


Op zoek naar werk 
Wilma van Giersbergen

De productieve kunstenaarsfamilie Hauck-Bakker-Van de Laar, 1770-1920

Begin december 1776 arriveert August Christian Hauck (1742-1801) met zijn vrouw en twee 
kinderen in Rotterdam. Deze kunstenaar, die gezegend is met een groot tekentalent, wil 
daar als portretschilder aan de slag, maar dat gaat hem niet lukken. Hauck, die in 
Mannheim werd geboren, stamt uit een kunstenaarsfamilie. Net zoals zijn vader en zijn 
(half)broers naar opdrachten op zoek moesten en daarvoor vele reizen ondernemen, zo 
vindt ook Hauck pas na vele omzwervingen door Duitsland en de Republiek zijn de�nitieve 
bestemming in Rotterdam. 

Hauck wordt de stamvader van zes generaties Rotterdamse kunstschilders. Leven van alleen 
de schilderkunst gaat moeizaam, zodat de kunstenaars generatie op generatie moeten 
omzien naar andere inkomstenbronnen. Dat wordt voor velen de decoratie- en interieur-
schilderkunst, maar ook het leraarschap. Honderd jaar lang beïnvloeden zij als tekenleraar 
het onderwijs bij het Tekengenootschap ‘Hierdoor tot Hooger’ en de latere Academie van 
Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen. 

In het boek worden zes generaties kunstschilders gevolgd, te beginnen met Haucks vader, 
Johann Jacob Hauck (1694-ca 1770), die aan het einde van zijn carrière zijn zoon liet 
kennismaken met het netwerk dat hij in de Republiek had opgebouwd. Tot de laatste 
generatie behoort de decorschilder Frans Bakker (1871-1944), die in 1920 Rotterdam 
verruilde voor Nederlands-Indië. Een prachtig boek dat inzicht geeft in twee eeuwen 
kunstenaarsschap en de wil en de kunst te overleven, mooi uitgebeeld door de auteur en 
ondersteunt met veel afbeeldingen.

Tao van Poeh

Benjamin Ho� 

Winnie-de-Poeh is het soort beer waar je wel van moet houden of je wilt of niet. 
Poeh is altijd zichzelf. Poeh is Poeh en daar gaat het hier om. Zijn hele wezen drukt 
als het ware de oude Chinese beginselen van het Taoïsme uit. Poeh is Tao, luister 
maar: 
‘Nou Poeh, wat denk je ervan?’ zei ik. ‘Denken - waarvan?’ vroeg Poeh ‘De Tao van 
Poeh, natuurlijk.’ ‘De wat van Poeh?’ vroeg Poeh. ‘Moeten we het daar nou weer 
over hebben,’ zei ik. ‘Hebben – waarover?’ vroeg Poeh. ‘De Tao van Poeh,’ zei ik. ‘Wat 
is dat ‘de Tao van Poeh?’ Je weet wel – Het Ongekerfde Blok, het Tingele-Klinge-
le-Bingele-Bel-Principe, de Poeh-Manier, Zo’n soort Beer, al die dingen.” ‘O’, zei 
Poeh. ‘Dat is de Tao van Poeh,’ zei ik. ‘O’, zei Poeh. 
Ho� toont aan dat Tao-wijzen niet altijd uit het Verre Oosten hoeven te komen en 
dat Winnie–de-Poeh, de beer met maar een klein beetje verstand, een ware 

Wilma van Giersbergen

Op zoek naar werk
De kunstenaarsfamilie Hauck-Bakker-Van de Laar
in Rotterdam -

Ad. Donker – Rotterdam

ISBN 9789061007395
€ 34,50
NUR 641
Paperback met �appen
Verschijnt: 15 mei 2018
Uitgeversmaatschappij Ad. Donker 9 789061 007395

Duitse moeders
Frank Dam

Wat maakt een Duitse moeder zo verschillend van een Nederlandse, Engelse, 
Franse, dan wel anderszins buitenlandse moeder? In boeiende en soms emotionele 
verhalen wordt verteld over de uitzonderlijke levensgeschiedenissen van hun 
moeders. De relatie met Nederland en de Nederlanders, opvoeding en cultuur, 
heimwee, schaamte, Streuselkuchen, Max und Moritz en, onvermijdelijk: de 
oorlog.
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Kalender met stickers en tips voor ouders en kids

Ook dit jaar kijkt de Family Survival Planner weer mee in duizenden spitsuurgezinnen, vanaf 
de koelkast, de wc-deur of het prikbord. In talloze huishoudens heeft de planner de 
bewoners behoed voor dubbele afspraken, vergeten ouderavonden of over het hoofd 
geziene ADV-dagen van de juf. Wil je overzicht over alle afspraken en verplichtingen dan is 
deze planner een must. De planner telt zo’n duizend stickers, die kinderen in één oogopslag 
overzicht bieden over hun vakanties, hun afspraken en die van hun ouders. 
                                                                                      

Take me to the river
Paul Breuker

Take me to the river is een fotogra�sch project over de schoonheid van ladingen die 
binnenvaartschepen vervoeren in Nederland.
Paul Breuker heeft deze diversiteit vastgelegd, gefotografeerd vanaf de Waalbrug in 
Nijmegen . Rivier de Waal is een watersnelweg waarop 350 schepen per dag hun vracht 
vervoeren. Deze vracht met hun kleuren , vormen en abstracties leveren kant en klare 
schilderijen op.
Zo dichtbij, maar nog nooit eerder gezien.
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