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(drachten 1864 – rome 1919)

Pier Pander, zoon van een Friese schipper, groeide uit tot 
een van de beroemdste Nederlandse kunstenaars van zijn tijd. 
In 1910 noemt de Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) Pander 
‘Neerlands meest beroemden beeldhouwer’. Hij leeft en werkt 
het grootste deel van zijn leven in Rome, maar komt zomers 
naar Nederland om zijn familie en vrienden te bezoeken en 
opdrachten uit te werken. Men spreekt liefkozend van ‘onze 
Pier in Rome’.

Pier Pander wordt op 20 juni 1864 op het scheepje van zijn 
ouders in Drachten geboren. Al op jonge leeftijd blijkt hij talent 
te hebben voor boetseren en het maken van houtsnijwerkjes. 
Met de hulp van weldoeners kan Pier naar school in Amster-
dam en later verder studeren aan de kunstacademie in Parijs. 
Op 21-jarige leeftijd wint hij de prestigieuze Prix de Rome voor 
de beeldhouwkunst. 
Een ernstige ziekte maakt hem aan het begin van zijn carrière 
invalide. Ondanks zijn ziekte wordt hij een succesvol beeld-
houwer. Pander krijgt veel opdrachten voor het maken van 
portretten, onder meer van leden van het koninklijk huis. 
Het portret van koningin Wilhelmina op de gulden is van 
zijn hand.

P IER PANDER

In 1919 sterft Pier Pander aan de gevolgen van tuberculose. 
Na zijn dood laat hij zijn ateliercollectie na aan de gemeente 
Leeuwarden. In 1924 wordt zijn levenswerk, een beeldengroep 
van vijf  grote marmeren beelden in een tempel, geopend in de 
Prinsentuin. Het staat symbool voor Panders persoonlijke visie 
op kunst. In 1954 wordt, ook in de Prinsentuin, het Pier Pander 
Museum gerealiseerd. Het eerste museum in Nederland dat 
aan één kunstenaar gewijd is.

Interieur Pier Pander tempel

Prinsentuin, Leeuwarden
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1
Op 20 juni 1864 wordt Pier Pander in Drachten geboren aan 
boord van een binnenvaartscheepje. Een onderwijzer ziet dat 
Pier talent heeft voor boetseren en houtsnijden en bespreekt 
dit met de plaatselijke dominee die enkele werkjes opstuurt 
naar zijn voormalige collega Jan de Koo in Amsterdam. 
De Koo gaat op zijn beurt met de werkjes naar de directeur 
van Quillinus, de pas opgerichte Kunstnijverheidsschool. 

2 
Pier wordt toegelaten op Quillinus en vertrekt in december 
1879 op 14-jarige leeftijd naar Amsterdam. Omdat zijn ouders 
nauwelijks geld hebben, zorgt de dominee voor een kring van 
weldoeners die de opleiding betaalt. Zodra Pier in Amsterdam 
aankomt, neemt Jan de Koo hem onder zijn hoede. Voor Pier 
is hij als een tweede vader. 

3 
Na drie jaar opleiding aan Quillinus studeert Pier voor een 
korte periode verder aan de hogere Rijks Kunstnijverheids-
school, ook in Amsterdam. In 1883 vertrekt hij naar Parijs, 
het epicentrum van de kunsten in die tijd, om daar zijn 
opleiding voort te zetten aan de École Nationale Supérieure 
des Beaux-arts. Hier wordt hij opgeleid in de Franse 

academische traditie en leert ‘naar de natuur’ te werken, 
oftewel de werkelijkheid zoveel mogelijk na te bootsen. 
Pier gaat werken in het atelier van Pierre-Jules Cavelier. 

4 
In 1885 leest Pander een berichtje in een Hollandse krant. 
In Nederland zou, net als in Frankrijk, een Prix de Rome 
voor de beeldhouwkunst worden uitgeloofd, een wedstrijd 
voor kunststudenten met als hoofdprijs een toelage voor een 
verblijf  van maximaal vier jaar in Rome. Op aandringen van 
zijn vrienden en leermeester Cavelier, besluit hij mee te 
doen en vertrekt naar Amsterdam. Met zijn beeld Stroomnimf 
wint Pier Pander de Prix de Rome, maar hij kan niet bij de 
bekendmaking in de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in 
Amsterdam aanwezig zijn. 

Pier is opgenomen in het Burgerziekenhuis in Amsterdam, 
geveld door de ziekte die hij voor de rest van zijn leven bij zich 
zal dragen: tuberculose. Hij verblijft twee jaar in het ziekenhuis 
en keert daarna terug naar Parijs om zijn opleiding voort te 
zetten. Zijn lange ziekbed is een belangrijke periode geweest 
in zijn ontwikkeling als mens en kunstenaar. In het ziekenhuis 
kwam ‘een berusting over hem die dikwijls als een religieuze 

HEt BEgIN
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overgave was en eens zelfs steeg tot extase’, zoals hij later 
beschreef  in zijn autobiografie Een jongetje op een schip. 
terug in Parijs legt Pier zich eerst toe op het tekenen. Hij kan 
voorlopig niet terecht op de École des Beaux-Arts en gaat naar 
een particuliere academie om te tekenen. ’s Morgen werkt hij 
op de academie, de middagen brengt hij door in het Louvre 
waar hij de werken van de grote meesters natekent. Hier 
ontwikkelt hij ook een liefde voor de Egyptische en vroeg-
griekse kunst waarbij verstilde eenvoud centraal staat.

5
Het realisme dat tijdens zijn studie aan de École des Beaux-Arts 
onder zijn medestudenten populair is, kan Pier niet waarderen. 
Pier is van mening dat realistische kunst gemakkelijker te 
maken is dan de klassieke. Zijn medestudenten dagen hem uit 
een realistisch werk te maken. Pier gaat de uitdaging aan en 
maakt binnen vier dagen een beeld van een wanhopige man. 
Hij noemt het werk Het gebed van de onwetende. 

6 
Het boek Odins Trots van de Duitse schrijver Felix Dahn 
inspireert Pier tot het maken van een beeld van de Noorse 
oppergod Odin. De Commissie van toezicht van de 
Rijksacademie is in eerste instantie ontevreden met het niet-

klassieke onderwerp. Maar Pier is vastbesloten. Het beeld 
wordt in brons gegoten en naar Amsterdam gestuurd. 
De commissie is tevreden met het resultaat en Piers 
stipendium wordt verlengd.

7 
In de zomer van 1888 vindt Pier in Parijs een nieuw atelier in 
de wijk Montparnasse. Hier werkt hij aan een groot beeld 
voor zijn jaarlijkse opdracht van de Prix de Rome. In maart van 
1889 is het beeld Bosnimf klaar. Hij verkoopt het aan een van 
de leden uit de Commissie van toezicht op de Rijksacademie. 
Die laat de nimf  in marmer uitvoeren en schenkt haar in 1912 
aan het (latere) Stedelijk Museum in Amsterdam. Dit beeld is 
tegenwoordig te zien in Museum Dr8888. 
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verkennen. Hij bezoekt de parken, café’s en musea of  verlaat 
de stad om een ritje te maken door de Campagna. 

4 
In 1899 betrekken Pander en De Kanter een grotere woning 
aan de Via Nomentana. Pander heeft daar beschikking over 
twee ruime ateliers, één voor de gipsmodellen en één om 
in te werken. Dit huis wordt al snel een ontmoetingsplaats 
voor Nederlanders in Rome: voor kunstenaars, maar ook 
voor in Rome woonachtige Nederlanders en toeristen. In de 
Baedecker’s reisgids van Rome zijn de bezoektijden gepubliceerd: 
op maandag en donderdag tijdens het thee-uurtje. Mevrouw 
De Kanter ontvangt de gasten en schenkt thee, Pander 
converseert met de gasten op een opgewekte, maar ingetogen 
wijze. In de kamers zijn werken van Pander uitgestald en als 
men wil, leidt hij rond door zijn ateliers.

5 
De schrijver Louis Couperus brengt in 1895 voor het eerst 
een bezoek aan Pander. Deze ontmoeting is het begin van 
een levenslange vriendschap. In 1897 schrijft Couperus de 
semi-autobiografische roman Metamorfoze, waarin Pander 
als de beeldhouwer Fedder wordt neergezet, ‘onzen Fedder 

1 
Wanneer Pander in 1889 naar Rome vertrekt, wordt hij 
onderweg weer getroffen door zijn ziekte. Noodgedwongen 
keert hij terug naar Amsterdam om daar voor de tweede 
keer te worden opgenomen in het Burgerziekenhuis. In 1890 
kan hij zijn reis hervatten. Samen met een verpleegster, Clara 
de Kanter, vertrekt hij opnieuw naar Rome. Met De Kanter 
betrekt hij een bovenwoning. In Rome houdt zijn ziekte nog 
twee jaar aan wat het werken bemoeilijkt. De Kanter besluit 
voorlopig te blijven maar zal uiteindelijk nooit meer weg gaan. 

2
Ondanks zijn ziekte gaat Pander langzamerhand weer aan het 
werk. Hij krijgt regelmatig opdrachten en kan daarmee goed in 
zijn levensonderhoud voorzien. Aan zijn ziekte houdt hij een 
mank been over. Hij besluit zittend te gaan werken en loopt 
met een stok. Later schaft Pander een invalidenwagentje aan 
waarmee hij langere afstanden kan afleggen. 

3
Pander besluit zich permanent in Rome te vestigen. Het 
klimaat doet zijn gezondheid goed en hij is op het Romeinse 
leven gesteld. Hij spreekt en schrijft vloeiend Italiaans. Dagelijks 
trekt hij er met zijn invalidenwagentje op uit om de stad te 

ROME
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in Rome’. In het boek beschrijft Couperus zijn eerste kennis-
making met het beeldje Alba dat grote indruk op hem maakt. 
In 1903 schrijft Couperus een reeks van vier sonnetten die 
geïnspireerd zijn op de beeldengroep van Pier Pander (de 
sonnetten hangen in de gang bij de desbetreffende beelden). 
In datzelfde jaar maakt Pander een portret van Couperus’ 
vrouw Elisabeth Baud.

6
In de zomer van 1895 brengt Pander voor het eerst sinds zijn 
vertrek naar Rome weer een bezoek aan Nederland. Hij is 
net op tijd om zijn ouders nog te bezoeken op hun scheepje 
voordat zij naar een woning aan de vaart in Beneden-Knijpe 
vlakbij Heerenveen verhuizen. tot aan zijn dood komt Pander 
bijna iedere zomer, als het in Rome te heet is om te werken, 
naar Nederland. 
 
Rond de eeuwwisseling is Pander een van de bekendste 
Nederlandse kunstenaars. Zodra Pander weer in Nederland 
is, maken de Friese en zelfs Hollandse kranten melding van zijn 
komst. Men spreekt van ‘onze Pier in Rome’. In 1895 wordt zijn 
portret opgenomen in de reeks ‘Beroemde tijdgenooten’ van 
De Groene Amsterdammer. 

1
Voor de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898 wordt 
Pander gevraagd de nieuwe gulden te ontwerpen. Pander 
maakt in Rome een eerste opzet in klei en reist daarmee af  
naar Paleis Soestdijk, waar de jonge koningin korte tijd voor 
hem poseert. Het oorspronkelijke ontwerp moet enigszins 
worden aangepast omdat het te teer is voor een muntontwerp, 
maar zowel de pers als het publiek zijn bijzonder lovend over 
het eindresultaat. 

2
Het koninklijk huis verleent Pander de jaren daarop meer 
opdrachten. ter gelegenheid van Wilhelmina’s huwelijk met 
prins Hendrik maakt Pander een herinneringsmedaille. Ook 
maakt hij bustes van de prins, van koningin Wilhelmina en van 
regentes Emma. Bij de geboorte van prinses Juliana in 1909 
maakt Pander het reliëf  De Vervulling. Als dank voor al zijn 
inspanningen benoemt de koningin Pander in 1903 tot ridder in 
de orde van Oranje-Nassau. Het contact blijft ook in de jaren 
daarna goed. Wanneer haar trein op doorreis stopt in Rome, 
laat Wilhelmina Pander uit de menigte op het perron halen om 
even bij te praten in haar salonwagen. 

IN OPDRACHt
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In de negentiende eeuw waren beeldhouwers vooral 
modelleurs. Zij maakten een model in klei dat door 
vochtige doeken werd beschermd zodat ze er dagen aan 
konden werken. Om het werk te kunnen bewaren werd 
het afgegoten in gips. Eerst werd een holle vorm gemaakt 
waarbij het kleimodel met gips werd omgoten waarna het 
werd uitgeklopt. Door de holte vervolgens weer met gips 
te vullen, kwam een replica in duurzamer materiaal tot 
stand. De meeste kunstenaars lieten dit proces over aan 
gespecialiseerde gipsgieters, mouleurs. Deze gipsen werden 
tentoongesteld, bijvoorbeeld op de jaarlijkse Salons en 
waren te bezichtigen in het atelier van de kunstenaar. 

Pas wanneer een koper ze bestelde, werd het model uit 
steen gehakt of  in brons gegoten. Ook dit proces werd 
uitgevoerd door vaklieden, de uitvoerders of  practiciens. 
Zij brachten met behulp van een puncteermachine het 
werk over in steen. Met een aantal passers aan armen 
werd het gipsmodel afgetast en overdekt met kruisjes. 
Vervolgens werd het apparaat op het blok marmer 
gehangen waarna net zoveel werd weggehakt totdat de 
afstand tussen naald en steen net zo groot was als op het 
gipsmodel. Op deze manier konden beelden ook worden 
vergroot of  verkleind. Pas als het beeld gereed was, bracht 
de kunstenaar zelf  nog wat retouches aan.

Pier Pander met zijn ‘mouleurs’, in het atelier
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3
Veel van Panders opdrachtgevers wonen in Nederland. 
Hij krijgt zijn opdrachten uit een netwerk van notabelen uit 
Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Veel van de mensen die 
hij portretteert, kennen elkaar en verwijzen naar hem door. 
Pander werkt zowel naar levend model als van foto’s. 
In Rome maakt hij een eerste ontwerp van zijn portretten 
waarmee hij in de zomer naar Nederland reist. In één of  
twee korte poseersessies brengt hij dan leven in het ontwerp. 
Pander weet in zijn portretten, waarop nauwelijks kleding, 
accessoires of  voorwerpen voorkomen, de ziel van zijn model 
te vangen. Zijn werk is sereen, sober en zonder veel details.

4
Pander zet zijn portretten op in klei waarna ze worden 
afgegoten in gips. Het is aan de opdrachtgever of  het portret 
vervolgens in marmer of  in brons moet worden uitgevoerd. 
Vanaf  de eeuwwisseling werkt Pander steeds vaker met de 
boetseerpasta plasticine dat als voordeel heeft dat het minder 
snel uitdroogt. Hierdoor is het gemakkelijk bij te werken.

In de Kunstgeschiedenis der Nederlanden van 1955 wordt Pander 
de beeldhouwende tegenhanger van ‘de klassiek-idealiserende 
schilder’ Laurens Alma tadema (Dronrijp 1836 – Wiesbaden 
1912) genoemd. Een compliment is deze vergelijking dan niet. 
Al rond de eeuwwisseling raakt het academisch classicisme uit 
de mode met de opkomst van nieuwe kunststromingen zoals 
het symbolisme en het expressionisme. Pander houdt in zijn 
werk vast aan de klassieke vormentaal, maar is op de hoogte 
van de ontwikkelingen in de kunst en vindt raakvlakken met 
o.a. het symbolisme. 

Door de snelle opkomst van de industrie en nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van techniek en wetenschap 
ontstaat eind 19de eeuw behoefte aan terugkeer naar de 
essentie van het leven. Het symbolisme richt zich op het 
onstoffelijke, onaardse, zuivere en geestelijke. Ook Pander 
zoekt naar een persoonlijke beleving en vindt deze in een 
zoektocht naar zuiverheid. toonbeeld daarvan is voor hem 
het kind als symbool van onschuld en sereniteit. Hij schrijft 
daarover in zijn autobiografie dat ‘de ziel meer naar voren 
kwam bij zulke heel jonge of  heel oude wezens’. Zij droegen 
‘zooveel onbewust leven in zich’. 

VRI J  WERK
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Rond 1900 zijn veel kunstenaars geïnspireerd door de 
Egyptische kunst. Dit geldt ook voor Pier Pander. Hij vindt 
daarin steun voor zijn opvatting dat de beeldhouwkunst niet 
op zichzelf  moet staan, maar aan kracht wint in de wissel-
werking met haar omgeving. 
 
1
Pander laat zich ook inspireren door de literatuur, poëzie en 
muziek. Het gedicht Nachtgesang van goethe inspireert hem 
tot het maken van een groot reliëf  van een man die op zijn 
citer speelt voor een liggende naakte vrouw. Onder het werk 
beitelt Pander de eerste strofe van het gedicht.  

2
In het voorjaar van 1893 wint Pander een gouden medaille 
op de Esposizione Nazionale di Belle Arti voor de door hem 
ingezonden werken. Het reliëf  Angelina, een naakt meisje ten 
voeten uit, wordt speciaal vermeld. Het jaar daarop maakt 
Pander een vergelijkbaar werk, het beeld Famke.

3
Pander maakt veel portretten in opdracht en kleinere beeldjes 
waarvan hij denkt dat ze goed verkopen. Hij laat reproducties 
van zijn werk uitbrengen door verschillende uitgevers. De firma 

Meijer en Schaafsma uit Leeuwarden brengt op grote schaal 
kaarten uit van kinderportretten, die in 1902 steeds populairder 
worden. Later stapt hij over naar uitgever W. de Haan in 
Utrecht, die een zeer uitgebreide serie werken van Pander 
op kaart uitgeeft. Pander verleent, als enige Nederlandse 
kunstenaar, ook een licentie aan de New Yorkse uitgeverij 
Reinthal & Newman.

4
In de zomer van 1916 is Pander voor het laatst in Nederland. 
Door de oorlog is het lastig de reis naar Nederland te 
ondernemen waardoor het contact minder wordt. Er komen 
bijna geen bezoekers meer op het beroemde thee-uurtje bij 
hem thuis. Nu de opdrachtenstroom is gestopt, legt Pander 
zich toe op het tekenen van zelfportretten. In 1918 heeft hij er 
in totaal vijf  gemaakt. Een van de portretten toont hem zittend 
in zijn atelier omringd door zijn eigen werk. Achter hem staat 
het reliëf  Iris waaraan hij in datzelfde jaar werkt.
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kerkelijks’ uitstralen. De Koo kiest voor beschilderde glas-
in-loodramen om een gedempt, warm licht in de tempel te 
laten schijnen. Hij laat het pleisterwerk op de koepel en de 
pilaren geel schilderen. Het halletje en de buitenmuur krijgt 
een blauw-paarse kleur. De combinatie van architectuur en 
beeldhouwkunst maakt van de tempel een totaalkunstwerk. 
Pander is van mening dat de architectuur in dienst moet 
staan van het kunstwerk. 
Burgemeester Patijn van Leeuwarden komt met het voorstel 
dat Pander zijn beeldengroep aan Leeuwarden schenkt onder 
voorwaarde dat de stad zorgt voor het overbrengen in marmer 
en de bouw van het tempeltje. Uiteindelijk wordt besloten de 
tempel op het bolwerk in stadspark de Prinsentuin te plaatsen. 
Pander is zeer tevreden met de locatie. 

In 1917 en 1918 ondergaat Pander zware operaties. Maar hij 
is opgewekt en voldaan dat de tempel er komt, zelfs al zal 
hij hem zelf  uiteindelijk niet meer zien. Naar eigen zeggen is 
het is een ‘lichtstraal’ op zijn ziekbed. 

3
In 1919 vraagt Pander de Italiaanse beeldhouwer Ernesto 
gazzeri de beeldengroep in Carrarisch marmer over te 

1
Rond 1895 ontstaat bij Pander het idee voor een tempel met 
daarin een beeldengroep. Hij werkt hieraan tot aan zijn dood in 
1919. De vijf  beelden staan symbool voor het scheppingsproces 
van een kunstenaar. Boven de ingang hangt het reliëf  de 
Dageraad of  Aurora dat de morgen voorstelt, ‘het licht dat 
opkomt en verlicht’. Binnen staat centraal het beeld Uchtend 
(ochtend) op een hoge sokkel. Zij staat voor de maagdelijke 
inval of  de inspiratie waaruit het idee voor een kunstwerk 
voortkomt. Op lagere sokkels staan aan weerszijden de 
beelden Gevoel en Gedachte die beide voortvloeien uit de 
inspiratie. En nog iets lager Moed en Kracht die nodig zijn om 
het idee te verwerkelijken. 

2
De tempel vertoont grote gelijkenis met de Santa Constanza 
in Rome. Dit gebouw staat aan de Via Nomentana waar 
Pander woont. Bij het ontwerp van de tempel vraagt Pander 
architect Jo van der Mey hem te ondersteunen. Van der Mey 
is een van de pioniers van de Amsterdamse School. De zoon 
van Jan de Koo, de binnenhuisarchitect Nico de Koo, gaat zich 
bezighouden met het interieur en de kleurbepaling. Voor het 
smeedwerk en de lampen gaat de opdracht naar W.H. gispen 
uit Rotterdam. De sfeer in de tempel moet ‘iets vrooms, iets 

tEMPEL
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brengen. In een lange brief  stelt Pander zijn collega op de 
hoogte van zijn bedoelingen, omdat ‘men nooit weten kan, hoe 
en wanneer de dingen en het leven van een mensch eindigen’. 

4
Pier Pander overlijdt op 6 september 1919. De volgende 
dag wordt zijn lichaam begraven op het Cimitero Acattolico, 
de protestantse begraafplaats van Rome. Op zijn verzoek 
zijn er geen bloemen en geen toespraken. Later wordt een 
sobere witte steen op het graf  gezet met de tekst: 
Pier Pander. 20 juni 1864. 6 sept. 1919.

5
Bijna vijf  jaar na de dood van Pander, op 9 april 1924, 
wordt de tempel eindelijk geopend. Op beelden van het 
Polygoonjournaal is te zien hoe de stoet van notabelen de 
tempel bezoekt. De pers is lyrisch over wat zij te zien krijgt. 
Volgens Clara de Kanter heeft het tempeltje precies de sfeer 
zoals Pander die had gewenst.

Het was Panders wens dat er naast het tempeltje een museum 
zou komen voor zijn ateliercollectie. Dat wordt pas in 1954 
gerealiseerd op enkele honderden meters van de tempel. 

AtELIER

In februari 1911 bezoekt Louis Couperus samen met zijn vrouw 
Pier Pander in Rome. In het dagblad Het Vaderland omschrijft 
hij het atelier van de beeldhouwer. 

Wij gaan – somberen, regenachtigen middag – naar de Via 
Nomentana en wij treffen Pier aan in zijn atelier, dat is als een 
werkplaats... Het atelier van een beeldhouwer is meestal altijd 
zoo heel eenvoudig, zoo kaal, zoo koud, zonder al het gedoe van 
draperieën en bonte kleuren, waar een schilder zich meestal mede 
omringt. Ik zal de kachel aanmaken, zegt Pier, en steekt vlug den 
brand in het potkacheltje. Het snorrende potkacheltje verspreidt 
eenige lauwte door deze Spartaansche werkplaats.

Pier Pander werkzaam in zijn atelier
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Video: Sykje om Súverheid – Pier Pander (1864-1919)

Omrop Fryslân, Fryslân Dok (2007)

Samenstelling documentaire: geart de Vries. 

Duur 30 minuten.

Voor de documentaire over het leven van Pier Pander ging 
Omrop Fryslân samen met Pander-biograaf  Marcel Broersma 
na welke sporen er van de kunstenaar – behalve zijn beeld-
houwwerken – nog te vinden zijn in zijn geboorteprovincie 
en in Italië. In het programma ziet men hoe de zoon van 
een mattenschipper uit Drachten één van de bekendste 
beeldhouwers van zijn tijd werd.

Biografie

De teksten in deze publicatie zijn grotendeels gebaseerd op 
de biografie Pier Pander (1864-1919) – Zoektocht naar Zuiverheid 
(2007) van Marcel Broersma. 

Het boek is te koop bij de receptie van het 
Pier Pander Museum.
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