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Zwart-wit met overtuiging: 
de etser Johannes Proost 

"Van Gogh in een rode lijst: esthetica en moraal in het socialistische interieur" luidt de titel 

van het derde deel in Vier kunstdebatten omstreeks 1900. Dit boek van Lieske Tibbe uit 

2000 is een wonder van grondig gedocumenteerde, integrale kunstgeschiedschrijving. In 

het genoemde derde deel laat zij Thomas Carlyle (1795-1881) over diens opvatting van het 

arbeidsethos aan het woord. Een en ander wordt als volgt samengevat: "Door arbeid blijft 

de mens voortleven na zijn dood; de nietsnut laat geen spoor achter. In het opbouwen van 

de wereld, in het dienstbaar zijn aan de gehele mensheid, in het betalen met zijn eigen 

leven lag de taak van de mens en tegelijk zijn beloning. Deze beloning steeg uit boven het 

vergaren van rijkdommen."1 Iets verderop haalt Lieske Tibbe "een etskunstenaar met com

munistische levensovertuiging" aan,2 bij wie de geschetste arbeidsopvatting vrijwel naad

loos past. Over die kunstenaar gaat deze bijdrage. 

Van de kunst heeft Johannes of Jan 
Proost (1882-1942; afb. 1), die vooral 
etsen heeft vervaardigd, niet kunnen 
leven : naar verluidt verkocht hij zel
den iets van zijn werk. Tevreden over 
zijn eigen prestaties was hij blijkbaar 
niet snel, want soms moet het wel 
twee jaar hebben geduurd eer hij 
een ets als voltooid beschouwde. Hij 
leidde een Spartaans leven, trouw 
aan zijn onwrikbare maatschappe
lijke en artistieke principes, tevreden 
met een armelijk bestaan, en vooral 
solidair met de onbevoorrechte mens 
in een kapitalistische samenleving . 
Hij speelde een niet onbelangrijke 
rol in de communistische beweging 
en was niet alleen een "fanatieke 
kunstenaar", maar ook "een geboren 
samenzweerder". 3 Een uitvoerig en 
gedegen onderzoek naar zijn leven 
en werk werd nog niet verricht. Deze 
eerste, onvermijdelijk incomplete 
verkenning is mede bedoeld om 
daartoe aan te zetten . 

Een bijna volledige verzameling 
etsen door Proost - ruim zestig 
stuks, waaronder unica - wordt in 
het prentenkabinet van Museum 
Boijmans Van Beuningen te Rot
terdam bewaard. Deze verzameling 
werd in 1947 door zijn kunstbroeder 
en geestverwant Andreas Schotel aan 
het museum geschonken en in een 
herdenkingstentoonstelling aan het 
publiek gepresenteerd .4 Naast min 
of meer traditionele landschappen 
heeft Proost industriële onderwerpen 
geëtst, zoals bijvoorbeeld fabrieken, 
hoogovens, een mijnschacht. Ook de 

werkende mens werd door hem 
uitgebeeld : een zeisharende man 
(afb. 2), een landarbeider in de 
Betuwe, een Brabantse korenpikker. 

Bewust in de schaduw 
Jan Proost heeft zich ingespannen 
om, behalve met zijn etswerk, zoveel 
mogelijk onopgemerkt te blijven. 5 

Dit was voor hem van levensbelang 
omdat hij in ons land tot de vroegste 
generatie ijveraars behoorde die zich 
volledig inzette voor de internatio
nale communistische beweging. Zijn 
'ondergrondse' activiteiten verrichtte 
hij bij voorkeur onder de schuilnaam 
Jan Jansen.6 Hij mocht erop rekenen 
dat de Nederlandse overheid hem 
scherp in het oog trachtte te houden. 
Dat heeft uiteindelijk geleid tot zijn 
dood in Duitse gevangenschap. 

Voor de biografie van Jan Proost staat 
ons nog nauwelijks iets concreets 
ter beschikking . De kunsthistorische 
lexica, tentoonstellingscatalogi en 
wat dies meer zij herhalen steeds 
dezelfde opsommingen.7 We citeren 
hier de best geïnformeerde samen
vatting van het tamelijk verborgen 
leven van Proost : "27 Februari 1882 
te Geervliet geboren als zoon van een 
dominee. Woonde te Oosterblokker, 
Koog aan de Zaan, Zaandam, waar hij 
de H[ogere] B[urger] S[chool] volgde. 
11 Was eenige maanden leerling van 
de Rotterdamsche Academie [van 
Beeldende Kunsten]. 11 Werkzaam in 
Brabant, in Bladel van 1904 tot 1906, 
Nederwetten van 1906 tot 1911 . Uit 
deze periode dateeren enkele schil-

derijen, teekeningen en de vroegste 
etsen. In 1911 werkzaam te Culem
borg; 1913 te Antwerpen, waar hij 
gedurende een jaar de Academie 
volgde; 1914-1915 te Essen aan de 
Roer; 1915-1920 te 's-Gravenhage 
(kasteel [de] Bin[c]khorst bij Voor
burg); 1920 reis van anderhalf jaar 
naar Rusland ; 1924 vestigde hij zich 
te Rotterdam, waar hij zijn atelier 
achtereenvolgens had aan den West
zeedijk , Westerstraat en Boompjes . 
In 1938 en 1939 ondernam hij van 
Rotterdam uit tochten naar België, 
waar hij tusschen Lier en Duffel een 
reeks steenfabrieken etste (afb. 3). 
Direct bij den inval van de Duitschers 
in ons land gearresteerd , overleed hij 
26 Maart 1942 in het concentratie
kamp te Oraniënburg ."8 

Uit dit lapidaire overzichtje blijkt 
dat de artistieke scholing van Proost 
ronduit beperkt is gebleven. Omdat 
zijn oeuvre bepaald klein valt te noe
men, is het onduidelijk waaruit zijn 
werkzaamheid in de genoemde plaat
sen en streken heeft bestaan . We 
mogen aannemen dat het ook geheim 
werk voor de Communistische Partij 
betrof,9 dat financieel evenwel (of 
beter: uiteraard) zeer weinig heeft 
opgeleverd.10 Proost stond bij zijn 
vrienden en communistische kamera
den bekend als een soort 'hongerkun
stenaar', die over het algemeen veel 
respect genoot. 11 

Zuivering van de etskunst 
De volstrekte trouw van Proost aan 
de communistische zaak, die geken-



merkt werd door een grote kennis van 
de theoretische grondslagen ervan en 
een enorme opofferingsgezindheid, 
kreeg rond 1927-1928 een paral-
lel in zijn grafisch werk. Uit deze tijd 
dateert de kennismaking met de Rot
terdamse kunstenaar Andreas Schotel 
(1896-1984), die niet alleen dezelfde 
wereldbeschouwelijke overtuiging 
was toegedaan, maar met wie hij ook 
een artistiek bondgenootschap sloot. 
Het is Proost geweest die het initi
atief nam tot een herziening van de 

principes van de etskunst, een project 
dat Schotel na de dood van Proost 
heeft voortgezet . 

Leidraad bij het zoeken van een 
techniek om de ets in volle glorie 
te herstellen waren het artistieke 
voorbeeld van de etsen van Hercu
les Segers (1589 / 1590-1633/ 1638) 
en Willem Pietersz. Buytewech 
(1591 / 1592-1624) alsmede een even
eens zeventiende-eeuws tractaat. In 
1645 verscheen de Traité des maniè-
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res de graver en taille douce sur /'airin 
par Je moyen des eaux-fortes [ ... ] 
van de Franse etser en kunstschil-
der Abraham Bosse (ca . 1604-1676). 
Als Tractaet in wat manieren men 
op root koper snijden ofte etzen zal: 
door de middel der stercke-wateren 
[ ... ]was deze handleiding in 1649 
bij Jacob van Meurs te Amsterdam 
in het 'Nederduyts' verschenen . Jan 
Proost had kennelijk de hand op zo'n 
Nederlands exemplaar weten te leg
gen. Al studerend en met de drukpers 
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l 
proberend ontwikkelde het Rotter
damse kunstenaarsduo een 'nieuwe 
methode' van de 'schoongedrukte 
ets'. Hierbij trad Andreas Schotel 
op als drukker, ook van de door zijn 
vriend vervaardigde prenten .12 

Schotel moet het volste vertrouwen 
van Jan Proost hebben genoten, want 
het was voor deze laatste van wezen
lijk belang dat in het productieproces 
de etser zelf zeggenschap behield 
over de druk van de prent.13 De 
twee kunstenaars waren daarbij van 
mening dat de praktijk van het etsen 
na de zeventiende eeuw in het slop 
was geraakt. Bij het drukken van hun 
etsen lieten kunstenaars zich immers 
'helpen' door niet precies te calcule
ren effecten die een vuile drukplaat 
in de uiteindelijke prent veroorzaakt . 
Dat zijn toevallige, bijkomende 
toonwaarden die veroorzaakt worden 
door op de plaat achtergebleven rest 
jes inkt, niet als gevolg van inbijten, 
die een ets een 'schilderachtig' aspect 
verlenen . De kunstenaar krijgt deze 
tonale 'bijvangst' dankzij imperfec
tie of onzorgvuldigheid als het ware 
cadeau . Van deze "naargeestige, 
reproductieve en schilderkunstige 
waarden" wilden Proost en Schotel de 
ets verlossen .14 Uitsluitend de bewust 
getekende en ingebeten voorstelling 
diende te worden afgedrukt opdat 
de ets zijn ware karakter kon tonen. 
Ook konden de industrieel-chemisch 
geproduceerde drukinkten de toets 
van de nieuwe visie niet doorstaan en 
werd zelf een eigen drukverf ontwik
keld die de verscheidene 'levende' 
zwartgradaties van de zeventiende
eeuwse etsen moest evenaren.15 

Van Jan Proost kennen we bijna alle 
prenten in de hernieuwde tech
niek.16 In de overzichtscatalogus van 
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Museum Boymans uit 1947 wordt bij 
44 van de 62 etsen vermeld dat ze 
volgens de - al dan niet reeds 'geper
fectioneerde' - nieuwe methode 
waren gedrukt.17 De resultaten van 
de onderzoekingen door Proost en 
Schotel werden door kunstenaars en 
kunsthistorici weliswaar geprezen, 
maar zelden nagevolgd.18 Ook werd 
de opvatting van de Rotterdam-
mers wel als verdienstelijk, maar 
niet als dwingend paradigmatisch 
beschouwd .19 Feit is dat, behalve op 
sporadische tentoonstellingen, het 
etswerk van Proost nauwelijks tot zijn 
recht kon komen. De reproducties 
van zijn etsen in catalogi en ander 
drukwerk zijn vaak ronduit slecht. 

Een rode Vincent als voorbeeld? 
Dat een grondig overtuigde com
munist als Proost niet alleen bij 
zeventiende-eeuwse etsers inspira
tie vond, maar ook bij Vincent van 
Gogh (1853-1890) is een gegeven 
dat niet verwondert . Proost bezat 
een volslagen onromantische visie 
op Van Gogh, die spreekt uit zijn in 
afleveringen gepubliceerde artikel 
over de aan het begin van de twin
tigste eeuw al tot een mythe uit
groeiende kunstenaar. 20 Zelf even
eens domineeszoon heeft Proost 
misschien een zekere verwantschap 
met Vincent gevoeld . Evenwel blijkt 
enige affectie slechts zeer indirect 
uit de stijl van het artikel dat Proost 
over hem schreef. Die schrijfstijl is 
namelijk door en door polemisch en 
sterk gefundeerd in de dialectiek van 
het historisch materialisme. 

"Het is niet genoeg in Vincent van 
Gogh eenvoudigweg een van huis 
uit Hollandsch kleinburgerlijk pre
dikantszoon te zien." Ook al speelt 
de vader-predikant geen onbeteke-
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nende rol in Vincents leven, de kun
stenaar zelf werd kennelijk gedreven 
door een anti-grootkapitalistische 
inslag , en zelfs zijn natuurgevoel had 
"maatschappelijken inhoud ", want 
"voor Vincent is het typeerend hoe 
hij, door 'al het eigenaardige' van het 
brabandsche land en leven der men
schen heendrong met groote direkt
heid tot het bewust begrip van den 
arbeid en van enkele andere kerndin 
gen der brabandsche maatschappij." 21 

Uit zijn analytisch geschrift blijkt 
zonneklaar welke intensieve studie en 
moeite Proost heeft gedaan om door 
te dringen tot wat hij zag als de wer
kelijke aard van mens en kunstenaar 
Vincent van Gogh. 

De onderwerpen van de etsen door 
Proost zelf zijn, zeker tegen het licht 
van zijn bewondering voor Vincent 
van Gogh, goed te plaatsen. De 
landschappen en vergezichten passen 
sowieso binnen het brede panorama 
van de min of meer traditionele 
kunstenaarsonderwerpen (afb. 4). 
De belangstelling voor de werkende 
mens die solidariteit impliceert, komt 
bij Proost tot uiting in meerdere 
prenten . Enigszins problematisch 
zijn Proosts industriële onderwerpen . 
Uit de negentiende eeuw kennen we 
talrijke kunstwerken waarin land
schappen en gezichten met fabrieken 
of werkplaatsen, industriële schoor
stenen, verkeerssituaties, bouwput
ten en heistellingen worden weer
gegeven. George Hendrik Breitner 
(1857-1923) die als schilder hierom 
bekend staat, is slechts een van de 
velen die zich tot dit type onderwer
pen voelde aangetrokken .22 De etsen 
van Jan Proost vallen weliswaar in 
een vergelijkbare categorie , maar 
vaak zijn ze veel minder 'pittoresk'. 
Onderwerpen als een steenfabriek, 
een transporteur, een trambaan in 
Essen in het Ruhrgebied (afb. 5) 
en andere 'moderne' of industriële 
voorstellingen krijgen iets desolaats 
en gaan boven de menselijke schaal 
uit. Er bestaat daarom een nog lastig 
te duiden discrepantie tussen de 
persoonlijke voorliefde van Proost 
voor de ambachtelijk producerende 
arbeider en de industriële onderwer
pen die alleen in een sterk gemecha
niseerde samenleving functioneren. 23 

Je zou kunnen zeggen dat de tijd van 
Vincent van Gogh een beter refe
rentiekader voor de iconografie van 
Proost had kunnen bieden ; wellicht 
had hij zich van dat tijdperk zelfs 
een soort ideaalbeeld gevormd. Het 
zou daarom de moeite lonen om de 
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Afb. 4} Johannes Proos t , Landschap bij Capelle aan den IJssel , ets , ca. 1938. 
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onderwerpskeuze van Proost tegen 
het licht van zijn persoonlijke ideolo 
gie aan een dieper gravend onderzoek 
te onderwerpen . 

Einde 
Kort voor de Duitse inval in Neder
land, op 3 me i 1940, werd Jan Proost 
gearresteerd en geïnterneerd. 
Ofschoon men hier en daar kan lezen 
dat hij door de Duitsers werd opge
pakt, is dit evident onjuist. Tezamen 
met twintig andere staatsgevaarlijk 
geachte personen , twee communis
ten en achttien nationaal-socialisten , 
werd hij op last van de Nederlandse 
regering vastgezet in internerings
kamp Ooltgensplaat op Overflakkee. 
Eind me i werden de nationaal-socia
listen vrijgelaten - de groep bevond 
zich toen in Calais - en Proost werd 
met de overige twee communistische 
gevangenen naar een Duits kamp 
afgevoerd.24 Uiteindelijk is hij in 1942 
bij Oranienburg ten noorden van 
Berlijn bezweken, kennelijk na een 
longontsteking. 25 Naar verluidt heeft 
hij in zijn gevangenschap niet willen 

weten wat er tijdens het bombarde
ment op Rotterdam w as gebeurd met 
zijn zolderwoning annex atelier aan 
de Boompjes, met zijn eigen artis 
tieke werk, zijn Russische ikonen en 
boeken .26 Wij weten nu dat daarvan 
volstrekt niets is overgebleven .27 
Ook van de - toch wel beperkte -
bekendheid die het etswerk van deze 
uitzonderlijke man ooit ten deel was 
gevallen, rest bitter weinig. 28 
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Lieske Tibbe, Vier kunstdebatten omstreeks 
7900: meningen over kunst en samenleving van 
Herman Gorter, Henriëtte en Richard Roland Holst, 
Herman Heijermans, Jan Toorop, Theo van Doesburg, 
Piet Mondriaan en anderen, Nijmeegse kunsthistori
sche studies 8, Nijmegen 2000, p. 140. 
2 Tibbe 2000(noot1), pp.141-142 . De aanhal ing 
betreft "een vermoeden waarom de invloed van de 
Engelse schrijvers (met name Eliot [George Elio t 
(1819-1880) , pseudoniem van Mary Anne Evans]) 
op Van Gogh genegeerd of gebagatell iseerd werd 
in de kunstkritiek." 
3 Deze kwalificaties komen uit: W. van Ravesteyn, 
"Joh. Proost, groot en t ragisch kunstenaar", in: Else 
viers weekblad, jrg. 3, nr. 41 (11oktober1947), p. 13. 
4 Etsen Johannes Proost, 27 februari 7882 - 26 
maart 7942, Rotterdam 1947 (tent.cal. Museum 
Boymans). Vgl. L.W. Schm idt, "Johannes Proost 
1882-1942: herdenkingstentoonstell ing Museum 
Boymans, Rotterdam", in: De vrije katheder, waarin 
opgenomen De vrije kunstenaar 7 (1947- 1948), p. 
141; C[orne lis] V[eth], bespreking van de tentoonstel
ling van etsen door J. Proost in het Pren tenkabinet 
van Museum Boymans, Rotterdam, 1947, in: Maand
blad voor beeldende kunsten 23 (1947), pp 166 - 167. 
5 Dat heeft er mede toe geleid dat hij in de litera
tuur soms wordt verward met zijn broer, de 'rode 
dominee' en publ icist dr. K.F. Proost (1883- 1962), 
zo bijvoorbee ld door tekstbezorger Garmt Stu iveling 
in: Henriëtte Ro land Ho lst-van der Schalk, Het vuur 
brandde voort: levensherinneringen con fuoco, met 
een nawoord van Garmt Stuiveling, Privé-domein 
52, Amsterdam 1979 (vierde druk), pp. 188, 195, 201, 
281 (fout in het register), en door Willemijn Struy
venberg , in : "Een oase op het dak van Hotel Atlanta : 
w aar Rotterdamse kunstenaa rs elkaar ontmoetten", 
in: Marlite Halbertsma & Patricia van Ulzen (red .), 



interbellum Rotterdam: kunst en cultuur 1918-1940, 
Rotterdam 2001, pp. 68-92 : 92 (als directeur van 
volksh uis 'O ns Huis' aan de Gouvernestraat). 
6 Onder deze naam ook pub liceerde Proost arti
kele n in De communistische gids: wetenschappelijk 
maandschrift van de Communistische Internatio
nale in Nederland, waa rva n onder andere Henriëtte 
Ro land Holst redacteur is geweest. Maar wat te 
denken van de volgende opmerking: "Illegaa l werk 
is een bedrijf dat men blijkbaar alleen door schade 
en schande leert. [" .] De eerste internationale 
agenten van de C[ommunistische] P[artiJ] H[olland], 
zoals de schilder Jan Proost, wa ren op een afstand 
als zodanig kenbaa r en op het [commu nistische 
jaar]congres in Rotterdam in '20 wekte een brave, 
provi nciale partijgenoot grote hilariteit door de 
oprechte vraag: 'Wie is Jansen?"' Zie: Annie Romein
Verschoo r, Omzien in verwondering: herinneringen, 
Privé-domein 17, dl 1, Amsterdam 1972 (zesde druk), 
p. 210 ; vgl. Van Ravesteyn 1947 (noot 3). 
7 Vgl. Pieter A. Sc heen, Lexicon Nederlandse beel 
dende kunstenaars, 1750-1950, dl 2, p. 200; P M.J.E 
Jacobs (red .) , Beeldend BeNeLux: biografisch 
handboei<, dl Pr-Ti, Ti lburg 2000, p. 21; database 
'RKDartis t s& ' van het Rijksbureau voor Kunsth is
torische Documentatie te 's-Gravenhage (http:// 
www.rkd.nl/rkddb/ , geraadpleegd op 9 aug ustus 
2011). Verwijzingen naar oude re kunstenaarslexica 
als 'Thieme-Becker', 'Waller', 'Mak van Waay' en 
'Voll mer' vindt men in de hier genoe mde werken. 
8 "B iografische gegevens", in: Etsen Johannes 
Proost 1947 (noo t 4), p. 9. Deze informatie werd 
zonder twijfe l verscha ft door de schen ker van 
de etsen Andreas Schotel , die bevriend was met 
Proost en nauw met hem heeft samengewerkt. In 
de Catalogus van de Kersttentoonstefling in het 
Museum Boymans, [Rotterdam] 1931, p. 27, staat 
dat Proost al sinds 1922 in Rotte rdam werkzaam 
was. Een correc t ie met betrek king tot de laatste 
levensfase van Proost volgt aan het einde van deze 
bijdrage . Een bond ige samenvatting van het leven 
van Proost biedt: M. R[ademaker] , "Johan nes Proost, 
et ser, 1882-1942", in : Rebel, mijn hart: kunstenaars 
1940-1945, Zwolle 1995, p. 166. 
9 De Communistische Partij Nederland (CP N) 
bego n in 1909 als een afsplitsing van de Sociaal
Democratische Arbeiders Partij (SDAP) onder de 
naam Sociaal-Democratische Pa rtij (SDP). In 1918 
veranderde de naam in Commu nistische Part ij Hol
land (CPH), waarna in 1935 'Holland' in de benaming 
vervangen werd door 'Nederland' 
10 Over het werk van Proost voor de Commu nis
tische Part ij in ons land , gedu rende twee Jaar ook 
als lid van de Execu t ieve van de Communistische 
of Derde Internat ionale (Comintern) te Moskou 
verricht, zie: Van Ravesteyn 1947 (noot 3) ; W. van 
Ravesteyn, De wording van het communisme in 
Nederland, 1907-1925, Amsterdam 1948, pp. 204, 
207, 209, 215; Gerard J.M. van het Reve, Mijn rode 
1aren: herinneringen van een ex-bolsjewiek, met een 
voorwoord van Karel van het Reve, Haarlem 1982, 
pp. 147-153, 199-201 . Het best gedocumenteerd en 
ook het meest uitvoerig over het werk van Proost/ 
Jansen voor Commun ist ische PartiJ en Comintern: 
Gerrit Voerman, De meridiaan van Moskou: de CPN 
en de Communistische Internationale, 1919-1930 , 
Amsterdam-Antwerpen 2001, pp. 78, 100, 101, 
109, 110, 11 5, 118-120 , 129, 130, 132, 140 , 142, 143, 
150-154, 160, 161, 167, 169, 171, 176, 188, 203, 256, 
258,421,425,426,446,452. 
11 Vgl. A. Schote l, "Johan nes Proost 1882-1942", 
in: Etsen Johannes Proost 1947 (noot 4), pp. 7-8 : 
7; Schm idt 1947-1948 (noo t 4); Van het Reve 1982 
(noot 10), pp . 147-148. 
12 Na de Tweede were ldoorlog zou Schotel , geas
sisteerd door Leen Rademaker (1924-2010), deze 
techniek vervolmaken . Scho tel ontwierp hie rvoor 
een apparaat met papierro llen dat de etsplaat gron
dig reinigde. Het werd Mari genoemd, welke naam 
een toespeling heet te zij n, enigsz ins melig, op de 
onbevlekte ontvangen is van de moeder van Christus. 
13 J. Proost , "Iets over he t drukken van etsen", in: 
Catalogus Kersttentoonstefl1ng Museum Boymans 
1931 (noot 8), pp 24-26 24-25. Deze korte tekst 
werd onvolkomen herdrukt in: Die schoongedrukte 
ets, Hi lvarenbeek 1967 (tent. cat. Raadhu is Hi lva
re nbeek; omslagtekst: Cataloog Hilvarenbeek 1967: 
werken Rademaker, Proost, Schotel), pp. 8-10. 
14 Scho tel 1947 (noo t 11), p. 8. 

15 Proost 1931a (noot 13), pp. 25-26. Het lijkt 
me niet onwaarschijn lij k dat Andreas Sc hote l na 
de Tweede Wereldoo rlog is doo rgegaan met het 
verbeteren van de samenste lling van de drukverf. 
Van Schotel is bekend dat zij n drukver f ui ters t 
pasteus was. Andreas Schotel is tot op hoge leefti jd, 
en steeds met verwijzing naar de pioniersrol van 
Proost, de 'schoongedrukte ets' blijven propageren. 
16 Schotel 1947 (noo t 11), p. 8. 
17 Etsen Johannes Proost 1947 (noot 4), pp. 12-24. 
De etsen van Proost in de Rotterdamse Kerstten
toons tell ing van 1931 waren allemaal in datzel fde 
jaa r afgedrukt, zie: Catalogus Kersttentoonstefling 
Museum Boymans 1931 (noot 8), pp. 27-29 . Niet alle 
getoonde etsen waren ken nelijk in de nieuwe tech
niek. Het laatste nummer (28) is trouwens een druk 
van een ets van Wenzel (Vác lav, Wencesla[u]s) Hollar 
(1607-1677) die door Proos t van de oorspronkelijke 
koperplaat werd gedrukt. 
18 Antoon Derkzen van Angeren (1878-1961), lee r
meester van Schotel, liet zich eerst nega t ie f uit over 
de 'schoongedrukte ets', maar ging evenwel zelf, 
maar minder dogmatisch ingesteld, naar vergelijk
bare resultaten streven; zie: Jan Wagner, Antoon 
Derkzen van Angeren, 1878-1961: de bezielende 
kracht achter de Rotterdamse grafiek, Baarn 2011, 
pp.19, 25. Ook Ap Sok (1917-2004) heeft schoon
gedrukte prente n vervaardigd; zie: Ida Jager, Sterk 
van kleur: grafiek in Rotterdam in de twintigste 
eeuw, Schiedam 2005 , pp 254-255 ("Sok [Albertus 
Maria] Ap"). 
19 Vgl. A. van der Boom, Hedendaagse prentkunst 
in Nederland, Amsterdam-Antwerpen 1950, pp. 
18-19; Jager 2005 (noot 18), pp. 97-102 ([interview 
met] "Dolf Welling , kunstcriticus") : 101-102 . 
20 J. Proost, "Vincent van Gogh", in: Groot-Neder
land: letterkundig maandschrift voor den Neder
landschen stam 29 (1931) eerste deel, pp. 628-635, 
tweede deel , pp 77-89 , 200-210, 316-332. De 
afleveringen van dit art ike l zijn niet gesig neerd, 
alleen de inhoudsopgaven van de jaargang ve rmel
den de auteu rsnaam. De laatste aflevering ei ndig t 
met "(Wordt vervolgd)", maar in de jaargangen 30 
(1932) en 31 (1933) van Groot -Nederland ziJn geen 
verdere afleveringen te vinden. 
21 Proos t 1931b (noot 20) , pp 77, 88 , 201. 
22 Vgl. Rieta Bergsma & Paul Hefting (red.), 
George Hendrik Breitner, 1873-1923: schilderijen, 
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tekeningen.foto's, Bussu m 1994; Kees KeiJer, 
Breitners Amsterdam: schilderijen en foto's, Bussum 
2004 (tent.cal. Amsterdams Historisch Museum) . 
23 Vgl. Van Ravesteyn 1947 (noot 3): "[."]wat is 
st rijdige r met het fa natieke streve n naa r ambach 
teli j ke zuiverheid dan de streng-mechanistische, 
groot-industrië le, he t ambach t , voor zover he t 
nog bestond, vernietigende ontwikkeling, die de 
U.S.S.R. sedert Lenin's dood voora l (begin 1924) is 
ingeslagen? Al wat Proos t haatte en verfoeide in het 
Westen, is in het Oosten, in zijn tweede vaderland, 
nog gedurende ziJ n leven tot volle wasdom geraakt." 
24 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in 
de Tweede Wereldoorlog, dl 2 Neutraal, Den Haag
Amsterdam 1995, pp. 275-279 . 
25 Proost zal hoogstwaarschijnlijk in Konzentrati
onslager Sachsenhausen aan de rand van Oranien
burg zijn omgekomen. 
26 J.C. Proost-Thoden van Velzen, "Herin nerin-
gen aan Johannes Proost", in: Nieuwsbrief van de 
Stichting tot beheer en behoud van 't oeuvre van 
Andreas Schotel en Johannes Proost, nr. 1 (1988), pp. 
[4-5] . Deze korte tekst is niet accu raat, maar aan de 
mededeling over de laatste maanden van Proost in 
gevangenschap hoeven we niet te twijfelen. 
27 Schotel 1947 (noot 11), p. 8. 
28 Helemaal vergeten is de etser Johannes Proos t 
echter niet. Dat is vooral te danken aan Andreas 
Scho tel en Leen Rademaker, die na de Tweede 
Were ldoorlog door de Jaren heen he t werk van 
Proost onder de aandacht bleven brengen, in 
gemeenschappel ijke tentoonstellingen en kleinere 
publicaties. Mevrouw Rademaker pub liceerde een 
gefotokopiee rde Nieuwsbrief van de doo r haar 
opgerichte Stichti ng tot beheer en behoud van 't 
oeuvre van Andreas Schote l en Johannes Proost, nrs 
1t/m 11 (1987- 1995), waarin aandacht aan Proost 
werd besteed. Zij bouwde ze lfs een klein Proost en 
Schotel Museum naas t haar won ing in Rhoon biJ 
Rotterdam. In het Noord-Brabantse dorp Esbeek 
beheert de prijzenswaardige Stichting Vrienden van 
And reas Schotel thans de vroeger door Rademaker 
geconserveerde werken van Proost en Schotel, en 
van Rademaker zelf. Meer recente literatuur over 
Proost: Ad van der Blom, Tekenen dat het gedrui<t 
staat: 5001aar grafiek in Nederland, z.pl. 1978, pp . 
147-148; Rademaker 1995 (noot 8); Jager 2005 
(noo t 18), pp 184-187 ("Johan nes Proost") 
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Black-and-white with persuasion: the etcher Johannes Proost 
Th is contribution introduces the rather unknow n artist Johannes Proo st 
(1882 - 1942) w hose small oeu vre consists mainl y of etching s. He belonged 
to the first generation of communists in the Netherlands and w as very 
much dedicated to the commun ist cau se. He worked al most full-time for 
the Commun ist Party, often secret ly and usin g the alias Jan Jan sen, and 
for al most t w o years served on the Executi ve Board of the Com intern in 
Moscow . Together w ith his fell ow artist Andreas Schotel from Rotterdam, 
Pro ost developed a m ethod to obtain 'clean-pr in ted' etchings , d iscarding 
all reproduct ive and painter ly effects. In order to regain qua li ties w hich the 
etching had lost in the course of the last t w o centuries , Proost and Schotel 
also developed their own natural printing paint , claiming the industriall y 
produced inks had reduced the possibi li ti es of the arti st. Proo st admired 
Vincent van Gogh , but not in a sentimental w ay. His admirat ion w as firmly 
rooted in the d ialectics of historica! materiali sm. Proost died as a capt ive 
of the Germans du ring the Second Wor ld War. 
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