
Documentatie bij de tekening van Willy Sluiter (Amersfoort 1873 – 1949 Den Haag),  

‘Bij Bossenbroek, Elspeet mei 1908’ 

 

Van het einde van de negentiende eeuw tot in het begin van de twintigste eeuw bezoekt 

een aantal schilders het afgelegen dorpje Elspeet om er naar de natuur te schetsen, te 

tekenen of te schilderen. De heidevelden met schaapherders, schaapskudden en 

schaapskooien en de op het land werkende mens met paard of os en de houtakkers in 

de uitgestrekte bossen zijn inspiratiebronnen voor deze schilders. De meesten van deze 

schilders zoeken een onderdak bij pension Mouw, of bij hotel Bossenbroek. Voor de 

winter vertrekken ze weer naar hun riante onderkomens met ruime ateliers in Den Haag 

of elders. Onder hen G.H. Breitner die 3 maanden gebruik maakte van het ‘Bossenbroek 

atelier’ van H.J. van der Weele om te herstellen van een ziekte. Ook Willy Sluiter en 

Martin Monnickendam behoorden tot de gasten. 

De eerste kunstenaars en vakantiegangers zullen wel enig opzien gebaard hebben, 

maar ze leven en leiden een bestaan `ver van hun bed' onder het dak van hotel De 

Zwaan en het nieuwgebouwde hotel Bossenbroek. De `nieuwelingen' worden door de 

bevolking meer gezien als tijdelijke gasten dan als echte inwoners en men is al spoedig 

gewend aan de converserende, etende, theedrinkende en soms feestvierende gasten 

rondom de brink, onder de veranda's van 'De Zwaan' en `Bossenbroek'.  

De nieuwkomers veroorzaken in elk geval geen sociale omwenteling in het dorp, wat ze 

in Laren bijvoorbeeld wel doen.  

In Elspeet vindt men niets van dit alles: geen jacht op ruime kamers of woningen met 

atelierruimten met moeders of dochters als levende en direct beschikbare modellen! Er is 

ook geen concurrentieslag tussen binnen- en buitenlandse kunsthandelaren om de 

meest begeerde stukken in bezit te krijgen. Hoogstens komen er enkele 

kunsthandelaren, vlak voor de schilders naar hun winterverblijf in de stad verdwijnen, 

`Bossenbroek' en andere onderkomens bezoeken, om er een keuze te maken uit de 

daar uitgestalde schilderstukken. 
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