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Overzicht glas in lood werken van:

Atelier G. van Geldermalsen.
(Truus van Geldermalsen 1887 - 1968)

Gebleken is dat er in de media relatief weinig bekend is over deze Rotterdamse 
glazenierster en haar atelier. 

Het is mijn intentie om vooral beeldmateriaal vast te leggen en zo mogelijk ook meer 
algemene bekendheid te geven aan de werkzaamheden van het atelier.

Daarnaast zal ik zoveel mogelijk de ontwerper, eventueel de locatie en
zo mogelijk het jaartal vastleggen.

Haar werken worden ondertekend met o.a.:
Atelier G. van Geldermalsen, G. Van Geldermalsen en ook wel G.v.G. of vG.

In documentatie wordt ook wel gesproken over Trui of Geertrui of Truus
maar vooral over mejuffrouw G. van Geldermalsen.

Inmiddels heb ik 45 locaties gevonden waar werken hangen of hebben gehangen
en ik heb 80 werken in beeld kunnen brengen.

Deze presentatie is opgemaakt door: Caspar Dingjan.
Roosendaal.

cmbdingjan@planet.nlVersie:  juli 2018 4e druk

3



Een erfstuk van Ligtermoet Chemie.

Tijdens het leegruimen van de gebouwen na
bedrijfssluiting in Roosendaal bleef dit kunstwerk achter.
Waarschijnlijk is het een cadeau van het personeel in
Rotterdam.  Jaartal is nog onbekend. (?1940?)

Ik mocht het meenemen. Gered van de container.

Hiermee is mijn zoektocht begonnen in 2005.
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Het bevolkingsregister van de gemeente Rotterdam
geeft de navolgende informatie.

3
Theodoor Johan (Dik) van Geldermalsen *4*
Adriaan (Aad) van Geldermalsen
Maarten van Geldermalsen
Jaap van Geldermalsen

Elisabeth Petronella
Heederik

*4*
Voor deze presentatie heb ik veel informatie
ontvangen via Liset en Leendert van Geldermalsen

Dit zijn kinderen van Dik van Geldermalsen.
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Truus van Geldermalsen, geboren als tweede dochter uit een gezin met vier kinderen. Het gezin bestond uit drie dochters en de 

jongste telg was een zoon. Vader Dorus van Geldermalsen had een middelgroot beurtvaartagentschap in Rotterdam. Helaas is 

vader van Geldermalsen op bijna negenendertigjarige leeftijd overleden. De kinderen waren toen ongeveer 11, 10, 8 en 6 jaar.  

De familie adviseerde moeder Maartje van Geldermalsen om de zaak te verkopen maar die wilde daar niets van weten. Ze had 

de afgelopen tijd ook de zaak draaiende gehouden en wilde dit gewoon doorzetten. Om haar besluit toe te lichten schijnt Maartje 

gezegd te hebben dat de koffie goed smaakte en die koffie was ook gemaakt door de weduwe van Nelle. Het was een bijzonder 

gezin. Dagelijkse werd er uit de bijbel gelezen, zo mogelijk gerelateerd aan eigentijdse onderwerpen. Ook werd er in een later 

stadium dagelijks gezamenlijk de krant gelezen en besproken. Daarna ontstonden er vaak discussies en lange gesprekken. 

Veelvuldig werd het wel en wee van het bedrijf besproken. Er werd de kinderen respect voor elkaar bijgebracht en de kinderen 

moesten elkaar ook altijd laten uitspreken en ze moesten ook vooral beleefd blijven ook naar elkaar. 

De jongste van de familie, zoon Leendert is toen hij oud genoeg was in het bedrijf van moeder van Geldermalsen toegetreden en 

heeft uiteindelijk het bedrijf overgenomen. Moeder van Geldermalsen vond dat haar drie dochters een zelfstandige plaats in de 

maatschappij moesten krijgen. Zo zou zij gezegd hebben: ´Laat de mannen maar de eer, dan zorgen wij wel dat de zaak draait.´

De dames hebben deze wijze raad van hun  moeder opgevolgd. Oudste zus Annie heeft met veel aanzien enige tientallen 

bestuursfuncties gehad. Zij is uiteindelijk Koninklijk onderscheiden voor haar werk en is Ereburger van de Gemeente Noordwijk

geworden. Zus Theodora is samen met haar levensgezellin als eerste een instituut voor Heilgymnastiek en Massage begonnen in 

Amsterdam. Dit deed ze naast haar werk als gymnastieklerares op een kweekschool. Theodora was ook erg actief voor patiënten 

met MS en heeft tot ver na haar tachtigste verjaardag reizen naar Spanje georganiseerd voor deze patiënten.

Truus heeft een aantal jaren de honneurs voor moeder van Geldermalsen in het huishouden waargenomen. Na een grote 

teleurstelling in de liefde heeft Truus ook het huishouden vaarwel gezegd en is aan haar eigen carrière begonnen. Een oom van 

Truus adviseerde haar om iets te gaan doen met haar talenten want ze tekende graag en kennelijk niet onverdienstelijk. Er was 

een glasatelier in de Tweede Weenastraat en de eigenaar had geen opvolger. Truus is daar als leerling begonnen en heeft vijf 

jaar in dit atelier gewerkt. Haar doel was dat als ze voldoende ervaring had en haar benodigde opleiding had gedaan dat zij het 

bedrijf zou overnemen. Dat is gelukt. Truus heeft haar opleiding genoten aan de Academie van Beeldende Kunsten en 

Wetenschappen in Rotterdam en op de TH in Delft.  In 1921 heeft Truus daadwerkelijk het atelier overgenomen en werd 

zelfstandig ondernemer.

Levensloop (1)
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Levensloop (2)

In Delft is Truus ook lid geworden van de kunstenaarsgroep Kwing Kwang Kwepele. De groep is ontstaan in 1918 en heeft 

voortbestaan tot 1966. In deze groep zaten  een aantal leden welke later veel naamsbekendheid hebben gekregen door hun 

activiteiten in de kunst of architectuur. Leden van het eerste uur waren onder andere naast Truus van Geldermalsen de 

gebroeders Ad en Ab van der Steur, Gijs Friedhoff, Jan Plantenga en Frits Spanjaard.  Jaarlijks werden bijeenkomsten belegd, 

beurtelings georganiseerd door de leden waarbij het organiserende lid ook het programma moest verzorgen. Dit waren veelal 

bezichtigingen van een bijvoorbeeld  een door het lid ontworpen gebouw of kunstwerk, rondvaarten,  overige excursies maar ook

gezellig samenzijn. Meestal waren de bijeenkomsten in de weekeindes en vaak meerdere dagen. Elk jaar werden er ook 

groepsfoto’s gemaakt. De contacten met deze groep waren voor Truus erg  belangrijk want veel opdrachten voor het Atelier G. 

van Geldermalsen kwamen voort uit deze groep. Er zijn veel voorbeelden van de samenwerking met Ad van der Steur en Gijs 

Friedhof.

In de begin periode van het atelier waren de werken redelijk eenvoudig uitgevoerd. Ondanks dat het atelier nooit is benoemd als 

zijnde lid van de Amsterdamse School vertoonde de uitgevoerde werken vanuit die tijd duidelijke overeenkomsten met werken 

van de Amsterdamse School. Truus adverteerde ook in het blad Wendingen, het platform  van de Amsterdamse School. Uit deze 

periode zijn nog steeds uitgevoerde opdrachten te bewonderen zoals in de Waalse Kerk in Rotterdam, de voormalig Hervormde 

Kerk in Noordwijk en de voorheen kerk Het Nieuwe Verbond in de wijk Vreewijk. Ook leverde het atelier de ramen tijdens de 

nieuwbouw van de Heineken fabrieken in 1922 in opdracht van Willem Kromhout. 

Korte tijd heeft Cor Alons in het atelier gewerkt. Omstreeks 1923 is Henk van Kesteren bij het atelier gaan werken. Henk was 

glasschilder, collagist, schilder en restaurator en heeft zich in het atelier opgewerkt tot chef ontwerper. Gedurende het verdere 

bestaan van het atelier is Henk in dienst geweest en hij heeft nadat Truus gestopt is met haar werkzaamheden zelfs het atelier 

overgenomen. De meeste ontwerpen van het atelier zijn vanaf zijn indiensttreding van de hand van Henk van Kesteren. Helaas 

zijn na langdurig zoeken geen familieleden van Henk van Kesteren getraceerd.  Henk was getrouwd met Maria van Gelder en het 

gezin had twee kinderen, Rudolf en Marjolijn. Truus had grotendeels een uitvoerende , commerciële en leidinggevende functie in 

het bedrijf. In de gloriedagen van het atelier waren er omstreeks zes personeelsleden in dienst.

Het atelier voerde veel opdrachten uit, zowel grote als kleine werken, naar eigen ontwerp. De opdrachtgever bepaalde wat er 

moest komen en vanaf de tekentafel tot  uiteindelijk het plaatsen werd uitgevoerd door het atelier. Na de aanloopfase van het

atelier werd ook een begin gemaakt met ramen met brandschilderingen. Vanuit de periode 1935 tot en met 1945 zijn veel kleine 

werkjes bekend. Dit waren vaak raamhangers tot vijfendertig centimeter. Er zijn een aantal raamhangers gemaakt ter herinnering 

aan diverse gebeurtenissen van het Koninklijk Huis. Bij  het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard in 1936 en bij de 

geboortes van Prinses Beatrix, Prinses Irene en Prinses Margriet zijn raamhangers gemaakt. Ook bij het regeringsjubileum van 

Koningin Wilhelmina in 1938 zijn raamhangers gemaakt waarvan er een zelfs in serie. Er zijn drie locaties bekend met een bijna 

identieke afbeelding ter gelegenheid van het jubileum.
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Het atelier voerde ook veel werken uit voor andere kunstenaars die in bepaalde gevallen wel de schilderkunst meester waren 

maar minder bekwaam waren in de uitvoering in glas in lood. In deze gevallen werden de cartons gemaakt door de schilder 

en de uitvoering werd gedaan in het Atelier van Geldermalsen. Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld de ramen van Karla 

Wenckebach. Deze mevrouw liet haar werken uitvoeren bij Atelier Bogtman in Haarlem of bij Atelier van Geldermalsen. 

Opvallend is dat het atelier goed kon omgaan met de verschillende stijlen van de kunstenaar. De werken kregen ook echt de 

karakteristieken die bij de kunstenaar hoorde. Er zijn vooral in Amsterdam en Den Haag nog verschillende werken van Karla 

Wenckebach te bewonderen. Ook ontwerpen van Cor Alons zijn na uitvoering nog duidelijk te herkennen zoals in de 

stadhuizen van Sliedrecht en Enschede. In beide steden was ook Gijs Friedhoff de architect. 

In 1938 werd het schip de Nieuw Amsterdam II gebouwd. Veel kunstenaars hebben bijgedragen aan het interieur van dit 

schip. Het atelier heeft op verschillende manieren bijgedragen. Er is een door Henk van Kesteren ontworpen raam in de 

kinderspeelruimte  terecht gekomen. In dezelfde ruimte zijn die ramen welke zijn ontworpen door Ruscha Wijdeveld

geplaatst. In de bar derde klasse zijn twee ramen welke zijn ontworpen door Cor Alons aangebracht. Al deze ramen zijn 

uitgevoerd door Atelier van Geldermalsen.

De oorlogsjaren waren een lastige tijd voor het atelier. Tijdens het bombardement van 1940 in Rotterdam ging het gehele 

atelier in de Tweede Weenastraat verloren. Veel kunstwerken, cartons en de historie van het atelier zijn verloren gegaan. Al 

heel snel heeft Truus de draad weer opgepakt en is opnieuw begonnen in de Mariastraat in Rotterdam. Het atelier kon niet 

volledig aan de slag omdat er weinig materiaal was en ook het gas voor de oven was beperkt beschikbaar.  Ook ontbraken 

bij veel opdrachtgevers de financiële middelen om een glas in lood raam te bekostigen. Het atelier legde zich tijdelijk toe op 

het maken van reclameborden. In 1942 is er een groot raam gemaakt voor de Hoflaan kerk ter gelegenheid van het honderd 

jarig bestaan van deze kerk. Het atelier zou slechts korte tijd in de Mariastraat blijven maar is uiteindelijk pas in 1958 

verhuisd naar de Molenwaterweg.

Levensloop (3)
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De langdurige samenwerking met Ad van der Steur leverde veel opdrachten op. Van der Steur ontwierp veel energie centrales 

zoals in Zwolle, de centrale in de Galileistraat in Rotterdam maar ook de gebombardeerde centrales in Geertruidenberg en 

afgebroken centrale in Vlissingen. Het glas in lood werk uit de Galileistraat ligt helaas sinds 1979 opgeslagen bij de eigenaar. In 

Zwolle hebben de ramen net een grote restauratie achter de rug. Ook het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam is ontworpen 

door architect Ad van der Steur en het glas in lood is ontworpen door Jaap Gidding. Volgens een publicatie in het Bouwkundig 

Weekblad is het Erasmus raam gebrand door Atelier van Geldermalsen.

Na de oorlog heeft het atelier een aantal grote werken in eigen beheer uitgevoerd zoals de drieluik voor de Twentse Bank op de 

Blaak en een drieluik voor de tegenwoordige Holland America Lijn voor het kantoor aan de Wilhelminakade. Het werk voor de 

Holland America Lijn is nog steeds in Hotel New York aanwezig. Een zelfde drieluik is gemaakt voor het kantoor in Hoboken, 

New Jersey. Het drieluik van de Twentse bank is in het bezit van Museum Rotterdam. Beide werken van een zeer groot 

formaat getuigen van de grote kennis van het atelier. 

In 1952 begon de samenwerking met Marius Richters. Harry van Lamoen uit Dordrecht, de vaste glazenier van Marius Richters 

was overleden en Richters kreeg opdracht voor een raam in de Sint Jans kerk in Schiedam. Richters koos voor het atelier van 

Geldermalsen. Tijdens de uitvoering van het raam kwam ook de opdracht voor twee nieuwe ramen. Uiteindelijk kwam er nog 

een opdracht voor nog twee ramen. Er zijn dus totaal vijf ramen geplaatst met een voor het atelier bijzonder grote afmeting. 

Alles bij elkaar is het ongeveer 30 vierkante meter gebrandschilderd glas geworden. De ramen zijn gesigneerd door zowel 

Truus van Geldermalsen als Marius Richters maar ook op sommige plaatsen door Henk van Kesteren. Deze ramen zijn voor 

zover nu bekend de grootste religieuze gebrandschilderde ramen uitgevoerd door het atelier.

De familie van Geldermalsen had een hechte band met elkaar. Dit blijkt uit diverse brieven welke nog in het bezit zijn van de 

familie. Het atelier heeft ook diverse gedenkraampjes gemaakt die gerelateerd zijn aan familieaangelegenheden zoals bij de 

tachtigste verjaardag van moeder Maartje, bij de vijfenzeventigste verjaardag van zwager Jaap van Gilse en een raamhanger 

met de levensreis van neef Maarten van Geldermalsen. De vrijwilligers activiteiten van zus Annie zijn omstreeks 1933 in een 

raamhanger weergegeven.

Levensloop (4)

9



Samenvattend kan worden gezegd dat Truus van Geldermalsen, mede op advies van haar moeder,  een stevige plaats heeft 

ingenomen in de mannenwereld van kunst,  architectuur en vormgeving van die tijd. Truus heeft ruim veertig jaar een bedrijf 

geleid dat zowel hele kleine als wel hele grote opdrachten uitvoerde. Ook tegenslagen zoals het bombardement in 1940 heeft 

ze kunnen opvangen. Destijds was het best uitzonderlijk dat een vrouw in de sector van de vormgeving een leidende functie 

had. Truus was daardoor echt uniek. Uit gesprekken en uit correspondentie is naar voren gekomen dat Truus bekend stond 

als een vriendelijke hardwerkende vrouw. Ze onderhield een warm contact met vrienden en familie en ze was erg begaan met 

deze contacten. Het oeuvre kan worden omschreven als zeer divers en gelukkig zijn er nog diverse pronkstukken in 

Rotterdam aanwezig. Truus heeft het bedrijf overgedaan aan Henk van Kesteren toen ze 74 jaar was. Negen jaar heeft het 

bedrijf nog voortbestaan onder de nieuwe bedrijfsleider.

In het bovenstaande is een slechts summiere samenvatting gegeven over het leven van Truus van Geldermalsen en haar 

atelier. Deze heb ik opgesteld nadat ik in 2015 een zoektocht ben begonnen naar het oeuvre van het atelier. In 2005 kwam ik 

in het bezit van een groot raam, dat was vervaardigd door Atelier van Geldermalsen en is ontworpen door Henk van Kesteren.  

Het raam was gemaakt voor de Firma G. Ligtermoet en Zonen uit Rotterdam. De eerste jaren na het in het bezit komen van 

het raam heb ik slechts beperkte informatie gevonden over het atelier. Eind 2015 kwam er meer schot in mijn onderzoek. 

Contacten met  familieleden van Truus, kinderen van neef Dik,  leverde een schat aan informatie op. Zo bleek dat Dik van 

Geldermalsen een  boek heeft geschreven over de historie van vijf vooraanstaande families uit Rotterdam betreffende  de 

periode 1841 – 1940. De titel van het boek is ‘Toen zij naar Rotterdam vertrokken.’ Hierin staat ook gedeeltelijk het 

levensverhaal van de familie van Geldermalsen.  Daarnaast vertelde de familie dat mevrouw A. de Bree uit den Haag een 

eindwerkstuk voor  haar Bachelor Kunstgeschiedenis had gemaakt over Truus van Geldermalsen. Ook dit werkstuk heb ik 

veelvuldig kunnen gebruiken voor mijn verhaal. Nog steeds heb ik regelmatig contact met familie van Geldermalsen en met  

mevrouw de Bree. Daarnaast is er veel informatie beschikbaar gekomen uit publicaties over kunstenaars die hun werk lieten 

uitvoeren bij Atelier van Geldermalsen onder andere op Wikipedia. Op de side van Delpher zijn een twintigtal krantenartikelen 

te lezen over werken van het atelier. Opvallend is ook dat in veel krantenknipsels wordt gesproken over Mejuffrouw G. Van 

Geldermalsen. Ook deze artikelen heb ik gebruikt als bron voor mijn verhaal. Al mijn informatie heb ik samengevat in een 

meer dan honderd pagina’s tellend document met veel foto’s en waarvan ik hoop dat deze informatie een plaats krijgt in de 

archieven van Rotterdam. 

Inmiddels heeft er een publicatie plaatsgevonden in het Rotterdams Jaarboekje 2017.

Caspar Dingjan, Roosendaal 2018.

Levensloop (5)
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Publicatie uit het boek Vrouwen
in de vormgeving door mevr. M.H. Groot.

Truus van Geldermalsen
adverteerde in het blad WENDINGEN
van H. Th. Wijdeveld in 1923 en 1924.
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Het atelier voerde werken uit volgens eigen ontwerp
maar ook in opdracht van andere ontwerpers.

Truus van Geldermalsen werkte o.a. samen met
de volgende ontwerpers:

Hendrik van Kesteren 1902 - 1986  (medewerker atelier)
Cor Alons 1892 - 1967  (medewerker 1921)
Jaap Gidding 1887 - 1955
Ruscha Wijdeveld 1912 - 2004
Marius Richters 1878 - 1955
Karla Wenckebach 1923 -
Albert Troost 1924 - 2010
Heinrich Campendonk 1889 - 1957
Antoon Derkzen v. Angeren 1878 - 1961
Joan Colette 1889 – 1958
Joh. Schouten Azn.

en ze voerde werken uit voor o.a. de architecten:
Ad van der Steur 1893 - 1952 (KKK)
Willem Kromhout 1864 - 1940
Gijsbert Friedhoff 1892 - 1970 (KKK)
M.C.A. Meischke 1893 - 1973

Ateliers
1e Weenastraat
Sint Mariastraat
Molenwaterweg
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Samenwerking met : Hendrik van Kesteren

Huiskamer Ineke en Caspar

Boomwortels tropisch hout
Uitheemse landen
Hele wereld
Import Rotterdam
Chemisch proces
Gewasbescherming

G. Ligtermoet & Zn
Vierhavenstraat 56
Rotterdam
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Locatie tijdens tentoonstelling: Las Palmas Rotterdam.

1946 – 1950 Blaak Rotterdam

In het bezit van Museum Rotterdam.

Blaak 28 Rotterdam
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(Oud Rijswijk 2013)
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Museum Rotterdam – Twentse Bank

Een elf meter hoog kunstwerk gebouwd 

met collectiestukken uit de

wederopbouwperiode vormt een

dynamisch monument voor de

veerkrachtige stad.

Prominent in het midden het

eerste raam van het drieluik.

Tijdens de tentoonstelling “De Nieuwe Stad” (2016) was een gedeelte

van het werk uit De Twentse bank te zien.
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Twentse Bank - Rotterdam

Carton (ontwerp) 

Op de foto het carton op ware

grootte van het ronde raam uit

De Twentse Bank. (1949)

De foto is gemaakt in het atelier.

Op de potkachel een kleine 

versie van het druiluik.

Links: Hendrik van Kesteren 

Rechts : Truus van Geldermalsen
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Hotel New York - Rotterdam

1948

18
Foto: Aad Hoogendoorn, collectie BKOR Rotterdam.

Lee Towers



Hotel New York - Rotterdam
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Het zusterraam in Hoboken – New Jersey
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Jubileumraam Heinrich Hanno - Rotterdam

Dit werk vertoont duidelijke overeenkomsten met andere werken 

van het atelier. 

Er zijn raakvlakken met de Twentse Bank en hotel New York.

Zomerhofstraat

Aan de muur van het pand hangt

nog steeds een gevelreliëf gemaakt ter 

gelegenheid van het 75 jarig bestaan 

gemaakt door Loeki Metz.

In het bezit van Museum Rotterdam.



Dit werk uit de Tweede Wereldoorlog is een afbeelding van Noach.

Hoflaan kerk - Rotterdam

Het raam is gemaakt ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de kerk.

22



Hoflaan kerk - Rotterdam

Links:

Het raam uit 1942 is wegens de schaarse grondstoffen 

gemaakt van glas in zink.

Voor de stevigheid zijn de panelen in het frame tegen 

glazen ramen geplaatst.

De opdracht voor de ontwerper was een voorstelling te 

geven van oprechtheid en waarheid.

De tekstaanduidingen verwijzen naar passages van

oprechtheid en waarheid.

Het raam is gemaakt op voorspraak van

Architect Ir. M.C.A. Meischke. 

Rechts:

Dit raam heeft de wapens van Rotterdam en Kralingen.

Er staat geen signatuur in dit raam.
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Groot Zonneoord - Ede

Mede op initiatief van de Vereniging Onderwijzers en Artsen in het Buitengewoon Lager 

Onderwijs (BLO) werd te Utrecht in 1910 de Centrale Vereniging voor Vakantiekolonies voor 

Zwakzinnigen opgericht. Het werd (en bleef) het enige Nederlandse kindervakantiehuis op 

algemene grondslag. Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Centrale Vereniging 

werden bijgaande ramen geschonken door de 27 aangesloten verenigingen.

Koloniehuis
Tegenwoordig Centrum voor Zorginnovatie
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In onderzoek

De ramen vertonen overeenkomsten met de ramen in Zonneoord – Ede.

Herkomst

onbekend
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Kerk met aangrenzende kosterswoning

in een traditionalistische stijl in Rotterdam.

1924
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Van bijzonder belang in het interieur zijn het Bätz-Witte orgel

uit 1865, de (smeed)ijzeren/bronzen lichtarmaturen van W.H. Gispen

en enkele glas-in-loodramen, gedateerd 1924 en afkomstig

uit het atelier Van Geldermalsen en Van Kesteren.

Rijksmonument nummer: 513769

Ook in de bijgebouwen veel glas in lood
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Kantoor IJsselcentrale  Zwolle 1946.

In het eerste raam bevindt
zich het wapen van 
Twente, het witte paard.
In het tweede raam bevindt
zich het wapen van Overijssel.

Ook de stadswapens van de
Hanzesteden Zwolle, Deventer
en Zutphen zijn weergegeven.

Trappenhuis
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Een weergave van een transformator
met daar omheen de thema’s:
Molens
Zuivel
Industrie
Landbouw

Voedingsmiddelen

Kantoor IJsselcentrale  Zwolle 1946.
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De IJsselcentrale is 
een rijksmonument
geworden.
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Gasfabriek Rotterdam 1934

Geschenk van het personeel n.a.v. 

het feit dat de gasvoorziening 50 jaar in

het beheer was bij de gemeente.

Volgens de krant is het geplaatst in het 

administratiegebouw aan de Oostzeedijk 199.

Volgens het archief is het geplaatst in de

Galileistraat/Keilehaven.

Op 27 december 1934 hebben B & W

het gedenkraam onthuld.

Afmeting +/- 9 m2

Uitbreiding gasfabriek Keilehaven
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Gasfabriek Rotterdam 1934



Energiecentrale Rotterdam 1956.

Een supergroot werk in de Galileistraat.

Helaas, het is nu opgeslagen met als
doel ooit nog eens in elkaar te zetten. 

Huidige beheerder Uniper – Benelux .

33



25 jarig jubileum DHV

DHV staat voor

Dwars – Heederik – Verweij.

Er is een familierelatie tussen

Heederik en van Geldermalsen. 

Inmiddels heet het bedrijf:

ibv Marieke van Geldermalsen, Amsterdam
34



Voorheen Croon & Co - Rotterdam

Dit raampje is aangeboden door

het personeel in maart 1940 ter 

gelegenheid van de opening van 

het nieuwe gebouw aan de

Schiemond.

Opvallend is het Rotterdam logo met

daarin de activiteiten van het

bedrijf.

Schiemond 22

Rotterdam.

Speldje van een

verzamelaar.
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Particulier
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Symbolieken van de stad Rotterdam:

In het midden de brand na het bombardement en de 

Fenix die opstijgt uit de puinhopen.

De torens van de Laurenskerk, het Beursgebouw en 

het Stadhuis.

Naast de Laurenskerk een afbeelding van “de Hef”.

Onder: Al tijdens de brand zijn mannen aan het 

puinruimen en daarmee ook al bezig met de 

wederopbouw.

Gedenkraam 1940 -1945

(Formaat 19 x 28 cm.)
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De Pyjamafabriek op de hoek van de 

Parklaan en de Phoenixstraat.

Pyjamafabriek Nobelt - Haarlem

1933 1946



Zo af en toe wordt er ook nu nog wat te koop aangeboden zoals in april 2016.

Het jaartal is onbekend.
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Marktplaats – mei 2018

Dit “boeket” stamt waarschijnlijk

uit de beginjaren van het atelier.

(1921-1923)

Het heeft nog niet de kwaliteit

van latere werken.



1947

Zomaar toevallig gevonden 
in Haarlem bij de familie Blüm. 
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Fam. Blüm heeft de werken 
gekocht van een ex collega 
ongeveer 45 jaar geleden.
De ex collega was de dochter 
van Hendrik van Kesteren.

De spreuk is volgens het boek uit 1644 van Dirck Pietersz Pers van

Virgilius. (70 j.v. Chr.)

Sinds 17 februari 2017 hangt het raampje bij Ineke en Caspar in Roosendaal.

Honderd woorden van dank zijn te weinig.
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Oud-Beijerland

Dit pittoreske mini kerkje wordt gebruikt door

de Geloofsgemeenschap Vrijzinnigen Nederland

afdeling Hoeksche Waard.

Het kerkje (1905) is in authentieke staat en prima

onderhouden. Het is een gemeentelijk monument.

De architecten gebruikten facetten van de vroege

Amsterdamse School.

Er zijn drie ramen (1,5m x 1m) gemaakt door 

Atelier van Geldermalsen in 1967. Mogelijk

zijn dit een van de laatste werken van het

atelier. De drie ramen zijn geschonken door

de heer A. Schep. (voormalig penningmeester)

Raam 1:

Opengeslagen bijbel met de eerste en laatste

letter van het Griekse alfabet.

Bovenop een open lelie en twee lelies in de knop.

De tekst “niet ontbinden maar vervullen” prijkte

vroeger op de witte bovenstijl van de deur

van het voorportaal.

Linker raam - Bijbel met lelies.
42



Oud-Beijerland

Middelste raam - Visioenen

Links:

De Bijbelboeken van 

Johannes en Lucas.

De adelaar is verbonden

met Johannes.

De stier is verbonden

met Lucas. 

Middelste raam

Rechts:

De Bijbelboeken van 

Marcus en Mattheüs.

De leeuw is verbonden

met Marcus.

(Venetië)

De engel is verbonden

met Mattheüs.

Raam 2

Boven de ingang het open boek.
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Oud-Beijerland

Rechter raam – Hart, kruis en anker

Raam 3

Traditioneel het lege kruis en anker en een hart als

teken van geloof, hoop en liefde. De kern van ons handelen.

Opvallend  zijn de buitenranden met afwisselend helder glas en 

motief glas.

De ramen 1 en 3 hebben een schitterende stralenkrans. 

Er is voor beide ramen een zeer heldere glassoort gebruikt.
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In 1909 dienden St. Mary’s Church en de Mission to Seamen een verzoek in bij het 

Rotterdamse gemeentebestuur om een stuk grond voor een nieuwe kerk en zeemanshuis.

In 1913 werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe complex.

Architect van het nieuwe complex in Neo-gotische stijl was J. Verheul Dzn. (1913)

In 1957 waren de klokken, gegoten door de firma Eijsbouts in Asten, voor het eerst te horen.

In 1958 werd de kerk verfraaid met gebrandschilderde ramen.

De feestelijkheden voor het 250-jarig bestaan werden extra bijzonder door een bezoek van Koningin Elizabeth II en Prins 

Philip van Groot-Brittanië, Koningin Juliana, Prins Bernhard en de Prinsessen Beatrix en Irene. (maart 1958)

In 2008 was het 300-jarig bestaan in Rotterdam met tal van activiteiten, in aanwezigheid van H.M. Koningin Beatrix.
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St. Matthew St. Mark St. Luke St. John
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Helaas is er niet zoveel bekend over Hendrik van Kesteren

Publicatie

W.F. Gouwe
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Samenwerking met : Cor Alons

1921 - 1923
1937 - 1938
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S.S. New Amsterdam
bar 3e klasse
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Stadhuis Enschede 1933

Architect Gijsbert Friedhoff

Toren 54



Stadhuis Enschede

3 trouwzalen met

totaal 9 ramen
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Stadhuis Enschede

Hal en gang

eerste etage
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Architecten Gijsbert Friedhoff / Jan Plantenga

1920 – 1923 Stadhuis

De ramen zijn uit de periode dat Cor Alons

werkzaam was bij van Geldermalsen maar

een signatuur ontbreekt.
Trappenhuis eerste etage
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Samenwerking met:  Marius Richters

De Rotterdamse bankdirecteur F.J. Brevet deed omstreeks

1949 in het maandblad van de vereniging van Kerkvoogdijen

een oproep om Richters nog een opdracht te geven

voordat het te laat was.
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Sint Jan Schiedam 1952

Drie grote ramen in het midden…
de buitenste twee zijn wat kleiner.

83 ramen = 30 m2 !!!
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Handtekeningen in overvloed
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Samenwerking met : Jaap Gidding

Erasmiaans Gymnasium
Rotterdam 1936

Zijn geschriften zullen u zijn beter beeld tonen.

Desiderius Erasmus 1469 - 1536

Architect  Ad v.d. Steur
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Koningin Wilhelmina Basisschool - Rotterdam

Koningin Wilhelmina

Crooswijksesingel 19

In 1899 werd deze school voor christelijk onderwijs geopend als tegenhanger van

openbare scholen in Crooswijk. In de beginjaren werd de school bezocht door

min of meer kapitaalkrachtige gezinnen.

In 1966 wilde buurman Heineken het

pand kopen voor uitbreiding maar dat is

om diverse redenen niet gelukt.

De school is nog steeds in vol bedrijf.

Samenwerking met : M.C.A. Meischke

65



Koningin Wilhelmina Basisschool - Rotterdam

Het raam met de drie afbeeldingen geven een symbolische voorstelling van het onderwijs aan deze school.
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Libanon Lyceum - Rotterdam

De eerste directeur van het lyceum

was de heer Dr. J. Holwerda.

In 1923 ging hij met pensioen.

In 1927 overleed de heer Holwerda

en op 10 mei 1930 werd er een raam 

aangebracht met zijn beeltenis.

Het raam hangt boven de trap 

en is ontworpen door (tekenleraar)

Ir. M.C.A. Meischke.

1930

"Aan de nagedachtenis van hunnen directeur is 

dit raam gewijd door zijn oud leerlingen." 
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Samenwerking met : Ruscha Wijdeveld

1938
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Stond op de veiling bij Botterweg .
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1938
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De bijgaande werken worden toegeschreven (??) aan Ruscha Wijdeveld en
Atelier van Geldermalsen uit 1938. 

Deze twee werken zijn gekocht in Belgie.
Waarschijnlijk zijn ze een onderdeel uit een kruiswegstatie.
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Ontwerp: Antoon Derkzen van Angeren. (docent)

Uitvoering: Mej. G. Van Geldermalsen.      (leerling)

Locatie: Blaak 10, Rotterdam. 

Academie van Beeldende Kunsten en

Technische Wetenschappen.

Rotterdam.

Samenwerking met:  Antoon Derkzen van Angeren

Ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan

van de Academie is er een gedenkraam

aangeboden door de leraren.

Het raam is geplaatst in de hoofdingang

van het gebouw.

(Maasbode 10-10-1926)
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Helaas onderstaande nog aanwezige ramen zijn niet uit het Atelier van Geldermalsen

In 1927 zijn er drie ramen geplaatst welke waren 

ontworpen door Antoon Derkzen van Angeren en 

zijn uitgevoerd door Atelier van Geldermalsen.

De onderwerpen waren:

Een karveel met bolle zeilen.

De rivier met een stoomboot.

Een bunkermachine met een Jacobsladder.

Deze drie ramen zijn niet meer aanwezig.

Het gebouw is niet meer in het

bezit van SHV.
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kerk voorheen Het Nieuwe Verbond – Rotterdam

Architect : J. Uyterlinde

Glasontwerp:A. Derkzen van Angeren

Uitvoering: Atelier van Geldermalsen

Bouwjaar: 1928

Jagerslaan 9, Vreewijk
De betrekkelijk kleine kerk is ontworpen in de Amsterdamse School stijl.

Er zijn veel glas in lood ramen aanwezig, allemaal abstract en overwegend

warmrood en diepblauw van kleur.
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kerk voorheen Het Nieuwe Verbond – Rotterdam

Momenteel doet het gebouw dienst als

Joods Cultureel Centrum ‘Shalom’.

Zowel de kerk als het woonhuis hebben diverse 

gekleurde ramen.
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Grote Kerk - Vlaardingen

In Vlaardingen is op 20 mei 1829 J. H. Gunning geboren en in de Grote Kerk 

aldaar gedoopt. Ter herinnering aan hem is bij zijn honderdste geboortedag een 

gebrandschilderd raam in de kerk geplaatst op 7 juni 1931.

Het raam werd ontworpen door Joh. Schouten Azn en is uitgevoerd door

Atelier van Geldermalsen.

Prof. Dr. J.H. Gunning was een vermaard

theoloog en hoogleraar in de

Hebreeuwse taal.

Bezoek van Koningin Juliana en Prins Bernhard, 

1950, de Grote Kerk met burgemeester Heusdens.
Tijdens de restauratie (1967) paste het raam niet meer in het

sfeerbeeld van de kerk.



VIA CRUSIS                VIA LUCIS 
Ter nagedachtenis aan Prof. J.H. Gunning

Geboren 20 mei 1829 – gedoopt in deze kerk 7 juni 1829

Ingegaan in de vreugde des Heeren 21 februari 1905

Ontbrekende tekst
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Restauratie en herplaatsing is mogelijk gemaakt door de sponsoring van Jaap Schouten, zoon van de ontwerper.
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St. Elisabeth kapel - Leiden

Kapel voormalig R.K. St. Elisabethziekenhuis

(in gebruik 1893) aan de Hooigracht.

Onderdeel van een grote uitbreiding van dit ziekenhuis,

met achterkant aan de Middelste Gracht.

Als ziekenhuis buiten gebruik 1972. 

De kapel staat leeg.

In onderzoek
Samenwerking met:  Joan Colette
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Samenwerking met:  Karla Wenckebach

Ministerie van Landbouw en Visserij 1955

Verklaring ramen

Visserij
Drogende netten
Scheveningse vissersboot
Vissen

Landbouw
Haan met zon en ster
Korenschoven
Landbouwwerktuigen

Veeteelt
Groepje schapen
Koeien in schuur
Pluimvee
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Ministerie van Landbouw en Visserij

Verklaring ramen

Nederlandse Industrieën

Mengapparaat gist
en spiritus Delft

Koffievulmachine van Nelle

Distilleerkuip Lucas Bols

Laboratorium onderzoek

Opspuiten zand / 
dempen sloten

Insectenbestrijding

Bokkingrokerij

Klok groenteveiling

Ovens meelfabriek
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Ministerie van Landbouw en Visserij

Voorstelling:
Bosbouw, natuurreservaten, sierheesters.
Tulpenbollen in 3 stadia .
3 Vogels.
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In onderzoekSamenwerking met:  Albert Troost

1949
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In onderzoek

Uit Het Vaderland, 29 December 1937. 

De gebrandschilderde ramen in de kerkzaal zijn voorstellingen uit Johannes' Openbaring

naar een ontwerp van prof. H. Campendonk, de afbeeldingen in de gekleurde

ramen van de Zondagsschool zijn ontworpen door den schilder A. J. Grootens.

Christian Science kerk, Amsterdam

Zoek

hint

Samenwerking met:  Prof. Heinrich Campendonk

86



In onderzoek
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In onderzoek
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Legramen in corridor

Paleis Soestdijk

Architect  A.J. v.d. Steur werkte mee

aan de renovatie van de Baarnse

vleugel. (1937)

Dit was het nieuwe onderkomen van

Prinses Juliana en Prins Bernard.

Blauwe gang
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Atelier van Geldermalsen heeft diverse raamhangers 
gemaakt m.b.t. het Koninklijk Huis

40 jarig regeringsjubileum
Koningin Wilhelmina 1938

Oranjemuseum Buren

Huwelijk Prinses Juliana en Prins Bernhard
7 januari 1937
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Voor het 40 jarig jubileum van Koningin Wilhelmina zijn meerdere versies 
gemaakt van deze raamhanger.

De tweede versie is verkocht bij
Christie´s.
De derde versie hangt in
Paleis het Loo.

Deze hanger bij toeval

gevonden op een

Antiekbeurs.

Hij hangt prominent

bij onze Wilhelmina

1938 collectie.
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Geboorte raamhangers prinsessen

Geboorte Prinses Beatrix 1938 Geboorte Prinses Margriet 1941Geboorte Prinses Irene 1939

92

Raamhanger verwerkt in glas in lood raam.

Ter gelegenheid van de geboortes

van 3 prinsessen zijn er meerdere

raamhangers in serie gemaakt. 

De hanger voor de geboorte van

Prinses Marijke (1947) is waarschijnlijk

niet gemaakt.



Atelier van Geldermalsen maakte ramen voor

diverse gebouwen. In 1922-1923 maakten

zij o.a. ramen voor Bierbrouwerij Heineken Rotterdam
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Rotterdam 1922/1923

De brouwerij staat er niet meer maar er is nog wel wat beeldmateriaal.
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Hervormde kerk in Noordwijk 1928
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Het gebouw bestaat nog en is in gebruik door:

Het is abstract maar het zijn ruim 14.000 !! glaasjes
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De Raadzaal in Utrecht

Ontwerper:
Reyer Stolk

1962

3 ramen gemaakt voor de Raadzaal uit 1934

Inmiddels hebben

de ramen een andere

locatie gekregen binnen

het stadhuis.
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Haarlems Dagblad uit 1937

Zelfs bij de Rotterdamse club heeft een glas en lood 
gehangen van 3 x 4 meter

Rotterdamsch Nieuwsblad beker
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Helaas, het bestaat niet meer maar er is nog wel een goede foto.

AT…
?
ROT…

info@dekuip.nl
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Zoekplaatje maquettes

Het blijkt te gaan om twee glas in lood
ramen i.o.v.
Wilton Feijenoord

1934
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Twee Wilton Feijenoord ramen vanuit een krant

Kennelijk gemaakt van deze plaatjes

1934
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Rijksserum Instituut

Rotterdam 1931

Locatie volgens interview “De vrouw en haar huis”

Tegenwoordig zijn er seniorenwoningen. 

Volgens de architect die meegewerkt heeft aan de laatste 

renovatie in 2007 is het glas in lood kennelijk verloren gegaan tijdens

een vorige renovatie in de jaren 80.

Architect  A.J. v.d. Steur

Professor Poelsflat anno 2016
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Goudse Courant 1942

Glas 13

C1A3
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1939

In dit krantenartikel wordt het 
werk van een glasatelier
beschreven.

Zowel Truus van Geldermalsen
als
Henk van Kesteren
zijn hier aan het werk.

Diversen:  Krantenartikel 
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Diversen: 
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Diversen: 

Een uitgebreid artikel in het blad “De vrouw en haar huis”
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Diversen: reclame voor het atelier

Wendingen 1923

Wendingen 1924
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Telefoongids Januari 1940



Diversen:  in bezit van Fam. Van Geldermalsen

Wapen van Rotterdam met de Maas, de Waalhaven en het Noordereiland.
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Watersnoodramp 1953

Diversen:  in bezit van Fam. Van Geldermalsen

Wapens van Rotterdamse wijken en datum van annexatie
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Kraaiende haan

Diversen:  in bezit van Fam. Van Geldermalsen

Stadswapens verwerkt in
woonhuis Voorhout

woonhuis in Leusden

Afgekeurde voorstelling
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Diversen:  in bezit van Fam. Van Geldermalsen

Saint Christophe
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25 jarig huwelijk
Bruidspaar van Geldermalsen Heederik

Diversen:  familie aangelegenheden  Van Geldermalsen

75e verjaardag
Jaap van Gilse

Levensreis Maarten van Geldermalsen
1927 Rotterdam
1945 Naaldwijk
1948 Palembang (Indonesia)
1950 Kattendijke
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Diversen:  familie aangelegenheden  Van Geldermalsen

Oudste zus An (Annie) was lid van veel instellingen.

Er is in Noordwijk een hof naar haar

vernoemd t.w. het  An van Gilsehof.

In 1970 is ze benoemd tot ereburger van

Noordwijk.

Ook is ze benoemd tot Ridder in de orde

Van Oranje Nassau.

Naast de genoemde functies in de raamhanger

was ze ook:

Voorzitter Rode Kruis Noordwijk.

Voorzitter Kraamcentrum Noordwijk

Bestuurslid Kon. Wilhelminafonds

Bestuurslid Vrouwelijke hulpverlening.

Hoofdbestuurslid Groene Kruis.

Lid plaatselijke reclassering commissie.

Etc. 

Etc.
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StedenmaagdKaat Mossel

De Maagd van Holland 1872

Diversen: Terugkerende figuren.

Tandrad
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Diversen: Terugkerende figuren.

Logo’s van Rotterdam

Mercurius en staf 116



Diversen: Terugkerende figuren.

Hoorn des overvloeds

Koninklijke gebeurtenissen
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Een eindwerkstuk Bachelor Kunstgeschiedenis  

Met het verkrijgen van dit document kwam een
enorme hoeveelheid detail informatie ter beschikking.
Het is opgesteld als wetenschappelijk onderzoek.

Een aantal details uit dit eindwerkstuk heb ik met toestemming van de 

auteur Mevr. Annemarie de Bree in mijn presentatie kunnen toevoegen.
Vanzelfsprekend kan mevr. de Bree gebruik maken van
mijn presentatie.

Idnummer: Kunstg D04 - S0234613

Auteur: A. de Bree v.d. Hoek

Titel: Truus van Geldermalsen (1887 - 1968)

Glazenierster te Rotterdam

Begeleidster: M.H. Groot

Datum: november 2006

118



Een  publicatie op Wikipedia is wel op zijn plaats.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geertrui_van_Geldermalsen
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Ook Henk van Kesteren mag in deze bekendheid delen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Kesteren
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Lezing tijdens de uitreiking van het jaarboekje 2017.
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Door dit atelier zijn diverse grote werken hersteld  o.a.:

Drieluik Twentse Bank
Drieluik Hotel New York

Stadswapens en symbolen van de dag.   

Boeketje

Boogschutter
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Diversen:  Kranten

Huize Anne Foekens

Rotterdam. 

Algemene Begraafplaats

Noordwijk aan Zee.

(2016)
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Bronnen:
Stadion Feyenoord Rotterdam.

Erasmiaans Gymnasium Rotterdam

Dutch Fleet Den Helder

Heineken Collection Foundation Amsterdam

Alexander Plas

Genootschap Oud Noordwijk

Museum Noordwijk

Hervormd Gouda

Eva Wijdeveld

Michiel Wijdeveld

Uniper Benelux B.V.

Pieter Jan Klapwijk

Denroncollections.nl

Liset van Geldermalsen

Leendert van Geldermalsen

Maarten van Geldermalsen

Maritiem museum Rotterdam

Emerentia van Heuven

Marjan Groot

Sint Janskerk Schiedam

Universiteit Leiden

Annemarie de Bree (eindwerkstuk Bachelor)

Vereniging De Lijn

Kees Rienks

Opgemaakt vanaf december 2015

Toen zij naar Rotterdam vertrokken (boek)

Onno van ‘t Klooster

Ingrid de Jager

Jan Nass

Robin Jonker

Ron Meijer

Mart Langereis

Henk Jansen

Michel van Jaarsveld

Nationaal Fotomuseum

Siebe Thissen (BKOR)

Theo Dijkstra

Leonard de Vos

Elselinda Groot

Henk van Kooy

Aad Hoogendoorn

Veilinghuis Peerdeman

Henk Dijkstra

Rene Snijder

Nel van Nerum

Laurens van der Laan

Herman van der Stap

Wim de Boek

Joods Historisch Museum

Encyclopedia Titanica

Wikipedia

Street View

Internet

Eigen foto’s

Reliwiki

Delpher

Jeroen ter Brugge

Anja Klamer

Bart Isings

Joke van Leeuwen-Zuidgeest

Jan van de Voort

Jennifer Pridmore

Aad van Elswijk

Dolf Ruesink
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Locaties actueel: 

IJsselcentrale / GGD Zwolle
Ineke en Caspar Roosendaal
Fam. Blüm Haarlem
Sint Jans kerk Schiedam
Paleis het Loo Apeldoorn
Klooster Events Noordwijk
Ministerie van landbouw 
en visserij Den Haag
Fam. van Geldermalsen
Oranjemuseum Buren
Stadhuis Enschede Enschede
Stadhuis Sliedrecht Sliedrecht
Stadhuis Utrecht Utrecht
Joods Historisch Museum Amsterdam

Ontmoetingskerk Haren Gr.

Vrijzinnigen Nederland

afdeling Hoekse Waard Oud-Beijerland

Christian Science kerk Amsterdam

Zonneoord, (Sunnyhome) Ede

Opgemaakt vanaf december 2015
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vh kerk Het Nieuwe Verbond Rotterdam

Academie  Beeldende Kunst Rotterdam

Croonwolter&dros | TBI Rotterdam

Kon. Wilheliminaschool Rotterdam

Libanon Lyceum Rotterdam

Atelier van Nerum Rotterdam

Atelier H. van Kooy, Rotterdam

Hoflaan kerk, Rotterdam

Uniper Benelux Rotterdam

Erasmiaans Gymnasium Rotterdam

Hotel New York, Rotterdam

Museum Rotterdam Rotterdam

Waalse kerk Rotterdam

St. Mary’s Church Rotterdam



Atelier G. van Geldermalsen - Rotterdam

Einde oeuvre overzicht

De navolgende pagina’s bevatten pagina’s in bewerking en krantenknipsels.
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Diversen:  Kranten
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Diversen:  Kranten
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Diversen:  Kranten
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Diversen:  Kranten

130



Diversen:  Kranten
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Diversen:  Kranten

132



Diversen:  Kranten
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Diversen:  Kranten
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Diversen:  Kranten
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Diversen:  Kranten
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Diversen:  Kranten

137



Diversen:  Kranten
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Diversen:  Kranten
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Diversen:  Kranten

140

1939
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Interview Henk van Kesteren
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In onderzoek

Van ‘t Hof HBS

‘s Gravendijkwal 58

Rotterdam

Deze ramen zouden afkomstig zijn uit het

Atelier van Geldermalsen. Waarschijnlijk

zijn ze gebruikt als sloopglas.

143



Atelier G. van Geldermalsen
Groot met glas in lood.

In 2005 ben ik in het bezit gekomen van een glas in lood paneel

gemaakt door Atelier van Geldermalsen uit Rotterdam. 

De herkomst van het paneel maakte me nieuwsgierig en dit is

uitgegroeid tot een hobby. Aanvankelijk was er weinig informatie

te vinden maar sinds 2015 is er een hoop informatie naar boven gekomen.

Gebleken is dat dit relatief onbekende atelier toch een redelijk groot

oeuvre heeft. Een aantal belangrijke grote werken zijn nog steeds aanwezig.

Het atelier was niet alleen actief met het uitvoeren van eigen ontwerpen maar

werkte ook in opdracht van inmiddels bekende kunstenaars.

Dit oeuvre-overzicht is een verzameling van alle tot op heden gevonden werken

welke zijn uitgevoerd door Atelier van Geldermalsen.

Ik hoop dat dit overzicht een bijdrage zal leveren om de kennis over dit atelier

in het Rotterdamse vast te leggen.

Caspar Dingjan, Roosendaal 2018

cmbdingjan@planet.nl


