
Schilders van het  
Haarlemse en Alkmaarse 
Lucasgilde en van elders 12

Zo waren de Egmonden  
rond 1900
George Hitchcock en  
Gari Melchers in Egmond 84

The Art Summer School 
en de Egmondse School 146

Terug naar Egmond 168

V anaf het moment dat schilders Egmond-
Binnen, Egmond aan Zee en Egmond aan 
den Hoef gingen bezoeken zijn het 

vissersdorp, de kust en de landelijke omgeving 
onophoudelijk in verf en fotografie gevangen. 
En niet door de minsten. Cornelis Buys, Jacob 
van Ruisdael en Willem Kool maakten zee-
gezichten waar de Egmondse wind doorheen 
waaide. Tegenwoordig hangen hun werken in 
musea over de hele wereld. 
George Hitchcock en Gari Melchers maakten de 
drie Egmonden tot een internationale 

kunstkolonie. Ze organiseerden schilder-
cursussen onder de naam The Art Summer 
School, die zomers door kunstschilders uit heel 
Europa en Amerika werden bezocht. Daaruit 
ontstond de Egmondse School, een kleurrijke, 
impressionistische stijl van schilderen die van 
1890 tot en met 1905 in Egmond bestond.
Bijna vierhonderd jaar aan spectaculaire 
schilderijen leverde Egmond op. De schilders van 
Egmond bewijst waarom de Egmonden recht 
hebben op een plaats in de kunstgeschiedenis.

Egm
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de schilders van de schilders van

Egmond
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Erwin Johannes Bowien 
(1899-1972), Strand bij Egmond 
aan Zee in de zomer, 1937, 
pastelkrijt op papier, 55 x 75 cm
part. collectie

Schilder en schrijver Erwin Bowien 
studeerde aan de kunstacademie in 
Neuchâtel (Zwitserland). Na de 
Eerste Wereldoorlog volgde hij nog 
opleidingen in Berlijn en München. 
Vanwege de politieke ontwikke-
lingen in Duitsland vertrok Bowien 
in 1932 naar Nederland, waar hij 
zowel in Alkmaar als Egmond aan 

den Hoef woonde. Van 1932 tot 
1942 woonde en werkte Bowien in 
Egmond aan den Hoef. In 1942 
keerde hij terug naar Duitsland. 
Bowien overleed 3 december 1972. 
Hij liet met zijn teksten, 
dagboeken en kunstwerken een 
omvangrijk oeuvre na. 
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In en rond Egmond schilderde hij 
vele werken, die nu nog in bezit 
zijn van musea, van (Egmondse) 
particulieren en van de stichting 
Freundeskreis Erwin Bowien 
Solingen.

Erwin Johannes Bowien, 
Landschap bij Egmond aan den 
Hoef, 1933, pastelkrijt op papier, 
55 x 75 cm, Kunstsammlung Ayech, 

München
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Erwin Johannes Bowien, 
Portret van een kind uit Egmond, 
1938, tekening, pastelkrijt op 
papier, 30 x 15 cm, Kunstsammlung 

Ayech, München

Toen in 1938 prinses Beatrix werd 
geboren, kwam Erwin Bowien op 
het idee om kinderen in Egmond 
aan den Hoef die vlak voor of na de 
geboorte van Beatrix het levens-
licht zagen te portretteren. De 
portretten werden in een lederen 
band gebundeld en met het logo 
van de gemeente Egmond-Binnen 
door bemiddeling van burge-
meester Bos aan de koninklijke 
familie aangeboden.


