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VOORWOORD
Het resultaat van deze beschrijving van “Leven en werk van Beb Reith” is eerder op te vatten
als een inventarisatie van hetgeen momenteel over Beb Reith in het Familiearchief Reith
aanwezig is dan een lopend verhaal over hemzelf.
Verklaring hiervoor is dat de aanwezige archiefstukken over mijn oom Beb Reith, zoals
door mijn vader aan mij overgedragen, aanleiding zijn geweest voor nader onderzoek naar
zijn leven en werk. Zo is in de loop der jaren vanaf 1990 veel bijkomende informatie
verzameld door zijn nalatenschap, die voor een belangrijk deel betrekking had op zijn
kunstverzameling, in kaart te brengen aan de hand van correspondentie en testamentaire
afwikkeling van onder meer zijn kunstverzameling. Tijdens de zoektochten leidt het spoor
vaak naar musea, uitgeverijen en antiquariaten. Correspondentie en daaruit voortvloeiende
bezoeken aan deze instellingen levert een rijkdom aan bijkomende informatie op die aan het
Familiearchief Reith is toegevoegd.
Zijn illustratiewerk heeft ertoe geleid dat het Familiearchief Reith aanzienlijk is verrijkt
door boeken/boekjes met illustraties door Beb Reith antiquarisch aan te kopen. Ook de
aankoop van ca. 100 originele pen/penseel tekeningen door Beb Reith is een waardevolle
aanwinst gebleken en is aanleiding geweest tot nader onderzoek.
Al deze informatie is voor een belangrijk deel in deze beschrijving opgenomen met het
doel om deze digitaal vast te leggen. Ook is ter informatie een register van geraadpleegde
instanties/personen opgenomen die zijn bezocht voor aanvullende informatie of bezichtiging
van daar aanwezige kunstwerken van Beb Reith.
Wellicht dat deze beschrijving vervolgens zou kunnen leiden tot een biografie over Beb
Reith. In ieder geval wordt deze beschrijving op de website www.familiereith.nl opgenomen.

Bernard A. Reith
Berkel en Rodenrijs
9 juni 2022
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1. LEVENSGESCHIEDENIS VAN BERNARDUS ANTONIUS JOHANNES REITH
(opgetekend door zijn broer Toon Reith in januari 19821)
Uit het geboorteregister van de gemeente Maarsseveen blijkt dat aldaar op 16 oktober 1894
is geboren Bernardus Antonius Johannes, zoon van Bernardus Antonius Reith en van
Christina Catharina Maria Meulemeester.
Geboren in de woning aan de Kaatsbaan naast de smederij van Meulemeester verhuisde
Bernard met het gezin naar de nieuwgebouwde woning aan de Breedstraat nr.7 in Maarssen.
Hij bezocht de lagere school in Maarssen (R.K. Jongensschool) tot 1904 bij meester
B. C. Konst en daarna bij meester G.W.J. Tangelder. Het was toen nog een tweemansschool
met een gering aantal leerlingen, waardoor haast gesproken kon worden van individueel
onderwijs en blijkens de faam nog van hoge klasse. Bernard, in de wandeling Beb genoemd,
komt in 1907 dan ook vlot klaar voor de “Hoogere Burgerschool” met 5-jarige cursus aan de
Van Wijckskade in Utrecht. Hij gaat daar tot de betere leerlingen behoren met een hoog
puntengemiddelde en met een rangcijfer dat niet boven de 7 komt en gedurende die drie
jaren blijft dalen om in 1910 te eindigen als nr. 1 van de klas.
Uit de schoolrapporten blijkt eveneens zijn vaardigheid in tekenen; de cijfers voor dit
werk bestonden drie jaar lang uitsluitend uit negens en tienen!!
Het was dus geen wonder dat, na de uitreiking op 12 juli 1910 van zijn diploma HBS 3A, hij
zich verder ging bekwamen aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid in Amsterdam. Op 2 juli
1913 slaagde hij voor het Overgangsexamen, waardoor hij bevoegd was tekenles te geven
aan middelbare scholen.
Ik herinner me vaag dat er thuis werd gesproken over Bebs verlangen om in de
kunstrichting verder te studeren en zich geheel aan de kunst te gaan wijden. Dat ondervond
nogal wat tegenstand en werd hem sterk ontraden. Van de kunst leven betekende armoe
lijden. Deze veiligheidsoverweging heeft hem er waarschijn1ijk toe gebracht dan toch maar
te kiezen voor het onderwijs.
Daarvoor moesten echter, bij het gemis van een kweekschoolopleiding, aanvullende
examens worden gehaald. In de periode augustus 1913 tot juni 1915 zag hij kans met
succes drie diploma’s te halen, inclusief enkele maanden stagelopen aan de R.K.
Jongensschool in Maarssen. Op 3 september 1915 deed hij, ook met succes, het laatste
aanvullende examen en verkreeg hij de akte van bekwaamheid voor lesgeven bij het
middelbare onderwijs in de vereiste uitgebreidere vorm. De bekwaamheid betrof nu tevens
het decoratief tekenen (vlakversiering) en alles voor opleidingsscholen voor technici.
Nu kon er dan gedacht worden aan een baan. In verband met de mobilisatie (Eerste
Wereldoorlog) waren hier en daar plaatsen opengevallen, ook bij het onderwijs. Zo zocht de
gemeente Eindhoven een tijdelijke kracht voor de gemeentelijke HBS en daarbij voor de
gemeentelijke “Teekenschool”. Dit lukte snel, op 7 september 1915 besloot de
gemeenteraad van Eindhoven hem voor deze posten te benoemen voor de duur van de
mobilisatie. Op dat tijdstip verliet hij dus het ouderlijk huis en ging in Eind hoven op kamers
wonen.
In deze periode maakte hij kennis met Piet Lautenslager (Christianus Petrus Maria,
geboren 13-6-1896) die als journalist aan een Eindhovense krant werkte. Met hem ging
hij wel eens mee naar diens ouderlijk huis in ‘s Hertogenbosch. Daar had zijn eerste
kennismaking plaats met Jacoba (Co) Lautenslager.
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In Eindhoven bleef hij werken tot augustus 1917. Hoewel het ontslag door B en W werd
verleend per 8 oktober, had Beb al een tijdelijke benoeming in bezit voor het tijdvak
1 september 1917 t/m 31 augustus 1918 aan de Rijks HBS in Winterswijk. Hij verhuisde dus
naar Winterswijk en nam zijn intrek in het hotel/pension “Stad Munster”.
Nog vóór het tijdelijke jaar was afgelopen en wel op 18 juli 1918 kwam het bericht
binnen van zijn vaste aanstelling. Daar kon dus op getrouwd worden. Dat gebeurde dan ook
op 5 augustus 1918. In afwachting van een eigen woning ging het jonge paar in Stad
Munster2 wonen.
In Winterswijk bleef Beb werken tot augustus 1921 en kreeg op zijn verzoek per
1 september eervol ontslag. Een sollicitatie naar Amsterdam had succes opgeleverd en per
1 september werd hij benoemd tot leraar aan het Ignatius College bij de Paters Jezuïeten.
Tot aan zijn pensionering is hij daar gebleven. Per 1 november 1959 werd hem deswege
eervol ontslag verleend.
Zo weinig mutaties als er in zijn banen kwamen, zoveel mutaties waren er in zijn
woonadressen. Na het ouderlijk huis in Maarssen tot 1915, in Eindhoven tot 1917, bleef hij in
Winterwijk (op twee adressen) tot 1921. Na zijn benoeming aan het Ignatius College woonde
hij eerst in Weesp tot 1925 en vervolgens in Amsterdam op niet minder dan 4 adressen, al
naar gelang Bebs welstand steeg. Na zijn pensionering in 1959 volgden nog 3 min of meer
gedwongen verhuizingen via bejaardenpension en verzorgingsflat naar een verpleegtehuis.
Hoewel Beb, al of niet onder druk, besloten had de veilige weg van een baan te volgen,
bleek al spoedig dat dit geen lucratieve weg was. Ambtenaren werden in de twintiger jaren
nog maar slecht betaald. Dus zocht hij naar middelen om zijn tekentalent wat bij te
verdienen.
Als jongen had hij al eens illustraties getekend bij een paar boekjes van Jules Verne.
Gewoon getekend met kroontjespen en inkt en bij de boekjes ingeplakt. In die richting ging
hij het zoeken. Zo maakte hij tekeningen bij een werk van Louis Couperus (Psyche), welke
door de uitgever werden aanvaard. Dat was klassewerk naar zijn wens, maar daar was
weinig vraag naar. Hij kwam in contact met de drukkerij en uitgeverij van het R.K.
Jongensweeshuis in Tilburg, uitgever van talloze lees- en leerboekjes voor de jeugd. Werk
waarbij hij zijn tekenvaardigheid kon gebruiken maar zijn kunstzinnige gevoelens grotendeels moest vergeten. Het voordeel was dat er regelmatig voldoende werk was dat redelijk
goed werd betaald. Een vaste inkomstenbron.
Bebs Eindhovense vriend en latere zwager Piet Lautenslager was inmiddels als journalist
bij de drukkerij De Spaarnestad gekomen die onder meer de Katholieke Illustratie uitgaf. In
die jaren werd het aapje Monki geboren dat wegliep van Pamonki en Monkimam en de wijde
wereld inging. Een stripverhaal, dat wekelijks in de jaren 1936 tot 1950 in de Katholieke
Illustratie verscheen totdat Monki na een omzwerving over alle werelddelen weer in Afrika
terugkwam.
Beb tekende niet alleen de plaatjes maar maakte ook de bijpassende tekst in rijmvorm.
In de tekst verwerkte hij steeds veel wetens- en bezienswaardigheden uit de gebieden waar
Monki belandde, waardoor de strip voor kinderen leerzaam maar ook voor volwassenen
interessant was. Er werd wel beweerd dat het meer door ouderen dan door de jeugd werd
gelezen. Na die periode heeft De Spaarnestad het stripverhaal per werelddeel in boekvorm
uitgegeven.
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Een meer kunstzinnige rubriek werd door Beb opgezet in de Katholieke Illustratie op de
achterpagina onder de titel “Uit de schatkamers van de beeldende kunst”. Iedere week een
reproductie in uitstekende kleurendruk van een kunstwerk (in hoofdzaak schilderijen) die hij
voorzag van een interessante beschrijving. Voor deze rubriek, die verscheen van 1950 tot
1970, bezocht hij jarenlang in zijn vakanties vele grote musea in Europa en maakte daar zijn
keuze.
Met de daarmee opgedane gegevens en ervaring begon hij in later jaren samen met Piet
Lautenslager een “bedrijf” onder de naam “Kunst in Beeld”. Dit hield in de aanmaak en
verkoop van dia's en plaatjes van kunstwerken Op elk gebied ten behoeve van het onderwijs
in kunstgeschiedenis aan middelbare scholen. Ook dit nam een flinke omvang aan.
Al deze activiteiten hadden tot gevolg dat hij een ruimer inkomen verkreeg. Daar het
huwelijk kinderloos bleef werd het geld dat overbleef besteed aan verfraaiing van de woning.
Zo werden in de loop der jaren aankopen gedaan op het gebied van meubels van klasse,
schilderijen en antiek. Uiteindelijk ontstond daardoor een waardevol kunstbezit. Bovendien
ging ook iedere verhuizing naar een comfortabeler woning. Bij Bebs pensionering in 1959
werd het besluit genomen te gaan wonen in een meer verzorgde omgeving. De keuze viel op
Huize Sint Bernardus in Amsterdam waar zij twee grote kamers ter beschikking kregen.
Niettemin was die ruimte zo veel minder dan hun laatste woning aan de Stadionweg dat hier
niet alles geplaatst kon worden. Dit leidde tot het besluit om enkele schilderijen in bruikleen
af te staan aan een museum. De keus viel daarbij op het Stedelijk Museum te Alkmaar
omdat men daar bijzonder geïnteresseerd was in werk uit de Bergense School.
Bij hun verhuizing in 1964 naar de Keizershof in Utrecht werd opnieuw een deel van hun
bezit overtollig en werd ook dit in Alkmaar geplaatst.
In 1974 was beider gezondheid van dien aard dat plaatsing in een verpleeghuis
noodzakelijk werd. In de “Wolfshoek” te Maarssen was één zit/slaapkamer hun laatste
woning. Slechts enkele dierbare stukken konden daar een plaats vinden. Al het overige van
waarde ging toen eveneens naar Alkmaar met uitzondering van enkele zuiver religieuze
werken die aan het Aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht, ondergebracht in het huidige
Catharijneconvent, werden geschonken. Alle regelingen hiervoor tot en met het opstellen
van de laatste bruikleenovereenkomst werden nog door Beb zelf verzorgd.
Hiermee werd een hartenwens van hem vervuld namelijk dat zijn kunstbezit bijeen zou
blijven en voor belangstellenden zichtbaar, volgens toezegging van de museumdirectie, in
een aparte daarvoor beschikbaar te stellen ruimte.
Op 17 augustus 1974 gaf Beb zijn ziel aan God terug na een zwaar ziekbed. Op
21 augustus had de H. Mis van Requiem plaats in de parochiekerk van Maarssen, de kerk
waarin hij ook was gedoopt. Zijn lichaam werd daarna gecremeerd zoals in zijn testament
was bepaald.
Bij testament waren de bruikleengoederen aan het Stedelijk Museum gelegateerd bij het
overlijden van de langst levende. Toen Jacoba Reith-Lautenslager op 1 augustus 1979
overleed werd alles dus eigendom van dat instituut.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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1.1 Naschrift door Toon Reith
(stamboom 6, Tienhoven, januari 1982)
De persoonlijke herinneringen van schrijver dezes aan zijn oudere broer Beb in
gezinsverband zijn bijzonder gering. Zoals eerder vermeld ging hij in 1915 naar Eindhoven
en kwam alleen in de vakanties thuis. Op een leeftijd van 9 jaar, zoals ik toen was, gaan.
veel gewone dingen langs je heen.
Vaag herinner ik me iets van gesprekken over “armoe lijden van kunstenaars”.
Duidelijke herinneringen heb ik aan muziekbeoefening in huis waarbij Beb viool speelde met
begeleiding van zus Marie aan de piano. Beb speelde overigens ook voortreffelijk piano.
Iets meer contact kwam er tussen ons in 1921. Beb begon toen zijn loopbaan aan het
Ignatius College in Amsterdam en ging in Weesp wonen. Datzelfde jaar kwam ik aan
dezelfde school in de derde klas HBS. Daarmee ontstond een nieuwe relatie, die van leraar
en leerling. In de winter 1921/1922 heb ik bovendien in Weesp bij hen ingewoond. Het
pendelen tussen Weesp en Amsterdam was minder tijdrovend dan Maarssen-Amsterdam.
Hoewel dit ongeveer een half jaar geduurd heeft, heb ik daaraan toch weinig
herinneringen. Als getrouwd man met een vaste positie leefde hij als het ware in een wereld
die mij nog volkomen vreemd was.
In de jaren 1920-1940 bleven ontmoetingen beperkt tot de normale familiebezoekjes:
Kerstmis, Pasen, verjaardagen van ouders, enz. Je zag elkaar, praatte met elkaar en ieder
ging weer zijn eigen weg. Een betere kijk op karakter, levensbeschouwing, inzichten e.d.
krijg je pas als je véél later terug gaat denken.
Beb had een rustige natuur, bedachtzaam, evenwichtig, zelden boos. Niet zwaartillend
of naargeestig maar ook nooit bepaald vrolijk, laat staan uitbundig. Veelal ernstig gestemd,
maar hij kon ook weer heel geestig zijn.
Slechts bij bepaalde gelegenheden kon je merken dat hij echt genoot. Dat was
bijvoorbeeld het geval met een bruiloft of een ander familiefeest. Dan kon hij zich uitleven
met zijn zelfgemaakte feestliedjes, een geestige speech of een weergave van
familiegebeurtenissen, geestig en veelal op rijm. En daarbij zijn pianospel.
Heel anders waren weer de tussentijdse bezoekjes in ons jonge gezin waarbij hij door
onze kinderen werd belaagd om voor hen wat te tekenen. Dat moest natuurlijk Monki zijn.
Feest voor de kinderen, maar heel duidelijk ook feest voor hemzelf. Hij genoot ervan, je zag
wat hij miste!
Het meest intieme contact kwam pas in de laatste weken van zijn leven. Ik was gelukkig
in de gelegenheid hem dagelijks te bezoeken; hij rekende daar ook duidelijk op. Naast zijn
bed zittend, stak hij de hand uit; ik moest die vasthouden. Praten in het aanschijn van de
dood is vreselijk moeilijk, maar ook niet steeds nodig. Het gevoel van medeleven, van niet
alleen te staan was veelal voldoende. Bij zijn vrouw vond hij dit helaas niet. Was zijn leven
gelukkig? Gelukkig was hij zeker in zijn studie en werk in de kunstgeschiedenis, tevreden
was hij in zijn werkkring en voor de rest deed hij wat hij als echtgenoot verplicht was.
Een evenwichtig en vooral plichtsgetrouw mens.
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1.2. Tijdslijn van opleiding en onderwijsloopbaan van Beb Reith
1894, 16 oktober
1901-1907
1907-1910
1911-1913
1913-1915
1915-1917
1917-1921
1918
1921-1959
1974, 17 augustus

Geboren te Maarsseveen
RK Jongensschool in Maarssen
3-jarige HBS in Utrecht (beste leerling van de klas)
Rijksschool voor Kunstnijverheid in Amsterdam gevestigd in het
Rijksmuseum
Aanvullende examens voor de akte van bekwaamheid voor lesgeven bij
het middelbare onderwijs in de vereiste uitgebreidere vorm
Leraar aan de gemeentelijke HBS en Gemeentelijke Teekenschool in
Eindhoven
Leraar aan de Rijks HBS in Winterswijk
Gehuwd
Leraar aan het Ignatius College bij de Paters Jezuïeten in Amsterdam
Overleden te Maarssen
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2. ILLUSTREREN

2.1. Uitgeverij L.J. Veen: pentekeningen bij de sprookjes Psyche en Fidessa van
Louis Couperus
In zijn Winterswijkse periode (1917-1921)3 maakte Beb Reith Oost-Indische inkttekeningen met
pen en penseel bij de sprookjes Psyche en Fidessa van Louis Couperus. Hij deed dit op eigen
initiatief zonder opdracht van schrijver of uitgever. Zozeer was hij gegrepen door dit sprookje.
Hetzelfde deed hij voor Fidessa in 1918. Na vervaardiging van de tekeningen voor Psyche
nam hij in december 1917 contact op met Couperus om hem de tekeningen voor te
leggen. Op 20 december 1917 schrijft Couperus: “Ik ontving uwe portefeuille en vond zeer veel
moois in uw werk”. Couperus nodigt Beb Reith uit om langs te komen. Daarna schrijft Couperus,
vermoedelijk op 25 december 1917, aan zijn uitgever L.J. Veen: “Vervolgens zoû ik je willen
aanbevelen den heer Bernard Reith, teekenleraar H.B.S. te Winterswijk. Hij toonde mij een serie
zwart-en-wit illustraties voor Psyche, die ik bizonder mooi vind en vroeg mij af of er sprake kon
zijn van een prachtuitgave in Engelschen stijl”. Op verzoek van Louis Couperus komt een contact
tot stand tussen L.J. Veen en B. Reith. Op 3 januari 1918 schrijft Veen aan B. Reith: “De platen
Psyche ontving ik en vindt ze heel goed”. Voorts geeft Veen aan dat de papier- en clichékosten
sterk zijn gestegen en dat hij de tekeningen wel wil kopen en vervolgens zelf wil bepalen
wanneer het de beste tijd is om uit te geven. Het kon wel 1919 worden. Veen kwam met
B. Reith tot een overeenkomst voor de aankoop van de tekeningen. Later kocht hij ook nog
tekeningen van Reith bij Fidessa. Pas jaren na de dood van zowel de uitgever als de auteur is
een selectie van Psyche tekeningen uitgegeven door L.J. Veen in de zogenaamde weelde-uitgave
van Psyche in 1927 (8e druk). De illustraties voor Psyche en Fidessa zijn door uitgeverij Veen in
1970 geschonken aan het Rijksprentenkabinet van het Rijksmuseum Amsterdam en bevinden
zich in het Archief Veen.
Een bibliofiele uitgave van Psyche & Fidessa door Louis Couperus, eveneens als een weeldeeditie, is in 2014 uitgegeven met alle tot dan toe te achterhalen illustraties van B. Reith. Die van
Fidessa waren nog niet eerder gepubliceerd. De oplage van 1250 exemplaren vond gretig aftrek
en is momenteel uitverkocht. Gezien dit succes is in 2021 een nieuwe integrale editie Psyche &
Fidessa uitgegeven in bescheidener formaat.
Aansluitend hierop is van Psyche een Franse en Duitse editie uitgebracht met illustraties van
B. Reith. Hiernaast is ook een Nederlandse versie van Psyche en Fidessa uitgegeven in e-book
vorm met een selectie van illustraties van B. Reith. Voor verdere gegevens van al deze edities zie
de referentie4.

2.2. Drukkerij en uitgeverij Rooms-katholiek Jongensweeshuis Tilburg
Illustraties RK Jongensweeshuis (RKJW) Tilburg
Aangezien er weinig vraag was naar illustraties bij literaire werken, maakte hij zijn
tekenvaardigheid gedurende de periode 1920-1957 te gelde door in dienstverband meer dan
1800 illustraties te vervaardigen voor het Rooms-Katholiek Jongensweeshuis (RKJW)5 Tilburg,
uitgever van een groot aantal leer- en leesboekjes voor de jeugd, ontspanningslectuur voor de
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jeugd en het maandelijkse tijdschrift voor de katholieke jeugd. Werk waarbij zijn kunstzinnige
aspiraties niet de boventoon konden voeren. Desondanks tonen vele illustraties de hand van de
meester, niet alleen in technisch opzicht maar ook qua inleving in het onderwerp of verhaal. Het
RKJW Tilburg is overgegaan in de tegenwoordige Uitgeverij Zwijsen6, eveneens in Tilburg
gevestigd.
Het gehele oeuvre aan ruim 1800 tekeningen voor het RKJW is vastgelegd in een
systematische inventarisatie door Angelo Andrean7. Hij is gepensioneerde onderwijzer (Vlijmen)
die gedurende zijn lagere schoolperiode op de St. Willibrordusschool in ’s-Hertogenbosch
kennismaakte met de lees- en leerboekjes van het RKJW Tilburg met illustraties van B. Reith.
Gedurende zijn kweekschoolperiode kwam hij ook de illustraties tegen in Franse, Engelse en
Duitse oefenleesboekjes. Hiermee begon zijn interesse voor Beb Reith.
Naast deze inventarisatie is een overzicht van zijn schrijf- en illustratiewerk te vinden bij de
KB Den Haag in de vorm van meer dan 60 boektitels8.
In R.K.-kringen zijn Het prentenboek van de Kinderbiecht en Het Prentenboek van de
eerste Heilige Communie9 veelvuldig samen met Mijn eerste biechtboekje gebruikt bij de
godsdienstige opvoeding van kinderen. In deze prentenboeken figureerden in die tijd de
engelbewaarder als het goede en de duivel als het afschrikwekkende kwaad. Met een
veranderend tijdbeeld verdwenen voor een belangrijk deel de illustraties met de duivel in
heruitgaven van het prentenboek over de kinderbiecht. Zie afbeeldingen in Bijlage, blz. 55-59.
In 2015 verwierf het Familiearchief REITH ruim honderd originele tekeningen die Beb Reith
voor het RKJW Tilburg vervaardigd heeft. Op een paar tekeningen na zijn de uitgaven waarin
deze tekeningen zijn gebruikt opgespoord en gedocumenteerd door middel van onderzoek in het
archief van De Fraters CCM Tilburg met ondersteuning van de archivaris. In de daaropvolgende
jaren zijn een aantal RKJW uitgaven antiquarisch aangekocht als onderdeel van het
Familiearchief REITH. Zie de inventarisatie op blz. 95-100.

2.3. Uitgeverij De Spaarnestad Haarlem
Stripverhalen
Medio dertiger jaren werd zijn geesteskind het aapje Monki geboren dat wegliep van Pamonki en
Monkimam en de wijde wereld inging. Een stripverhaal dat wekelijks in de jaren 1936-1950 in de
Katholieke Illustratie verscheen totdat Monki na een omzwerving over alle werelddelen weer in
Afrika terugkwam. Beb Reith tekende niet alleen de plaatjes maar maakte ook de bijpassende
tekst op rijm. Hiermee behoorde hij tot de eerste stripmakers van Nederland en nog altijd
populair onder stripliefhebbers. Na die periode heeft De Spaarnestad te Haarlem het stripverhaal
per werelddeel in boekvorm uitgegeven10. Het Archief Reith bezit een concept handgeschreven
pagina uit het laatste deel Monki komt thuis. Deze concepttekst wordt vergeleken met de
officiële uitgave. Zie Bijlage blz. 29-30.
Begin vijftiger jaren schreef hij de avonturen van Bobo het Eskimojongetje, geïllustreerd
door Jan Lutz, als vervolgverhaal eveneens in de Katholieke Illustratie. Ook deze zijn later in
boekvorm uitgegeven door De Spaarnestad.
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2.4. Nederlandse Mycologische Vereniging
Beb Reith heeft in 1913-1914 tekeningen/aquarellen gemaakt voor de Nederlandse
Mycologische vereniging. P.A.J. Meulemeester was van 1919 tot 1937 bibliothecaris van deze
vereniging en apotheker te Zwolle. Dit is geen toeval gezien de (verre) familierelatie tussen
de moeder van Beb Reith, Christina C.M. Meulemeester (1862-1953), en de Zwolse
apotheker, P.J.A.J. Meulemeester (1873-1950), die teruggaat naar een gedeelde
gemeenschappelijke overgrootvader Petrus Josephus Meulemeester (1767-1828), die twee
zoons heeft:
➢ Franciscus Gerardus Meulemeester (1801-1828), de opa van Christina Meulemeester; en
➢ Petrus Gerardus Meulemeester (1806-1887), de opa van de Zwolse apotheker P.J.A.J.
Meulemeester.
De Zwolse apotheek Meulemeester heeft een lange geschiedenis en omvat drie generaties
apothekers van vader op zoon: Petrus Gerardus Franciscus Meulemeester (1832-1928),
P.J.A.J. Meulemeester (1873-1950) en Jan Meulemeester (1911-1983).
De Zwolse Historische Vereniging wijdt een artikel aan de Zwolse Apotheek
Meulemeester 11.
Zonder verder systematisch onderzoek is in het blad Mededelingen van de Ned.
Mycologische Vereeniging VI. Mei 191412 en VII. Maart 191613 een aantal illustraties van Beb
Reith terug te vinden. Deze worden alom geprezen, ook in de Franse samenvatting.
Zie Bijlage blz. 31-35. De artikelen in de mededelingenbladen van de Ned. Mycologische
Vereniging zijn ook opgenomen in het blad De Levende Natuur, tijdschrift voor
natuurvrienden, onder redactie van J. Heimans en Jac. P. Thijsse. Deze illustraties zijn ook
terug te vinden in de 18e jaargang 1913-1914 en 19e jaargang 1914-191514.
In het blad De Levende Natuur, 20e jaargang, 1915-1916 wordt verslag gedaan van de
tentoonstelling der Ned. Mycologische Vereeniging in ’s Gravenhage gedurende 25-28
september 191515. In dat verslag wordt de bijdrage van B. Reith gemeld in de vorm van een
aantal aquarellen. Wellicht dat deze zich nog in het archief van de NMV in Amersfoort
bevinden.

2.5. Aquarelleren: het vrije werk
Naast zijn werk “in opdracht” heeft Beb Reith in zijn Winterwijkse periode tijd gevonden om
zich te wijden aan het “vrije werk”. In de loop der tijd zijn een paar werken opgedoken die in
deze periode zijn gemaakt. Het betreft hier 7 aquarellen die kwalitatief de moeite waard zijn
en zijn belangstelling voor de natuur illustreren.
De afbeeldingen en herkomst van deze aquarellen worden vermeld in de Bijlage
op blz. 36-40.
Aan de aquarel met de afbeelding van de molen (1918) is extra aandacht besteed. De
mogelijkheid dat deze stellingmolen in de buurt van Winterdijk zou kunnen staan is uitvoerig
onderzocht. Deze aquarel is voorgelegd aan (de molenexperts van):
➢ (Blad) De Molenwereld;
➢ Stichting Molendocumentatie;
➢ Vereniging Het Museum Winterwijk met het Historisch Informatie Punt (HIP);
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➢ Stichting van de Vrienden van De Molen Agneta in Ruurlo (nabij
Winterswijk).
De specialisten verschillen van mening. Toch is De Agneta Molen in Ruurlo met de
omliggende bebouwing in 1918 de beste kandidaat. We houden het erop dat de aquarel met
de molen een artistieke impressie van Beb Reith is van de Agneta.
Uit oude krantenadvertenties in de Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche
courant (Delpher) blijkt dat Beb Reith eveneens in zijn Winterwijksche periode aquarellen en
tekeningen heeft vervaardigd die in maart 1919 en in maart 1920 zijn tentoongesteld in
Eindhoven16.
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3. EXPOSITIES

3.1. Louis Couperus Museum Den Haag 2014
In het Louis Couperus Museum17 is gedurende 24 mei 2014 - 2 november 2014 een
tentoonstelling gewijd aan de eerste twee sprookjes die Couperus heeft geschreven: Psyche
en Fidessa (1898 en 1899).
Voor Couperus' beide sprookjes is een reeks illustraties gemaakt door Bernard (Beb)
Reith (1894-1974). De tekeningen voor Psyche zijn in een weelde-editie in 1927 (8e druk)18
gepubliceerd, die voor Fidessa nooit.
De expositie toonde een selectie van de tekeningen voor Psyche die zelden of nooit
eerder zijn tentoongesteld. De thema's werden in de context gezet van het werk van
Couperus en van het denken rond 1900.
De tentoongestelde tekeningen zijn uitgeleend door het Rijksprentenkabinet Amsterdam. Uit
het Familiearchief REITH is voor deze expositie een originele tekening van Beb Reith in bruikleen
gegeven, voorstellende De Sfinx, die een “pendant tekening” blijkt te zijn van de sfinx in de 1927
weelde-uitgave (8e druk) met illustraties door B. Reith. Zie Bijlage blz. 43.
Deze pendant tekening is in 2014 van een particulier verworven en was aanleiding voor een
nader onderzoek naar alle bekende Psyche tekeningen door Beb Reith. Resultaat van dit
onderzoek is gepubliceerd in een artikel in De Boekenwereld19.
Op 20 juni 2014 is het eerste exemplaar van de bibliofiele uitgave Psyche & Fidessa met
alle tot dan bekende illustraties van B. Reith gedurende deze tentoonstelling gepresenteerd
in het Louis Couperus Museum en aangeboden aan de oprichter en voorzitter van het Louis
Couperus Museum Den Haag Caroline de Westenholz20.

3.2. Museum Het Catharijneconvent Utrecht 1994
In de tentoonstelling Duivels en demonen in Museum Het Catharijneconvent in 1994 is een
aantal illustraties uit Het prentenboek van de Kinderbiecht met de Duivel afbeeldingen
opgenomen met een uitvoerige bespreking in de catalogus bij de tentoonstelling21. Zie in
Bijlage enkele van deze afbeeldingen en de bespreking van deze prentenboeken op blz.
43-54.

3.3. Anton Pieck Museum Hattem 2014
In oktober 2014 heeft het Anton Pieck Museum in het Gelderse Hattem een expositie gewijd aan
De eeuw van Anton Pieck22 met daarin opgenomen een zevental originele boekillustraties van
Beb Reith, beschikbaar gesteld door het Familiearchief Reith. Zie Bijlage, blz. 60-67.
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4. KUNSTPUBLICATIES EN KUNSTVERZAMELING
4.1. De Katholieke Illustratie en haar kunstrubriek
Beb Reith had een grote passie voor de kunstgeschiedenis. Op de achterpagina van de
Katholieke Illustratie verzorgde hij gedurende de jaren 1949-1966 de rubriek Uit de schatkamers
van de beeldende kunst.
Met de daarmee opgedane kennis en ervaring begon hij in latere jaren samen met zijn
zwager een bedrijf onder de naam Kunst in Beeld dat lesmateriaal vervaardigde ten behoeve van
het onderwijs in kunstgeschiedenis op middelbare scholen. Hiernaast schreef hij een aantal
kunstgeschiedenisboeken.
Zijn kunstrubriek, zijn werk als illustrator, zijn kunstpublicaties en kunstopvatting worden
beschreven door Bertus Bakker in het artikel Kunst door Roomse Ogen23. De samenvatting van
dit artikel is hieronder integraal weergegeven.

Samenvatting
“Van 1949 tot 1966 bevatte het tijdschrift de Katholieke Illustratie een kunstrubriek onder de titel
´Uit de schatkamers van de beeldende kunst'. Wekelijks besprak de auteur, B.A.J. Reith (18941974), hierin een kunstwerk. Bernard Reith was tekenleraar in het middelbaar onderwijs en
daarnaast illustrator.
Met 'de Schatkamers' herleefde de belangstelling die de Katholieke Illustratie al van oudsher
voor de kunst had. Vooral in het eerste decennium van deze eeuw bezat het blad door de
bijdragen van de kunstcritica Maria Viola een culturele uitstraling.
Het accent in de rubriek van Reith lag op religieuze schilderkunst, maar ook andere kunst,
waaronder de eigentijdse, kwam aan de orde. Vrijwel steeds koos hij voor een thematische
behandeling. Zo bracht hij series over het stilleven, Rembrandt, de katholieke kerkenbouw, de
moderne kunst, iconen, het maniërisme, het portret en middeleeuwse miniaturen. In sommige
gevallen duurde zo'n artikelenreeks zelfs langer dan een jaar.
Zijn hart lag bij de middeleeuwse kunst, maar ook Rembrandt genoot zijn grote
bewondering. Reith had een voorliefde voor kunst met een religieuze diepgang. Die zag hij niet
in de werken uit de renaissance en het maniërisme en al helemaal niet in de kunst van het
surrealisme en het dadaïsme. Voor deze laatste stromingen had hij geen goed woord over. Een
lange serie artikelen wijdde hij aan Picasso, wiens artistieke gaven hij bewonderde, maar die hij
tegelijkertijd zo’n verderfelijk kunstenaar vond, dat een waarschuwend woord op zijn plaats was.
In 1957 startte de radiocursus ´Openbaar Kunstbezit´ en vanaf 1959 verscheen Pierre
Janssen met zijn programma ´Kunstgrepen´ op de televisie. Richtte Reith zich uitsluitend op zijn
katholieke lezersschare, deze programma's hadden een nationaal bereik. Wat betreft de
doelstellingen van de makers, de selectie van de kunstwerken en de wijze van
kunstbeschouwing vertonen 'de Schatkamers' naast verschillen ook overeenkomsten met deze
beide andere grootschalige vormen van kunsteducatie via de toentertijd moderne
communicatiemiddelen.
De rubriek van Reith bleef tot het einde toe een toonbeeld van het verzuilde denken. Eind
jaren zestig wilde de redactie de Katholieke Illustratie een meer actueel karakter geven en zette
een punt achter diverse vertrouwde rubrieken, waaronder die van Reith. De beleidsverandering
heeft niet mogen baten. In 1968 hield het tijdschrift na 102 jaargangen op te bestaan”.
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4.2. Boekpublicaties over beeldende kunst
In de serie Uit de schatkamers van de beeldende kunst is een viertal uitgaven24 verschenen van
de hand van Beb Reith. Twee delen zijn gewijd aan Romantische vluchten. De grondslag, groei,
bloei en nabloei van deze beweging wordt hierin aan de hand van Franse, Engelse, Duitse en
Nederlandse schilders gedemonstreerd met nadruk op historische en psychologische gronden
voor het ontstaan van de romantische geestesgesteldheid.
Een derde en vierde deel uit deze serie is gewijd aan respectievelijk Wereldwonderen en nog
wat25 en Honderd jaar kerkbouw in Nederland26.
Hiernaast schreef Beb Reith een afzonderlijk deeltje met de titel Het hoogst menselijk
kunnen (jaar 1948?) met een beschouwing over beeldende kunst: Bouwkunst – Beeldhouwkunst
– Schilderkunst27.
Beb Reith bracht uitzonderlijk veel tijd door op zijn studeerkamer tijdens zijn artistieke en
wetenschappelijke werk. De opdrachten aan zijn echtgenote Co Lautenslager in genoemde vier
delen in de serie Uit de schatkamers van de beeldende kunst spreekt “boekdelen”. Zie Bijlage
blz. 72.

4.3. Reis- en studieverslagen. Werkstuk/scriptie
Gedurende de jaren 1952-1968 maakte Beb Reith vele buitenlandse reizen die hij minutieus
beschreef in een zevental cahiers Reisaantekeningen met in totaal 937 bladzijden, geschreven in
een lopende stijl zonder een enkele doorhaling of correctie met een focus op de kerkenbouw en
kerkgeschiedenis. Deze cahiers bevinden zich in het Familiearchief REITH. Hij beschrijft hierin
ruim 300 kerken, kerkjes, kapellen en kapelletjes met vaak een handmatig ingetekende
plattegrond. Kenmerkend voor die tijd is dat er nauwelijks gedigitaliseerde informatie
voorhanden was en, voor zover er nog folders beschikbaar waren, hij die soms benutte door
naast andere relevante informatie de plattegrondjes uit te knippen en in te plakken. De
bijbehorende beschrijving van inhoud, registers met bezochte plaatsen (194 plaatsen met
bezochte meer dan 300 kerken/kerkjes/kapellen/kapelletjes) en namenregister (ruim 900) met
verwijzingen naar de bladzijde in de cahiers, illustreert zijn nauwkeurig manier van werken en
het streven om alle informatie overdraagbaar te maken voor latere belangstellenden. Enkele
scans van de inhoud, register en tekst met plattegronden is opgenomen in de Bijlage op blz. 73-77.
Eveneens in het familiearchief bevinden zich een cahier Losse bijdragen en Wekelijkse
bijdragen aan de K.I. met een gedetailleerd register vanaf 1936-1966. Zie Bijlage blz. 78-79.
In het familiearchief is ook informatie te vinden over een werkstuk/scriptie die Beb Reith
maakte over een religieus onderwerp met een verwijzing naar de Bibliotheek van de Universiteit
Utrecht. Met de hulp van dr. B. Jaski, conservator van de Universiteit Bibliotheek Utrecht, is dit
werkstuk/scriptie opgespoord bij het Catharijne Convent Utrecht. Het betreft hier 12 cahiers over
Verhalen verluchte liturgische boeken28 en 3 cahiers over De Eusebiaanse canontabellen29
respectievelijk voltooid op 1 juli 1973 en 24 augustus 1970.
Ook voor deze cahiers geldt dat het beschreven materiaal waarschijnlijk niet digitaal
beschikbaar is geweest en dat Beb Reith het monnikenwerk verricht heeft door studiemateriaal
handmatig over te nemen en plaatjes in te tekenen bij zijn bezoek aan buitenlandse
bibliotheken. Bij navraag bij deskundigen op het gebied van liturgische boeken en canon tabellen
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blijkt dat de digitalisering zover is voortgeschreden dat “inhoudelijk gezien het werk van Beb
Reith ingehaald lijkt”. Wel zou zijn werk interessant kunnen zijn als “kunstwerk” en niet als
“handschrift manuscript” zoals dat momenteel door het Catharijne Convent in hun bibliotheek is
opgenomen. Bij een bezoek aan het Catharijne Convent op 4 december 2018 zijn een aantal
bladzijden uit zijn werkstuk gefotografeerd. Een paar voorbeelden zijn opgenomen in de Bijlage
op blz. 80-86.

4.4. Bibliotheekverzameling
Gedurende zijn leraarschap heeft Beb Reith een omvangrijke collectie/handbibliotheek bij het
Ignatius College Amsterdam opgebouwd. In het Familiearchief Reith bevindt zich een notitie met
aanwijzingen voor zijn executeur testamentair, zijn broer Toon Reith, met datum 12 juni 1971
waarin Beb Reith aangeeft dat zijn boekencollectie naar het Ignatius College aan de
Hobbemakade 51 Amsterdam gaat. We kunnen dus vaststellen dat de boekencollectie zijn
privébezit was.
In 2005 heeft het Ignatius College een omvangrijke boekencollectie van ca. 1880 titels
overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek van Maastricht. De handbibliotheek van Beb Reith
omvat ruim 1000 boektitels30 en is bij de *Universiteitsbibliotheek van Maastricht ondergebracht
als een “Bijzondere Collectie Reith”. Een eerste contact met B.A. Reith over deze bijzondere
collectie bij de UM Bibliotheek is gelegd door de Curator UM Special Collections, drs. O.L.M.
Essers, die hem attendeerde op een groot aantal titels met een stempelkenmerk B. Reith.
Deze overdracht door het Ignatius College aan de UM Bibliotheek
is in lijn met de aanwezigheid van de zogenaamde
“Jezuïetencollecties” bij de UMB.
In 1973 kwam de Medische Faculteit Maastricht in het bezit
van
oude
collecties
boeken,
aangeduid
als
“de
Jezuïetencollecties” vanwege hun afkomst van de bibliotheken
van verschillende priesteropleidingen. Het gaat om een rijkdom
van 260.000 boeken. Gaandeweg werd deze rijkdom ontdekt en
(h)erkend als academisch erfgoed, leidend tot een proces van
conservering en toegankelijk maken via een Deltaplan voor het
cultuurbehoud, gedeeltelijk gesubsidieerd in 1992 door het
Ministerie van WVC. Deze oude bibliotheekcollecties vormen de
rode draad binnen het hoger onderwijs in Maastricht en is de navelstreng die het Canisian UM
van de Jezuïeten met de pasgeboren Universiteit Maastricht (1976) verbindt31.

4.5. Kunstwerken en kunstverzameling
Stedelijk Museum Alkmaar
De inkomsten als leraar en illustrator heeft Beb Reith tijdens zijn kinderloze huwelijk
vermoedelijk voor een belangrijk deel besteed aan de opbouw van een waardevolle privé
kunstverzameling. Zo verwierf hij onder meer schilderijen van Matthieu Wiegman, Leo Gestel en
Jan Sluijters. Al deze schilderijen uit de Bergense School zijn als legaat ondergebracht bij het
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Stedelijk Museum Alkmaar. Aanvankelijk bestond er in het Familiearchief Reith geen nadere
informatie over dit legaat totdat Kees Reith (Stamboom 6) in 2012 een doos met bescheiden van
Beb Reith overdroeg aan het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen. Snel daarna
heeft in overleg met het KDC-overdracht hiervan plaatsgevonden aan het Familiearchief Reith.
Naar aanleiding van de hierin aanwezige correspondentie van Beb Reith met het Stedelijk
Museum Alkmaar (SMA), inclusief leenovereenkomsten, testament en inventarislijst, heeft de
familiearchivaris B.A. Reith contact opgenomen met het SMA en heeft met al deze gegevens een
update plaatsgevonden van de aanwezige kunstwerken 32. Het betreft hier 19 schilderijen,
6 aquarellen en 8 tekeningen. Een volledige beschrijving met identificatienummer en
afbeeldingen bevindt zich in het Familiearchief Reith. De afbeeldingen van de schilderijen,
aquarellen en tekeningen zijn in de Bijlage, blz. 87-96 opgenomen.
Naast deze kunstwerken heeft Beb Reith ook een 6-tal tinnen kannen, 4 stuks aardewerk en
een houten kussenkast gelegateerd aan het SMA (eveneens opgenomen onder referentie 32).
Catharijne Convent Utrecht
Een ander deel van zijn kunstbezit is ondergebracht in het Catharijne Convent Utrecht. Op de
website van het Catharijne Convent zijn 34 kunstobjecten van Beb Reith geregistreerd. Het
merendeel bestaat uit penseeltekeningen naast een paar ontwerpen van communieprenten voor
het Rooms-katholiek Jongensweeshuis in Tilburg33. Hiernaast wordt ook het Prentenboek van de
Kinderboek genoemd.
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EINDNOTEN

1

Manuscript in Familiearchief Reith. Gepubliceerd in het familieblad Reith, Wijd en Zijd, Maart 1982,
nr. 9, blz. 14-21.

2

Beb Reith ging wonen aan de Zonnebrink nr 6, een lerarenwoning van de Rijks HBS. De Rijks
Hoogere Burgerschool was gevestigd op Zonnebrink nr 15. Zie Oud Winterswijk Adressen 1920:
https://www.oudwinterswijk.nl/bevolking/adressenboek-1920/

3

In Winterswijk was Beb Reith tekenleraar aan de Rijks-HBS Winterswijk gedurende de periode
1917-1921.
Zie Gedenkboek 121 jaar Rijks op z’n Winterwijks: RHBS-Lyceum-RSG 1870-1992, blz. 32, 104,
143. ISBN 90-70560-17-8.

4

Louis Couperus, Psyche & Fidessa, met platen van Reith, Rotterdam, Reith Hendriks & Partners,
2014. ISBN 978 9081 5493 49 (Weelde-uitgave).
Louis Couperus, Psyche & Fidessa, met platen van Reith, Rotterdam, Reith Hendriks & Partners,
integrale heruitgave april 2021. ISBN 978 9492 3511 04.
Louis Couperus, Psyche, illustriert von Reith, Rotterdam, Reith Hendriks & Partners, 2021. ISBN
978-94-923511-1-1.
Louis Couperus, Psyché, illustré par Reith, Rotterdam, Reith Hendriks & Partners, 2021. ISBN 97894-92351-12-8.
Louis Couperus, Psyche, Nederlands E-book, EPUB, Rotterdam, Reith Hendriks & Partners, oktober
2017. ISBN 978 9492 3510 36.
Louis Couperus, Fidessa, Nederlands E-book, EPUB, Rotterdam, Reith Hendriks & Partners, oktober
2017. ISBN 978 9492 3510 43.

5

Korte geschiedenis van de ‘Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis Tilburg.
http://www.cubra.nl/drukkerijjongensweeshuis/rk_jongensweeshuis_tilburg_jos_naaijkens_01_geschiedenis.htm

6

Caesarius Mommers & Ger Janssen, Een passie voor uitgeven, Geschiedenis van een educatieve
uitgeverij, 1997, Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg, SBN 90.276,3840.3.
Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van uitgeverij Zwijsen op 18 oktober 1996.
Op 18 oktober 1846 vond de oprichting plaats onder de naam Drukkerij van het R.K.
Jongensweeshuis te Tilburg.

7

Drie ringbanden van Angelo Andrean, aanwezig in het Archief REITH en het archief van de Fraters
CCM Tilburg:
➢ Inventarisatie van illustraties van Bernard (Beb) Reith, voorkomende in publicaties van de
Drukkerij v.h. R.K. Jongensweeshuis Tilburg, gedurende de jaren 1920-1957, juni 1991, 56 blz.
➢ Aanvullingen op Inventarisatie van Illustraties van Bernard (Beb) Reith, Vlijmen, 20 januari
1997, 37 blz.
➢ Correspondentie die gevoerd is tussen illustrator B. Reith en de Redactie van het jeugdtijdschrift
“De Engelbewaarder” vanaf januari 1946 t/m juni 1952, 28 blz.

8

Overzicht werk B.A.J. Reith in Koninklijke Bibliotheek (>60 titels)
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9

Uit de rijke geschiedenis van de Tilburgse drukkerij R.K. Jongensweeshuis Ik ga biechten - Het
eerste biechtboekje.
http://www.cubra.nl/drukkerijjongensweeshuis/rk_jongensweeshuis_tilburg_jos_naaijkens_12_Ik_ga_biechten.htm
Het prentenboek van de kinderbiecht (derde druk - 1927).
http://www.cubra.nl/drukkerijjongensweeshuis/rk_jongensweeshuis_tilburg_jos_naaijkens_11_Prentenboek_van_de_kinderbiech
t.htm
Mijn Eerste Heilige Communie. Afbeeldingen uit: Het prentenboek van de eerste heilige communie.
http://www.cubra.nl/leedcommunie/prentenboek.htm

10

https://www.stripboekmuseum.nl/stripgeschiedenis2/1940-1950/monki.htm

11

https://mijnstadmijndorp.nl/app/zhv/verhalen/zwolse-apotheek-meulemeester

12

Algemeen register:
Nr. VI Mei 1914:
Blz. 3 t/m 9.

13

Algemeen register: https://www.mycologen.nl/archief-van-de-nmv/mededeelingen/
Nr. VII Maart 1916: https://drive.google.com/file/d/13RYDMHfNmS5o2pV7aFrJ8OOk8Bn5zJa5/view
Blz. 7,8,24.

14

Algemeen register: https://www.dbnl.org/titels/tijdschriften/tijdschrift.php?id=_lev013leve01
18e jaargang, 1913-1914, blz. 370 t/m 376.
19e jaargang, 1914-1915, blz. 86.

15

Algemeen register: https://www.dbnl.org/titels/tijdschriften/tijdschrift.php?id=_lev013leve01
20e jaargang, 1915-1916, blz. 336-340.

16

https://www.mycologen.nl/archief-van-de-nmv/mededeelingen/
https://drive.google.com/file/d/1CJ-ZQfTR8eFK5zwe9IHwvf7dq1Rwt0uE/view

https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=%22Bernard+Reith%22&coll=ddd

17

https://www.louiscouperusmuseum.nl/

18

Zie Couperus Collectie van R. Veen:
http://www.couperus-collectie.nl/?pid=19&work_id=135
Psyche [8] 1927, Achtste druk – met platen van B. Reith, versie 8.1 t/m 8.3.
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https://www.familiereith.nl/wp-content/uploads/2019/12/Het_Raadsel_van_de_Sfinx__Boekenwereld_32.3_oktober_2016_def.pdf
Het raadsel van de sfinx, De boekenwereld 32.3, 2016, geschreven door B.A. Reith en M.J. Reith.
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24

https://nl.wikipedia.org/wiki/Caroline_de_Westenholz
Petra van Boheemen en Paul Dirkse, Duivels en demonen, 1994, 152 blz., ISBN 90-71240-15-0.
Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in Museum Het Catharijneconvent Utrecht,
27 maart t/m 26 juni 1994. Met bijgeleverd uitvouwblad: Edukatief blad 16, Duivels, 5 blz.
http://www.antonpieck.eu/uitnodiging-expositie-de-eeuw-van-pieck

23

Artikel verschenen in Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum 1998.
https://www.familiereith.nl/wp-content/uploads/2020/02/Kunst-door-RoomseOgen_publicatie_Bertus_Bakker.pdf
https://home.kpn.nl/bakkerhansen/artikel1.html
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B. Reith, Uit de schatkamers van de beeldende kunst, ROMANTISCHE VLUCHTEN deel 1:
Grondslag, groei en bloei; deel 2: Bloei en nabloei. Geïll. met reproducties. – Haarlem, De
Spaarnestad, 1959, gebonden, resp. 83 en 84 blz.
B. Reith, Uit de schatkamers van de beeldende kunst, WERELDWONDEREN EN NOG WAT . Geïll. –
Haarlem, De Spaarnestad, 1959, gebonden, 95 blz.

26

B. Reith, Uit de schatkamers van de beeldende kunst, HONDERD JAAR KERKBOUW IN
NEDERLAND, Geïll. – Haarlem, De Spaarnestad, 1954, gebonden, 64 blz.

27

B. Reith, Docent Kunstgeschiedenis, Uitgave: Archief kunst in beeld, Heemstede, HET HOOGSTE
MENSELIJK KUNNEN, Een beschouwing over beeldende kunst: Bouwkunst – Beeldhouwkunst –
Schilderkunst, met illustraties uit de uitgebreide, losbladige collectie reproducties, die bij Archief
Kunst in Beeld zijn verschenen.

28

https://adlib.catharijneconvent.nl/Details/fullCatalogue/25270
Titel: Verhalen rondom verluchte liturgische boeken.
Auteursvermelding B. Reith Auteur Beb Reith.
Annotatie: Handschrift met eigen illustraties en ingeplakte foto's deel I-XII (deel 12 is reg. +
inhoudsopgave). Aan het eind van dl. 12 de datum 1 juli 1973.
Materiaal: handschrift.
Trefwoorden: liturgische boeken.
Exemplaarnummer
Plaatscode
76/112a
41G15
76/112b
41G16

28

https://adlib.catharijneconvent.nl/Details/fullCatalogue/7449
Titel: De Eusebiaanse canontabellen.
Auteursvermelding: B. Reith Auteur: Beb Reith.
Annotatie: Handschrift met illustraties van de auteur in drie schriften, voltooid op 24 augustus
1970.
Materiaal: handschrift.
Trefwoorden: canon, handschriften, Persoon/instelling, Eusebius.
Exemplaarnummer
Plaatscode
76/112
41G15

30

Een link naar de titels van deze bijzondere collectie is verschaft door drs. O.L.M. Essers:
https://maastrichtuniversity.on.worldcat.org/search?databaseList=638&queryString=SELz%23%23
%23o*+NL-MaUL
Deze link geeft toegang tot 1877 titels. Uit naderhand verstrekte informatie door drs. O.L.M. Essers
blijkt dat in de overgedragen boeken van deze collectie verschillende stempels van het Ignatius
College zijn aangebracht waaronder de stempel met B. Reith.
Bij verfijning van de zoekcriteria in deze link op “de periode 1800 t/m 1959” (jaar van beëindiging
van het leraarschap van B. Reith aan het IC Amsterdam) en “Universiteitsbibliotheek Maastricht
Inner City” komen we op 1002 treffers. Dit betreft vrijwel zeker de handbibliotheek van B. Reith.
Een in 2005 uitgevoerde inventarisatie door de UB Maastricht komt zelfs op een aantal van 1111
signaturen in de Collectie Reith.
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OVERZICHT Signaturen Collectie Reith
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Afgewerkt 07/09-09/09 2005

Afgewerkt vanaf 12/09

Afgewerkt 10/10-12/10 2005

(eerste zending)
MB AAB 293-354
MB EAD 521-580
MB PAA 654-673
MB VAB 430-536

MB VAB 537-538

(tweede zending)
MB AAB 451-486
MB EAD 650-693
MB PAA 698-740
MB VAB 587-732, 786-801
MB RAA 179-185, MB RAA 189-191

Afgewerkt vanaf 2/11

Afgewerkt vanaf 23/1

MB AAB 368-397
MB EAD 713-721; MB EAD 727766
MB VAB 741-760; MB VAB 779780; 802-895
MB PAA 745-756

MB AAB 414-450; MB AAB
493-510
MB VAC 015-092
MB EAD 924-973
MB RAA 195-247
MB PAA 780-833

Behouden en beheren, benutten en begeren, boekje open over de Jezuïetencollectie van de
Universiteit Maastricht. Eindredactie: Guy Jägers, Jacqueline Klinkeberg, Marianne de Ruwe,
1996, uitgave Universitaire Pers Maastricht ter gelegenheid van het vierde lustrum van de
Universiteit Maastricht. ISBN 90 5278 2237.
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https://stedelijkmuseumalkmaar.nl/beeldbank/?mode=gallery&view=gallery&page=1&reverse=0
&=Legaat%20B.%20Reith&rows=25
33
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https://adlib.catharijneconvent.nl/results

BIJLAGE MET ILLUSTRATIES, AFBEELDINGEN EN TOELICHTING

27

28

ILLUSTRATIES
Spaarnestad

Stripboeken Monki
Handschrift Beb Reith: concepttekst voor de laatste bladzijde in het afsluitende deel Monki komt

thuis.

29

Officiële bladzijde uit laatste deel Monki komt thuis.

Opvallend is dat in de concepttekst staat “zijn zusjes” en in de officiële uitgave “zijn zus”.
Beb Reith komt uit een gezin met vier broers en drie zusjes. Twee zusjes waren overleden
zodat hij toen nog 1 jongere zus had.

30

Nederlandse Mycologische vereniging
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AQUARELLEREN: HET VRIJE WERK

Winterwijkse periode (1918-1921)
Uil en Duif
(In particulier bezit. Verkocht door kunsthandel Simonis & Buunk)

36

IJsvogels en mus met rups (in familiebezit)

37

Artist impression: Molen Agneta in Ruurlo (in familiebezit)
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Aquarel (Veluwse) bosweg34 (in familiearchief)
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Aquarel (particulier bezit)

40

EXPOSITIES
Expositie in het Louis Couperus Museum Den Haag 2014
De sprookjes van Louis Couperus

41

De Sfinx uit de 1927 weelde-editie Psyche door Louis Couperus met
illustraties van B. Reith samen met de pendant tekening uit het
Familiearchief Reith, in bruikleen voor de expositie
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Expositie duivels en demonen in Catharijne Convent Utrecht, 1994
Het prentenboek “De eerste heilige communie” en “De kinderbiecht”

In katholieke kringen zijn deze prentenboeken veelvuldig gebruikt als educatief
materiaal voor kinderen in hun voorbereiding op de eerste heilige communie en de biecht.
Beide prentenboeken zijn geïllustreerd door B. Reith (Beb) en geven de strijd tussen goed
en kwaad weer, gesymboliseerd door respectievelijk de engel en de duivel. Met name de
weergave van de duivel in de prenten van Beb Reith joeg de onschuldige kinderziel de
nodige angst aan en lieten een blijvende indruk na.
In het Edukatief blad 16 van het Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht, gevoegd
bij de Catalogus over de tentoonstelling “Duivels en Demonen” in 1994, lezen we:

Het middeleeuwse duivelsgeloof was heel letterlijk. Aan het einde van de 17de eeuw zien
we het geloof aan de macht van de duivel sterk afnemen. Men ging de duivel steeds meer
zien als een abstractie. Je kon hem ook niet meer plotseling tegenkomen. Alleen in de
katholieke opvoedkunde van het einde van de negentiende en de eerste helft van de
twintigste eeuw herleefde even de boosaardige, gruwelijke duivelsfiguur. Dat was om
kinderen op het rechte spoor te houden. Maar in grote lijn werd de duivel steeds
abstracter. Het kwaad, belichaamd in de gruwelen van de Eerste en Tweede Wereldoorlog,
is niet afkomstig van een macht buiten de mens, doch komt voort uit de ontsporing van de
vrije wil van ieder mens. Wij ervaren het kwaad veeleer als iets in de mens zelf en
beschouwen het kwaad veel minder als iets dat van buitenaf op de mens inwerkt. Wanneer
daarom tegenwoordig over het kwaad en de duivel wordt gesproken, stellen velen zich
daar niets concreets meer bij voor.
Bij nadere beschouwing van de illustraties van het prentenboek De Kinderbiecht blijkt
bovenstaande beschrijving goed van toepassing. Waren in de eerste drie drukken (19271938) van de Kinderbiecht de angstaanjagende duivel figuren alom aanwezig, vanaf de
vierde druk (1939) zijn ze door Beb Reith óf weggelaten óf vervangen door minder
indringende afbeeldingen. De voorkaft met de duivel afbeelding is wel gehandhaafd. Zie de
vergelijking tussen derde en vijfde druk op blz. 46.
Het prentenboek van de eerste H. Communie, 5e druk, bevat slechts een illustratie met
een duivel. Beb Reith heeft dit prentenboek vermoedelijk geïllustreerd vanaf de derde druk
aangezien in deze editie wordt aangegeven dat hij de illustraties “hertekend” heeft.
Inderdaad is het zo dat in de eerste twee edities de illustraties monogrammen bevatten die
niet met zijn gebruikelijke ondertekening overeenkomen. Vermoedelijk gaat het om frater
Leo die signeerde met een monogram ‘F/R/L/’.
De navolgende toelichtende tekst bij beide prentenboeken komt uit hoofdstuk 4, blz.
87-95 en blz. 135-136, Een kind van de duivel, van de catalogus bij de tentoonstelling
Duivels en Demonen van het Museum Het Catharijne Convent Utrecht 1994.
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Vergelijking Duivel afbeeldingen in Prentenboek kinderbiecht 2 e druk
(onder) en 5 e druk (boven)
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Expositie De eeuw van Pieck, Hattum 2014
Zeven illustraties Van Karel en Elegast uit het Familiearchief REITH in bruikleen,

uitgegeven in boekvorm door Drukkerij R.K. Jongensweeshuis, Tilburg

60

Boekcentrale, A’dam, 71 bladzijden, 13 illustraties:
Van Koning Karel en Elegast, 1929 (in familiearchief)
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ENKELE ORIGINELE ILLUSTRATIES UIT HET FAMILIEARCHIEF REITH
De boze koning Nemal, een sprookje van mensen en kabouters, Drukkerij R.K.
Jongensweeshuis, Tilburg. R.K. Boekcentrale, Amsterdam, 1936, 137 bladzijden,
29 illustraties

68
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71

Opdrachten van Beb Reith in zijn boeken uit Schatkamers van de kunst aan zijn
echtgenote Co Lautenslager (in familiearchief)
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REISAANTEKENINGEN BEB REITH 1952-1968
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INHOUDSOPGAVE KUNSTRUBRIEKEN OP ACHTERZIJDE KATHOLIEKE
ILLUSTRATIES IN CAHIER VAN BEB REITH
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VERLUCHTE LITURGISCHE BOEKEN EN EUSEBIAANSE CANON TABELLEN
WERKSTUK BEB REITH

80

81

82

83

84

85

86

AFBEELDINGEN VAN SCHILDERIJEN, AQUARELLEN EN TEKENINGEN, ALS LEGAAT
GESCHONKEN AAN HET STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR35

1

Beschrijving:
Stilleven met een dode fazant en
twee appels op een tinnen bord
van boven af gezien. Een stilleven
in donkere kleuren vanuit een
vreemde hoek gezien, geschilderd
in een expressionistische stijl. De
donkerheid van sfeer samen met
de onderwerpkeuze en de
schilderstijl doet denken aan de
Bergense School, waar Sluyters
een tijdgenoot van was

Inventarisnummer:020572
Objectsoort: schilderij
Vervaardiger:
Sluijters, Jan
Titel:
Stilleven met fazant
Datering:
1925 - ca. 1927
Techniek: geschilderd
Materiaal: olieverf
Verwerving:legaat 1979-09

Beschrijving:
Vrouwelijk naakt liggend met rug
naar toeschouwer, hand over het
hoofd, benen vanaf de knie?n
onder laken

Inventarisnummer: 020442
Objectsoort: tekening
Vervaardiger:Sluijters, Jan
Titel: Liggend vrouwelijk naakt
Datering:1893 - ca. 1957
Techniek: getekend
Materiaal: inkt
Verwerving:legaat 1979-09-18

Beschrijving:
Links: groepje bomen in
grasveldje. Midden: oprijlaan naar
erf. Wagen op erf geplaatst,
daarachter een hooiberg. Rechts:
een boerderij met rieten
bedakking en felgekleurde
raampartij, ervoor een hekwerk

Inventarisnummer:020443
Objectsoort: aquarel
Vervaardiger:Sluijters, Jan
Titel:
Boerderij met erf te Staphorst
Datering:1915 - ca. 1915
Techniek: geschilderd
Materiaal: waterverf
Verwerving:legaat 1979-09

Jan Sluijters

2

Jan Sluijters

3

Jan Sluijters
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4

Matthieu Wiegman

5

Beschrijving:
Doorkijk in een dorpstraat in
Cagnes, Frankrijk, naar de kerk
met kerktoren toe. Links een huis
met balkon en rechts een woning
met schutting met een affiche
erop. Het werk is in gedekte
kleuren opgebouwd in een
kubistisch expressieve stijl. De
stijlkenmerken behoren tot de
Bergense School. M. Wiegman was
hier een belangrijk kunstenaar in

Inventarisnummer:
021364
Objectsoort: schilderij
Vervaardiger:
Wiegman, Matthieu
Titel:
Dorpstraat te Cagnes
Datering:
1928 - ca. 1928
Techniek: olieverf
Materiaal: doek
Verwerving:legaat 1979-09

Beschrijving:
Stilleven met een aardewerken
vaas waarin een boeket witte
rozen staat. De rozen staan in
volle bloei. Het stilleven is op een
robuuste, expressieve wijze
geschilderd in gedekte kleuren. De
kenmerken van de B.S. zijn in dit
werk nog wel te herkennen maar
m.n. het kleurengamma is
helderder dan gebruikelijk.
Daarom is dit werk te plaatsen in
het midden van de jaren dertig of
wat later

Inventarisnummer:021365
Objectsoort: schilderij
Vervaardiger:
Wiegman, Matthieu
Titel:
Bloemstuk, vaas met rozen
Datering:1930 - ca. 1935
Techniek: olieverf
Materiaal: doek
Verwerving:legaat 1979-09

Beschrijving:
Landschap in Spanje met op een
heuvel een aantal huizen losjes bij
elkaar gegroepeerd. Op de
achtergrond bergen. Door het
dorpje een aantal wegen/straten.
Het werk is opgezet in grote
vlakken, deels hard omlijnd. Toon
Kelder wordt gezien als een
kunstenaar beïnvloedt door de
Bergense School, in dit werk is dat
te herkennen aan de
expressionistische opbouw en de
verdeling in vlakken

Inventarisnummer:021144
Objectsoort: schilderij
Vervaardiger:Kelder, Toon
Titel:Spaans Landschap
Datering:1925
Techniek:geschilderd
Materiaal: doek
Afmetingen
Hoogte 810 mm
Verwerving:legaat 1979-09

Matthieu Wiegman

6

Toon Kelder
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7

Matthieu Wiegman

8

Matthieu Wiegman

9

Matthieu Wiegman

10

Matthieu Wiegman

Beschrijving:
Doorkijk tussen twee rotsformaties
op de Atlantische Oceaan en de
kust van Bretagne in Frankrijk.
Voor de kust vaart een zeilboot
met 2 personen aan boord. De
rotsen zijn zeer expressief
weergegeven met brede robuuste
toets in een gedekt
kleurengamma. De Bergense
School kenmerken zijn
nadrukkelijk aanwezig zij het dat
de kleuren wat helderder worden.
Het werk is daarom tussen 1925
en 1930 te dateren

Inventarisnummer:021366
Objectsoort:schilderij
Vervaardiger:
Wiegman, Matthieu
Titel: Bretons kust
Datering:1930 - ca. 1930
Techniek: olieverf
Materiaal: doek
Verwerving:legaat 1979-09

Beschrijving:
Landschap op Corsica, een Frans
eiland in de Middellandse Zee met
een dorp dat tegen een
berg/heuvel is opgebouwd. Links
staat een boom met ervoor op een
stapel rotsblokken zittend een
figuur (vrouw) met een grazende
ezel. Op de achtergrond een berg.
De voorstelling is zwaar aangezet
met zwarte contourlijnen en brede
toets in donkere kleuren. Wiegman
toont zich hier een waar
vertegenwoordiger van de B.S.

Inventarisnummer:021367
Objectsoort: schilderij
Vervaardiger:
Wiegman, Matthieu
Titel:Landschap te Corsica
Datering:1927 - ca. 1927
Techniek: olieverf
Materiaal: doek
Verwerving:legaat 1979-09

Beschrijving:
Stilleven met zes bijna
uitgebloeide lelies in een vaas. De
lelies kronkelen over het hele
doek. Het werk is opgebouwd in
groenen en bruinen, behalve de
lelies die een helder
kleurenpatroon hebben. De
kunstenaars van de Bergense
School waren sterk geïnteresseerd
in vergane spullen. M. Wiegman
wijkt hier niet vanaf

Inventarisnummer:021368
Objectsoort:schilderij
Vervaardiger:
Wiegman, Matthieu
Titel: Lelies
Datering:1930 - ca. 1930
Techniek: olieverf
Materiaal: doek
Verwerving:legaat 1979-09

Beschrijving:
Landschap met op de voorgrond
drie korenschoven in een veld. Op
de achtergrond een boerderij of
schuur tussen bomen. De
voorstelling is in een
expressionistische trant
geschilderd met een grove toets in
bruuske stroken. M. Wiegman was
een belangrijk kunstenaar in de
Bergense School, alhoewel dit
werk een helderheid heeft atypisch
voor de B.S., een later werk van
M. Wiegman

Inventarisnummer:021369
Objectsoort: schilderij
Vervaardiger:
Wiegman, Matthieu
Titel:
Landschap met korenschoven
Datering:1935 - ca. 1935
Techniek: olieverf
Materiaal: paneel
Verwerving:legaat 1979-09
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11

Matthieu Wiegman

12

Matthieu Wiegman

13

Matthieu Wiegman
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Beschrijving:
Scene uit apocriefe Bijbelverhalen.
Twee kinderen, Johannes (links)
en Jezus (rechts), kijken samen in
platenboek. Johannes in
kameelharen manteltje en met
herderstaf met kruis aan top.
Jezus naakt. Beiden met aureool
om hun hoofd. Links aan voeten
van Johannes staat een lam. Aan
zijde van Jezus staat een
bloeiende boom en enkele
bloemen. Achter hen staat een
boom, waarin 2 vogels zitten, 2
vogels vliegen om de boom heen.
Achtergrond landschap met
pijnbomen en bergen

Inventarisnummer:020493
Objectsoort: aquarel
Vervaardiger:
Wiegman, Matthieu
Titel:Jezus en St. Janneke
Datering:1909 - ca. 1971
Techniek: geschilderd
Materiaal: waterverf
Verwerving:legaat 1979-09

Beschrijving:
Gezicht op de stad San Gimignano,
Itali?, van buiten de wallen naar
de stad. Voorgrond:
stadswallen/muur loopt van l.o.
naar r.m., ervoor loopt een pad
naar de poort aan de rechterzijde
van de muur. Achtergrond: Boven
de wallen rijzen drie torens uit,
vierkant zonder opsmuk, alsmede
de daken van twee kerken en
enkele huizen

Inventarisnummer:020494
Objectsoort: tekening
Vervaardiger:
Wiegman, Matthieu
Titel:
Gezicht op San Imignano
Datering:1907 - ca. 1971
Techniek: getekend
Materiaal: zwart krijt
Verwerving:legaat 1979-09

Beschrijving:
Landschap met enkele bomen en
een huis/boerderij aan het riviertje
de Voert bij Bergen NH. Op de
voorgrond staat een boom,
flamboyant weergegeven in
groenen, gelen en roden. Het
riviertje is nauwelijks zichtbaar op
de achtergrond tussen de bomen.
Rechts is een boerderij/stolp
zichtbaar. Gezien het vele oranje is
het mogelijk een weergave bij
ondergaande zon

Inventarisnummer:021370
Objectsoort: schilderij
Vervaardiger:
Wiegman, Matthieu
Titel:
Landschap met Boerderij, Bergen
Datering:1950 - ca. 1950
Techniek: olieverf
Materiaal: doek
Verwerving:legaat 1979-09

14

Matthieu Wiegman

15

Beschrijving:
Stilleven met op de voorgrond
enkele peren, pruimen en appels
en daarachter links een vaas in de
vorm van een urn en rechts een
opengesneden meloen. Alles staat
en ligt op een tafeltje, links is een
stuk stof/gordijn, langs het
stilleven gedrapeerd. Het werk is
in gedekte kleuren opgebouwd
m.n. oker en bruin en behoort
zowel qua genre als qua stijl bij de
Bergense School

Inventarisnummer:021371
Objectsoort: schilderij
Vervaardiger:
Wiegman, Matthieu
Titel:Stilleven met meloen
Datering:1930 - ca. 1930
Techniek: olieverf
Materiaal: doek
Verwerving:legaat 1979-09

Beschrijving:
Stilleven met een plant,
rododendron, met bloemen, in een
bloempot. De plant staat op een
tafel, ernaast staan een asbak en
een vaas of kaarsenstandaard.
Naast de tafel staat een stoel. Het
werk is op een expressieve wijze
opgebouwd in korte toetsen. De
achtergrond is grof en niet
uitgewerkt

Inventarisnummer:021373
Objectsoort: schilderij
Vervaardiger:
Wijngaerdt, Piet van
Titel:Stilleven met Rododendron
Datering:1920 - 1922
Techniek: olieverf
Materiaal: doek
Afmetingen
Hoogte 1096 mm
Verwerving:legaat 1979-09

Beschrijving
Berglandschap met een huis en
schuur tussen bomen. Op
expressionistische wijze
geschilderd. Een uitbarsting van
kleuren in een bergachtig
landschap. De objecten zijn wel te
herkennen maar zijn verre van
realistisch. De schilder heeft
geschilderd als ware hij bezig met
pastelkrijt

Inventarisnummer: 020940
Objectsoort: schilderij
Vervaardiger: Eggen, Gène
Titel: Schilderij met een
berglandschap
Afmetingen: hoogte 68.0 cm,
breedte 88.0 cm, diepte 4.0 cm
Materiaal: textiel, hout, verf
Legaat B.A.J. Reith

Piet van Wijngaerdt

16

Gène Eggens
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Beschrijving:
Stilleven van een vaas met
bloemen en judaspenningen?
vaas staat op tafel. Erachter hangt
een gordijn. Geheel is fel gekleurd

Inventarisnummer:020229
Objectsoort: aquarel
Vervaardiger:Gestel, Leo
Titel: Bloemstilleven
Datering: 1917
Techniek: geschilderd
Materiaal: waterverf
Afmetingen
Hoogte 79.3 cm
Verwerving:legaat 1979-09

Beschrijving:
Stadsgezicht van stadje Honfleur
in Frankrijk. In straat staat links
een kerk en rechts een gevelrij.
Op straat lopen mensen (ca. 10).
Het geheel is impressionistisch
geschilderd. De sfeer wordt goed
getroffen.

Inventarisnummer: 021380
Objectsoort: schilderij
Vervaardiger
Vervaardiger: Goth, Paul
Titel: Straat in Honfleur
Datering: 1924
Afmetingen: (drager) hoogte 56.1
cm, (drager) breedte 39.2 cm,
(geheel) hoogte 68.8 cm, (geheel)
breedte 51.8 cm, (geheel) diepte
4 cm
Materiaal: paneel, triplex, olieverf,
hout, verf
Legaat B.A.J. Reith

Stedelijk Museum Alkmaar
Koppeling Beeldbank-NH van
022040 naar SMA gaat naar
023910 (J.C. Vermeer).
Groenestein bij SMA niet in
beeldbank.

datum: 19..
rechten: legaat; bruikleen 1979
medewerker: Groenestein, J.
titel: Circus
identificatie: 022040
maker: Groenestein, J.
type: tekening; papier

Beschrijving:
Weergave van een
circusvoorstelling. In een tent
zitten veel mensen. In het midden
van de tent de pist met vier
paarden en een paardendresseur.
De tent wordt ondersteund door
grote schuin geplaatste palen. Het
werk is op sommige punten wat
knullig geschilderd maar komt als
geheel wel over. Een vroeg werk
van de later bekend geworden

Inventarisnummer: 021218
Objectsoort: tekening
Vervaardiger: Constant
Titel: Bouglione circus
Afmetingen: hoogte 48 cm,
breedte 64.6 cm, (voorstelling)
hoogte 440, (voorstelling) breedte
600
Objectsoort: aquarel
Materiaal: karton, waterverf
Legaat B.A.J. Reith

17

Leo Gestel

18

Paul Goth
Geen afbeelding beschikbaar
J. Groenestein

19

20

Constant
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Beschrijving:
Gezelschap speelt kaart in
achtertuin. Voorgrond: 5 spelers
waarvan 2 man en 3 vrouwen
(waarschijnlijk) zitten rondom rond
tafeltje met kaarten in hun hand,
ook kaarten op tafel. Lege stoel
staat stukje naar achter.
Achtergrond: achtergevel van huis
met venster beneden en boven,
lijst doorkruist opbouw gevel

Inventarisnummer:020431
Vervaardiger:Rees, Otto van
Titel:Gezelschap in tuin
Datering:1903 - ca. 1954
Techniek: getekend
Materiaal: pastelkrijt
Verwerving:legaat 1979-09-27

Beschrijving:
Gezicht op een dorp, Cagnes sur
Mer, in Frankrijk, tegen een heuvel
opgebouwd. In de voorgrond een
straatje met een palmboom.
Daarachter beneden een muur
met begroeiing. Daarachter het
drop met kriskras door elkaar
staande huizen. Op de
achtergrond bergen. Het werk is
op een expressionistisch
kubistische wijze opgebouwd in
vlakken met een korte bruuske
toets. Matthieu Wiegman is een
belangrijk kunstenaar in de
Bergense School

Inventarisnummer:021372
Objectsoort: schilderij
Vervaardiger:
Wiegman, Matthieu
Titel:Cagnes sur Mer
Datering:1930 - ca. 1930
Techniek: olieverf
Materiaal: doek
Verwerving:legaat 1979-09

Beschrijving:
Landschap in een park of tuin met
veel bomen, mogelijk boomgaard.
In de achtergrond een woonhuis
(maison Renoir). In de voorgrond
staan bloemen in bloei. Het geheel
is in een expressieve wijze op het
doek gezet in heldere kleuren

Inventarisnummer:021374
Objectsoort: schilderij
Vervaardiger:
Wiegman, Matthieu
Titel: Maison Renoir
Datering:1935 - ca. 1935
Techniek: olieverf
Materiaal: doek
Verwerving:legaat 1979-09

Otto van Rees

22

Matthieu Wiegman

23

Matthieu Wiegman
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Beschrijving:
Stilleven met 1 kannetje en een
baardkruik, en een Goudse pijp
ervoor liggend. Zeer naturalistisch
geschilderd in een 17de eeuwse
manier. Goede stofuitdrukking

Inventarisnummer: 021080
Vervaardiger:
IJkelenstam, Hendrikus
Titel: Stilleven
Afmetingen
(drager) hoogte 35.3 cm, (drager)
breedte 26.8 cm, (geheel) hoogte
51 cm, (geheel) breedte 41.7 cm,
diepte 7 cm
Objectsoort: schilderij
Materiaal:
canvas, hout, textiel, metaal
Verwerving: legaat B.A.J. Reith

Beschrijving
Stilleven met een blauwgrijze
schenkkan staand op een boek en
ernaast een schelp.

Inventarisnummer: 021081
Vervaardiger:
IJkelenstam, Hendrikus
Titel:
Stilleven met een kruikje op boek
Afmetingen:
(geheel) hoogte 58.8 cm, (geheel)
breedte 48.5 cm, diepte 8.5 cm
Objectsoort: schilderij
Materiaal:
textiel, hout, verf, metaal, glas
Legaat B.A.J. Reith

Beschrijving:
Rue de Venise, het smalste
straatje van Parijs, gesloopt
ongeveer in 1935

Inventarisnummer: 022041
Objectsoort: tekening, aquarel
Vervaardiger:
IJkelenstam, Hendrikus
Titel: Rue de Venise
Datering: 1955-1959
Materiaal: papier, hout, potlood,
waterverf
Afmetingen: (geheel) hoogte 62.0
cm, (geheel) breedte 15.8 cm,
(geheel) diepte 0.5 cm
Materiaal: papier, hout, potlood,
waterverf
Verwerving:legaat 1979-09

24

Hendrikus IJkelenstam

25

Hendrikus IJkelenstam

26

Hendrikus IJkelenstam
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Beschrijving:
In een landschap met
boerderijgebouw en op de
achtergrond een molen staat een
paard met wagen vol beladen met
hooi. Het werk is op een
expressieve impressionistisch wijze
opgezet

Inventarisnummer: 021007
Objectsoort: schilderij
Vervaardiger: Goth, Paul
Titel: Paard met hooiwagen
Datering: 1937
Afmetingen: (geheel) hoogte 32.7
cm, (geheel) breedte 39.6 cm,
(geheel) diepte 3 cm
Materiaal: houten paneel, olieverf,
hout
Legaat B.A.J. Reith

Beschrijving:
Landschap met bomen en struik.
Struik en bomen in midden van
aquarel bloeien, zijn rose.
Bomengroep aan linkerkant groen

Inventarisnummer:020495
Objectsoort: aquarel
Vervaardiger:
Wiegman, Matthieu
Titel:Landschap met bomen
Datering:1907 - ca. 1971
Techniek: geschilderd
Materiaal: waterverf
Verwerving: legaat

Beschrijving:
Dorpje, enkele huizen en
kerktoren zichtbaar, in de bergen,
achtergrond bergmassa. In
voorgrond rechts 2 figuren zittend
voor woning

Inventarisnummer:020496
Objectsoort: aquarel
Vervaardiger:
Wiegman, Matthieu
Titel: Provence
Datering:1913 - ca. 1930
Techniek: geschilderd
Materiaal: waterverf
Verwerving:legaat 1979-09-27

Stedelijk Museum Alkmaar
omschrijving:Landschap met aan
rechterzijde een molen,
Geestmolen, en aan linkerzijde
vaart, Hoevervaart. Op voorgrond
pad met boom ernaast. In
achtergrond velden. Donkere lucht
erboven

medewerker: Min (Jaap), Jacob
titel: Geestmolen in Hoevervaart
formaat: 48,2; 37,3; 48,2; 37,3;
hoogte; breedte; hoogte; breedte
identificatie: 020406
type: tekening; papier
maker: Min (Jaap), Jacob

Paul Goth

28

Matthieu Wiegman

29

Matthieu Wiegman

30

Jaap Min
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Beschrijving:
Weergave van beeld van Zadkine
in Rotterdam. Kubistisch
weergegeven persoon, handen in
de lucht gestoken, lichaam
gedraaid in schroef. Naast persoon
een afgezaagde boomstronk

Inventarisnummer:020512
Objectsoort: tekening
Vervaardiger:Zadkine, Ossip
Titel: Rotterdam
Techniek: tekening
Materiaal: papier
Verwerving:legaat 1979-09

Beschrijving:
Vanaf balkon overzicht getekend
van tuinen in een dorpje, Positano.
In de tuinen veel bomen, trap
loopt naar balkon, trap heeft hoge
dichte leuning. In achtergrond
enkele huizen

Inventarisnummer:020211
Objectsoort: tekening
Vervaardiger:Gestel, Leo
Titel:Tuingezicht Positano
Datering: 1924
Techniek: getekend
Materiaal: houtskool
Verwerving:legaat 1979-09

Beschrijving:
Stadsgezicht (Brugge?) met in het
midden een gracht met een stenen
brug erover. Aan grachtkant
gevels. Op de voorgrond een
grachtwerf waar 3 mensen, donker
gekleed, op aanwezig zijn, ‚‚n aan
de waterkant zittend, ‚‚n met mand
lopend en ‚‚n de trap aflopend
naar de grachtkant. Het doek is in
een zeer expressionistische stijl
geschilderd in donkere kleuren.
Details vallen weg. De titel
refereert mogelijk aan een
pestepidemie o.i.d. in Brugge

Inventarisnummer: 021210
Objectsoort: schilderij
Vervaardiger: Makman, C.
Titel: Bruges la morte
Technmiek: geschilderd
Afmetingen
(geheel) hoogte 77.9 cm, (geheel)
breedte 90.8 cm, (geheel) diepte
6.5 cm
Materiaal: canvas, olieverf, hout,
stuc, goud, verf
Legaat B.A.J. Reith

31

Ossip Zadkin

32

Leo Gestel

33

C . Makman

34

35

Duitse voorouders van de Reith-en in Nederland trokken vanuit Hessen langs de Hessenwegen naar
Nederland om zich daar te vestigen. Tekening uit De Kroniek Reith 2001. Maker en herkomst niet
vermeld.
Op 21oktober 2012 samengesteld door B.A. Reith aan de hand van de officiële stukken uit het familiearchief,
bestaande uit de leenovereenkomsten met de Gemeente Alkmaar, testamenten, correspondentie met de
Gemeente Alkmaar & het Stedelijk Museum Alkmaar en overige aantekeningen.
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INVENTARISATIE VAN BOEKEN MET ILLUSTRATIES VAN B. REITH IN
FAMILIEARCHIEF
Illustraties van B. Reith
1. Psyche
Couperus, Louis / [8e dr.] / Veen / [1927]
Aanwezig in archief :
- Boekband zwart, halflinnen
- Boekband zwart, volledig linnen
- Boekband zwart, halfinnen met stofomslag
- Boekband bruin, volledig linnen
2. Psyche
Couperus, Louis / Reith|Hendriks & partners / [2021]
3. Psyche & Fidessa
Couperus, Louis / Eerste druk / Reith | Hendriks & partners / [2014 / ©2014]
Weelde editie
4. Psyche
Couperus, Louis / Knippenberg / [1980]
Bulkboek, Brugreeks nr. 16
5. Psyche ; Fidessa
Couperus, Louis / Psyche 13e dr / Fidessa 7e dr / Veen / [1974]
Amstelpaperback
6. Psyche
Couperus, Louis / 12e dr / Veen / cop. [1973]
Amstel Boeken
6. Romantische vluchten I en II
Reith, B. / N.V. Drukkerij De Spaarnestad / [1959]
7. Wereldwonderen en nog wat
Reith, B. / N.V. Drukkerij De Spaarnestad / [1958]
8. Het hoogste menselijk kunnen: een beschouwing over beeldende kunst : bouwkunst beeldhouwkunst - schilderkunst
Reith, B. / Archief Kunst in beeld / [1947]
9. Flip en Flap bij de boskabouters
Vlijmen, Frits van / R.K. Jongensweeshuis / [1957]
10. In het land van de Indianen; Bobo het Eskimojongetje
Reith, B. / De Spaarnestad / [1957]
11. Avonturen van Flip en Flap
Vlijmen, Frits van / 4e dr / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1957]
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12. Bobo het Eskimojongetje
Reith, B. / De Spaarnestad / [1956-1958]
13. Op het zeeroverseiland; Bobo het Eskimojongetje
Reith, B. / De Spaarnestad / [1958]
14. In het land van sneeuw en ijs; Bobo het Eskimojongetje
Reith, B. / [De Spaarnestad] / [1956]
15. Wilde Roos
Versteeg, M.C. / 6e druk / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1953]
16. Monki komt thuis: door sprookjesland naar huis; Monki's reis om de wereld
Reith, B. / De Spaarnestad / [1954]
17. Hoe Monki in en uit Artis kwam; Monki's reis om de wereld
Reith, B. / De Spaarnestad] / [1953]
18. Monki komt in Nederland; Monki's reis om de wereld
Reith, B. / De Spaarnestad] / [1952]
19. Monki in China; Monki's reis om de wereld
Reith, B. / De Spaarnestad] / [1951]
20. Monki op Bali; Monki's reis om de wereld
Reith, B. / De Spaarnestad] / [1950]
21 Reisavonturen van Monki en Popeye : ter zee te land en in de lucht ; Monki's reis om
de wereld
Reith, B. / De Spaarnestad] / [1949]
22. Monki's reis om de wereld
Reith, B. / De Spaarnestad] / [1946-1954]
23. 50 avonturen in Amerika; Monki's reis om de wereld
Reith, B. / De Spaarnestad / [1946]
24. 50 avonturen in Afrika; Monki's reis om de wereld
Reith, B. / De Spaarnestad / [1946]
25. Avonturen van Monki in Afrika
Reith, B. / s.n.] / [ca. 1946]
26. Het prentenboek van de kinderbiecht
Versteeg, M.C. / 2e dr / R.K. Jongensweeshuis / [1928]
27. Het prentenboek van de kinderbiecht
Versteeg, M.C. / 3e dr / R.K. Jongensweeshuis / [1927]
28. Het prentenboek van de kinderbiecht
Versteeg, M.C. / 5e dr / R.K. Jongensweeshuis / [1948]
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29 Ik ga biechten, het eerste biechtboekje behorende bij Het prentenboek van de
kinderbiecht
30. Versteeg, M.C. / 3e dr / R.K. Jongensweeshuis / [1939]
Het prentenboek van de eerste H. Communie
Versteeg, M. C. / 3e dr / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1929]
31. Het prentenboek van de eerste H. Communie
Versteeg, M. C. / 5e dr / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1948]
32. Het prentenboek van de Eerste H. Communie
Versteeg, M.C. / 6e dr / R.K. Jongensweeshuis / [19??]
33. Schoolkatechismus, derde leerjaar
4e dr / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1957]
34. Schoolkatechismus, vierde leerjaar
Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1948]
35. De marmot met het gouden belletje; 1
Versteeg, M.C. / 6e dr / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1952]
36. De marmot met het gouden belletje; II
Versteeg, M.C. / 6e druk / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1952]
37. Vlugge Slang: missieverhaal Midden-Afrika
Versteeg, M.C. / 5e dr / R.K. Jongensweeshuis / [1948]
38. Vlugge Slang: missieverhaal Midden-Afrika
Versteeg, M.C. / 4e dr / R.K. Jongensweeshuis / [1935]
40. Honderd jaar kerkbouw in Nederland
Reith, B. / De Spaarnestad / [1954]
41. De boze koning Nemal: een sprookje van mensen en kabouters
Reith, B. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1936]
42. Van koning Karel en Elegast / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / R.K.
Boekencentrale, A’dam / [1929]
43. Wilde Roos
Versteeg, M.C. / 4e dr / R.K. Jongensweeshuis / [1935]
44. De hoeve van Aptonga : verhaal uit den tijd van den H. Cyprianus, bisschop van
Carthago
Gisbergen, V. van / R.K. Jongensweeshuis / [1931]
45. Een diefje
Jansen, M.Th. / 2e dr / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1930]
46 Halve Frans
Versteeg, M.C. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1929]
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47. In de oude toren
Schraven, Th.J. / 2e dr / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1928]
48. Rond de winterwende
Doumen, N. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1927]
49. Ze gaan uit
Mulders, N. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1925]
50. Jongens van sta-vast
Doumen, N. / R.K. Jongensweeshuis / [1925]
51. Vrolijk volkje
Reynders, Jos. M. en Doumen, N. / elfde deeltje / 6e dr / Drukkerij van het R.K.
Jongensweeshuis / [1936]
52. Moeders feest, vierde leerjaar
Versteeg, M.C. / 4e dr / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1935]
53. Er was eens...
Victor-Leonard / R.K. Jongensweeshuis / [1923]
54. Drie kwajongens
Stamperius, J. / 6e dr / Gebr. Kluitman / [1927]
55. Een week vol avonturen
Stamperius, J. / 4e dr / E.J. Bosch Jbzn / [1922]
56. Jongensleven
Stamperius, J. / 3e dr / E.J. Bosch Jbzn / [1922]
57. Door de Zwitsersche bergen: een reisverhaal
Stamperius, J. / 2e dr /Uitgeversmaatschappij E.J. Bosch Jbzn / [1921]
58. Met de Rembrandt naar Genua
Stamperius, J. / Uitgeversmaatschappij E.J. Bosch Jbzn /[19..]
59. Gezellige uurtjes
Van der Tuuk, Titia / 4e dr / Uitgeversmaatschappij E.J. Bosch Jbzn /[19..]
60. Het boschhuis
Kok, Truida / 2e dr / E.J. Bosch Jbzn. / [1922]
61. Lotje Walter
Kok, Truida / E.J. Bosch Jbzn / [1921]
62. Rudi
Kok, Truida / 2e dr / Gebr. Kluitman / [ca. 1920]
63. Sien van den visscher
Veenendaal, Jac. van / 2e dr / Gebr. Kluitman / [1922]
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64. Oude Wytske
Bruining, H. / E.J. Bosch Jbz. / [1921]
65. De appeldief
Versteeg, M.C. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1920]
66. De wonderpop
Versteeg, M.C. / R.K. Jongensweeshuis / [1920]
67. Echt lezen, boekjes om lezen te leren, no 2
Versteeg, M.C. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1953]
68. Echt lezen, boekjes om lezen te leren, no 5
Versteeg, M.C. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1952]
69. Echt lezen, boekjes om lezen te leren, no 6
Versteeg, M.C. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1946]
70. Echt lezen, boekjes om lezen te leren, no 8
Versteeg, M.C. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1947]
71. Echt lezen, boekjes om lezen te leren, no 9
Versteeg, M.C. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1954]
72. Echt lezen, boekjes om lezen te leren, no 10
Versteeg, M.C. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1947]
73. Psyche & Fidessa
Couperus, Louis / Reith | Hendriks & Partners / Weelde editie [2014]
74. Psyche & Fidessa
Couperus, Louis / Reith | Hendriks & Partners / [Heruitgave 2021]
75. Psyché (Franse editie)
Couperus, Louis / Reith | Hendriks & Partners / [2022]
76. Psyche (Duitse editie)
Couperus, Louis / Reith | Hendriks & Partners / [2021]
77. De Engelbewaarder, Jaargang 41 / [1925-1926] (19 illustraties van B. Reith)
Dit exemplaar is ingebonden met de “prachtboekband” van B. Reith. Zie blz. 103.
78. De Engelbewaarder, Jaargang 46 / [1930-1931] (43 illustraties van B. Reith)
79. De Engelbewaarder, Jaargang 51 / [1935-1936] (2 illustraties)
80. De Engelbewaarder, Jaargang 52 / [1936-1937] (4 illustraties van B. Reith)
81. De Engelbewaarder, Jaargang 60 A / [1948-1949] (26 illustraties van B. Reith)
82. De Engelbewaarder, Jaargang 61A / [1949-1950] ((20 illustraties van B. Reith)
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83. De Engelbewaarder, Jaargang 62 A / [1950-1951] (40 illustraties van B. Reith)
84. De Engelbewaarder, Jaargang 63 / [1951-1952] (14 illustraties van B. Reith)
85. De Engelbewaarder, Jaargang 64 A / [1952-1953] (20 illustraties van B. Reith)

Boekbandontwerpen van B. Reith
86.

Sprookjes en vertelsels voor de Roomsche jeugd
Versteeg, M.C. / Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / [1925]
- De Zondagsjager (derde druk
- Trouwe Leeuw (2de vermeerderde druk)
- Het oude Marktvrouwtje (2de vermeerderde druk)
- Van een Reus (tweede druk)

87.

Psyche [1927], gebonden in bruin linnen band met goudopdruk. Bandontwerp van
B. Reith. In deze gebonden band zijn ook Majesteit [1937], Noodlot [1917] en
Wereldvrede [1924].

Majesteit, Wereldvrede, Psyche en Noodlot
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Sprookjes en vertelsels voor de Roomsche jeugd
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De Engelbewaarder, Jaargang 41, 1925-1926
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SIGNATUREN VAN B. REITH
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1913 tekening

1917 tekening

1918 tekening

1918 tekening

1918 aquarel

tekening 1920

aquarel jaar?

aquarel 1920

tekening 1922

tekening 1931

REGISTER VAN GERAADPLEEGDE INSTELLINGEN EN PERSONEN
Instelling
Anton Pieck Museum Hattem
Catharijne Convent Utrecht

Couperus Collectie
Generalaat van de Fraters CCM
Tilburg
Historische Kring Maarssen
(HKM)
Katholiek Documentatie
Centrum (KDC) Nijmegen
Koninklijke Bibliotheek Den
Haag
Louis Couperus Genootschap
Den Haag
Louis Couperus Museum Den
Haag
Nederlandse Mycologische
Vereniging Amersfoort
Regionaal Historisch Centrum
Groninger Archieven (RHCGA)
Rijksprentenkabinet
Amsterdam

St. Ignatiusgymnasium
Amsterdam
Stedelijk Museum Alkmaar
Theologisch antiquariaat De
Refter Tilburg
Universiteit van Amsterdam
Universiteit Utrecht
Universiteits Bibliotheek
Maastricht
Venduhuis Van den Hende BV
(voorheen)

Contactpersoon/dienstverlening
Anneke Nitrauw, conservator
Humphrey van der Beesen,
medewerker collectiebeheer;
Maartje de Jong, bibliothecaris en redacteur
Ruud K. Veen, kleinzoon van uitgever L.J. Veen
Rien Vissers, archivaris

periode
2014
2009

Bert de Ruiter, redactielid van Periodiek HKM
Arie van Ginkel, secretaris
Drs. Ramses A.W.J. Peters, archivaris

2021-2022

Afdeling Publiekdiensten

2016

Petra Teunissen, (oud-)voorzitter
Annebeth Simonsz, voorzitter
Caroline de Westenholz, kunsthistorica & freelance publiciste
Aldert Gutter, archivaris

2014
2015-heden
2014-heden

Informatiebalie

2016

Freek Heijbroek, conservator
Marja Stijkel, coordinator studiezaal/bibliotheek
/prentenkabinet
Erik Hinterding, conservator prenten
Anita Swenneker, rector

2009-2016
2009-2013

Christi M. Klinkert, conservator
Kees Kolen

2012-2014
2013-heden

prof. dr. Ernst Brachus, Emeritus-hoogleraar
Saskia de Bodt, universitair docent
kunstgeschiedenis
Odin Essers, curator Special Collections

2016
2014

J.R.H. van den Hende

2015

2018
2014-heden
2014-heden

2009

2017

2018

2018
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