederland had hij vooral de havens als onderwerp. 

langer vrij door Europa reizen en moest hij zich beperken 

tot wat in eigen land aan technische bedrijvigheid te zien 

gereedschappen. Daarnaast verschoof zijn bewondering 

voor de technische ontwikkeling geleidelijk naar het 

van het Veiligheidsmuseum in Amsterdam een eerste 

tentoonstelling in. Deze is te zien als het begin van het 

kreeg in een oude school aan de Rozengracht en 

Het museum had als doel “waardering te leren krijgen 

óók voor de geringste arbeid, die dagelijks verricht wordt 

door duizenden naamlozen, en deze arbeid kinderen 

en volwassenen onder ogen te brengen, zodat zij hun 

medemensen in de samenleving beter zullen begrijpen en 

 Het Museum van den 

het huidige wetenschapscentrum NEMO in Amsterdam.

Zijn unieke keuze van onderwerpen bepaalde zijn 

“omdat de omhaal met ezel en spieraam veel te lang 

duurt; eer je kunt beginnen, is wat je maken wou al weer 

heelemaal veranderd en heb je de lui telkens in den weg 

“in smelterijen of 

bij smeedwerk droogde ’t veel te gauw. Maat ’t ergste was 

 

oplossing voor deze problemen: “de man verkocht zwart 

papier. En daar teeken ik sedert op met gekleurd krijt. Zo 

kende tevens schoonheidswaarde toe aan industrie- en 

moderne stadstaferelen. Zijn sociaal engagement en 



transport. 

Hoewel Heijenbrock wel degelijke oog had voor de 

realiteit van de ellendige omstandigheden van de 

schoonheid van de industrie met zijn technische aspecten 

mogelijkheden voor een waardiger bestaan. Heijenbrock 

uitwerking van de industrie op maatschappelijke en 

sociale verhoudingen en de schoonheid van de materiele 

en de rol van de arbeiders daarin. In zijn werk wordt de 

lorries en hijskranen bij kijken. Maar nog meer van belang 

De weergaven van de schilderijen van Heijenbrock die hier 

Bronnen

Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging 

in Nederland (BWSA). Oorspronkelijk gepubliceerd in 
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