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Hoogst ongebruikelijk is het, dat Gra Rueb in 1911 besluit  
om van beeldhouwen haar beroep te maken. Als dochter  

uit een gefortuneerde ondernemersfamilie in Breda,  
kan zij het zich permitteren om vier jaar in de leer te gaan 

bij Toon Dupuis in Den Haag. Daarna vertrekt ze naar Parijs, 
om les te krijgen van de beroemde Franse beeldhouwer 

Émile-Antoine Bourdelle. Terug op het Haagse honk, kan ze 
met opdrachtwerk riant in haar levensonderhoud voorzien. 

Maar haar hart ligt bij haar dierfiguren. 
Tekst: Arjana de Bruin, foto’s: Dennis A-Tjak, collectie Kunstconsult; Hans Rueb, e.a.

Fijnzinnig 
werk van een 
stoere vrouw  

De dieren van 
Gra Rueb

Parelhoenders, gepatineerd brons, 1930,  
hoogte 33 cm, lengte 38 cm. Collectie Kunstconsult. 
Foto: Dennis A-Tjak
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et beeld ‘Parelhoenders’ met haar in het oog 
springende gladde, licht gestileerde vormen 
is een kenmerkend voorbeeld van Gra Rueb’s 

geliefde dierplastieken. Ze maakte het rond 1930. De 
kunstenares genoot ervan om de natuur in te gaan 
en de dieren te bestuderen in hun habitat.

Stoere werkster
De van oorsprong uit Breda afkomstige beeld-

houwster Gerharda Johanna Wilhelmina (Gra)  
Rueb (1885 — 1972) was een van de eerste vrouwelijke 
beeldhouwers in Nederland. In een periode waarin 
het niet gebruikelijk was om als beeldhouwster 
werkzaam te zijn, stond haar leven juist geheel in het 
teken van haar kunstwerken. Ze wordt door tijdge-
noot Roeland van Ruyven in 1929 omschreven als 
‘een stoere werkster en een fijnkunstzinnige vrouw 

[…] die weet wat zij wil en die doet, wat zij zich als 
taak gesteld heeft’. Ze ontving veel opdrachten van 
gemeentes, bedrijven en particulieren voor het ma-
ken van portretbustes, standbeelden, penningen en 
decoratieve reliëfs. Incidenteel maakte ze sieraden, 
maar bovenal staat ze bekend om haar karakteris-
tieke dierplastieken en portretten.

Uitbrander
Rueb werd geboren in een vooraanstaande fami-

lie. Haar vader, Johan Gerhard Rueb, was directeur 
van de NV Machinefabriek Breda v/h Backer & 
Rueb. Deze fabriek was rondom de eeuwwisseling de 
grootste toeleverancier van stoomlocomotieven voor 
de Nederlandse trambedrijven. Ze groeide op in een 
omgeving waarin ze werd gestimuleerd zich artistiek 
te ontplooien. In 1967 blikte de inmiddels hoogbe-
jaarde kunstenares in een interview in Het Vrije 
Volk terug op die beginperiode:  ‘Ik begon al jong 
in Breda, waar ik ben geboren en opgegroeid, met 
tekenen en boetseren. Op zolder had ik een ateliertje 
ingericht, en ik herinner me nog goed dat mijn vader 
daar eens verscheen. Ik dacht dat hij nieuwsgierig 
was naar mijn kunstzinnig werk, maar hij kwam me 
een uitbrander geven omdat ik naaktfiguren tekende. 
Iemand had hem dat verteld. Hij vond dat dat niet 
te pas kwam voor een jong meisje. Later heb ik toch 
nog veel naakten gemaakt, want ik vind een lichaam 
nog altijd ongelooflijk mooi en boeiend.’

Sterke wil
Uit deze anekdote komt duidelijk naar voren dat 

het begin 20ste eeuw voor vrouwen allesbehalve 
gangbaar was om een artistieke opleiding tot kunste-
naar te volgen. Tijdens de academische opleiding was 
het gebruikelijk om regelmatig studies van naakt-
modellen te maken; voor vrouwen werd dat echter 
als zeer ongepast beschouwd. Het beoefenen van de 
beeldhouwkunst werd al helemaal niet met vrouwen 
geassocieerd, vanwege de spierkracht die het vergt 
en het zware werk met ruige materialen. Gra Rueb 
was een van de weinige vrouwelijke beeldhouwers 

H
van haar tijd. Familieleden kenschetsen haar als een 
struise vrouw met een sterke wil en een bulderende 
lach. De gegoede positie van haar familie stelde haar 
in staat om haar eigen koers te varen en jarenlang 
lessen te volgen bij gerenommeerde kunstenaars.

Leermeesters in Den Haag en Parijs
In 1911 verhuisde Rueb naar ‘het Haagsche’ om in 

de leer te gaan bij de Belgische beeldhouwer Toon 
Dupuis. In vier jaar leerde ze verschillende beeld-
houwtechnieken en de ‘kneepjes van het vak’, waar-
na ze naar Parijs vertrok. In de Franse hoofdstad, 
het middelpunt van de kunstwereld op dat moment, 
was Rueb in de gelegenheid om zowel klassieke als 
de meest moderne beeldhouwkunst te bestuderen in 
musea en galeries. Net als vele andere kunstenaars 
(waaronder Antonio Giacometti) ging ze in de leer bij 
Émile-Antoine Bourdelle. Gedurende een periode van 
vijftien jaar had Bourdelle als assistent in de studio 
van Rodin gewerkt. Rodin was een bewonderaar van 
Bourdelle en sprak lovend over diens werk: ‘Ik hou 
van zijn beeldhouwwerk, zo persoonlijk, zo expressief 
met zijn gevoelige karakter, zijn vurige en hartstoch-
telijke temperament. In zijn werk vind ik een teder-
heid die alleen de grote kunstenaars hebben’.

 

Musée Bourdelle

In Parijs is het nog steeds mogelijk in de voetsporen van 

Émile-Antoine Bourdelle (1861 ― 1929) te treden. Het 

19de eeuwse atelier waar Bourdelle vanaf 1885 tot zijn 

dood in 1929 werkte, is in de originele staat geconser-

veerd en opengesteld als museum. Ook het woonge-

deelte bleef bewaard. Al wandelend door de vertrekken 

zijn in Musée Bourdelle meer dan 500 werken van 

Bourdelle en tijdgenoten als Auguste Rodin en Pierre 

Puvis de Chavannes te bekijken. 

www.bourdelle.paris.fr

    Nu moet men het les hebben van een 
zoo vermaard en gevierd Parijsch kunste-
naar niet voorstellen als een deelnemen 
aan een klasse, onder voortdurende con-
trole en correctie van den meester!  
De leerlingen werken al heel onafhan-
kelijk. De cher-maître verschijnt een of 
tweemaal in de week, meestal met een 
heel gevolg van dichters, prozaschrijvers 
en critici, kiest het werk van een of meer 
zijner discipelen, maakt aanmerkingen, 
verbeteringen, en knoopt daar, gewoon-
lijk ten gerieve van alle aanwezigen, 
allerlei algemeene beschouwingen en 
raadgevingen aan vast. Met dat al be-
werkte dit verblijf te Parijs datgene wat 
onze beeldhouweres gezocht had:  
een uitbreiding van haar geestelijken  
horizon, een breeder kijk op leven en  
omgeving, grooter vrijheid tegenover  
het oordeel in eigen kring.

Cornelis Veth, 1945

‘

‘ 

Rechts: Gra Rueb in haar atelier, ca. 1940. Foto afkomstig uit de 
nalatenschap van de kunstenares. Op de achterkant in haar hand-

schrift:  ‘Monument Dr. Lovink voor gebouw van Heide Mij  
te Arnhem. 6 sept 1941 onthuld.’

Linkerpagina: Gra Rueb met haar kanarie, 1950. 
Foto uit familiealbum



26 27

Nijdige kat, gepatineerd brons, jaren 30 – 40, 
hoogte 17 cm, lengte 29 cm. Collectie Kunstconsult. 
Foto: Dennis A-Tjak
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Terug in Den Haag
Na terugkomst in Nederland koos Gra Rueb voor 

Den Haag als haar vaste basis met een atelier aan 
de Abraham Patrasstraat in het Bezuidenhout. Ze 
bouwde er een groot netwerk op in kunstkringen 
en daarbuiten, was betrokken bij het kunstverbond 
en lid van verenigingen en commissies. Ze maakte 
naam met onder meer het vervaardigen van een 
monumentaal beeld voor het Olympisch Stadion 
in Amsterdam en portretbustes van vier leden van 
het koningshuis. Vanwege de inkomsten nam Rueb 
veel uiteenlopende opdrachten aan van gemeentes, 
bedrijven en particulieren aan in binnen- en bui-
tenland. Ook voerde ze plaquettes, penningen en 
decoratieve wandreliëfs in opdracht uit. Hoewel haar 
hart naar eigen zeggen niet bij dit type opdrachten 
lag, liep dit zo goed dat zij op een gegeven moment 
zelfs andere kunstenaars financieel kon steunen door 
hun werk aan te kopen. 
Voor de uitvoering van haar werk, werkte Rueb 
graag samen met Georg Graff, een kundig beeldhou-
wer bekend van zijn gestileerde dierfiguren. Zoals 
eerder vermeld werd hakken, beitelen, snijden en 
kerven in steen of hout als te zwaar werk voor een 
vrouw beschouwd. ‘Nu ja, het echt zware werk heb 
ik nooit zelf gedaan’, verduidelijkt ze in het interview 
in het Vrije Volk. ‘Ik maakte mijn beelden altijd in 
klei en liet dat dan of gieten in brons, of punteren en 
hakken in marmer. Snijden in hout – keihard eiken-
hout – heb ik wel zelf gedaan.’ 

Voor eigen plezier
Vanaf het begin van haar carrière als beeldhouw-

ster maakte Rueb voor haar eigen plezier dierfigu-
ren. Haar diersculpturen worden, naast de portret-
ten die ze maakte, tot haar beste werken gerekend. 
Deze sculpturen van gips, hout, klei, brons, marmer 
of steen vervaardigde Rueb niet in opdracht, ze was 
vrij om de dieren vorm te geven zoals ze zelf voor 
ogen had. Juist deze kleine dierplastieken raakten 
in Nederland in zwang tijdens het interbellum en 
waren geliefd bij kopers. Vanaf eind jaren 20 lieten 

veel plateelbakkerijen dierfiguren ontwerpen door 
kunstenaars, die in geglazuurde gietklei werden 
uitgevoerd. Ook van Gra Rueb zijn enkele dierfigu-
ren in plateel bekend. Zo verscheen bij plateelfabriek 
Goedewaagen in Gouda in 1927 een plastiek van een 
gestileerde angorakat.

Dieren in hun Hollandse habitat
De sculpturen van Gra Rueb stralen levendigheid 

uit en benadrukken de karaktereigenschappen van 
het dier. Een nauwkeurige studie van de dieren en 
hun gedrag ging aan het uiteindelijke werk vooraf. 
Daar waar kunstenaars als Johan Altorf, Chris van 
der Hoef en Georg Graff zich in Artis veelal op uit-
heemse diersoorten richtten, waren inheemse dier-
soorten voor Rueb zeker niet te min. Ze hoefde maar 
naar buiten te gaan om deze dieren in hun natuur-
lijke habitat te bestuderen. Eigenwijze mussen en 
mezen, eenden in het water, een nijdige kat of juist 
een zich wassende kat, het zijn herkenbare alledaag-
se onderwerpen, die Rueb in vereenvoudigde vormen 
uitbeeldde. Haar aandoenlijke bronzen beeld van 
een veulen -  kwetsbaar en robuust tegelijk - werd in 
1956 door de gemeente Den Haag aangeboden aan 
Prinses Beatrix, als geschenk bij haar installatie als 
lid van de Raad van State.

Stilering
Typerend voor Rueb is het gebruik van zwart 

patin, een Japanse techniek, bij haar bronzen dierfi-
guren. Ze laat detailleringen weg, waarbij het egaal 
donkere oppervlak de stilering versterkt. Dit is bij 
‘Parelhoenders’ goed te zien. De sculptuur met twee 
statige parelhoenders die om elkaar heen draaien, 
is een van de werken van groter formaat. Doorgaans 
maakte Rueb juist kleine dierplastieken die uitno-
digen tot aanraking door hun gestileerde, gladde 
afwerking. De ‘Wassende kat’ – momenteel te zien 
in de tentoonstelling Wonderkamers in het Gemeen-
temuseum Den Haag – werd vermoedelijk om deze 
reden jaren geleden geselecteerd voor een speciale 
tentoonstelling voor blinden. 

De vos en de kalkoenen, reliëf voor de Dierentuinbrug, Den 
Haag, 1939. Naar een fabel van La Fontaine. Onder het reliëf 
prijkt een vers van Ben van Eijsselsteijn: ‘Die 't luidst gevaren 
blijft verkonden, wordt door den vos het eerst verslonden’. 
Foto: Arjana de Bruin

Kinderkamers en Dierentuinbrug
Rueb legde regelmatig humor in haar dierfiguren, 

zoals in de mussen die kunstcriticus Cornelis Veth  
zo mooi beschrijft in het citaat op pagina 30. Deze 
vrolijke uitvoering van dierplastieken leverde haar 
ook een aantal specifieke opdrachten op. Zo kreeg 
Rueb in 1939 van de Stoomvaartmaatschappij Ne-
derland de opdracht om wandpanelen te ontwerpen 
voor de kinderkamers 1ste klasse in het passagiers-
schip Oranje. De mahoniehouten panelen verbeeld-
den voorstellingen van ‘De Ark van Noach’. In 
hetzelfde jaar werd in Den Haag de Dierentuinbrug 
onthuld, met humorvolle reliëfs van diervoorstellin-
gen uit de beroemde fabels van Jean de LaFontaine. 
De granieten brughoofden van Gra Rueb zijn nog 
altijd in de openbare ruimte te zien, al zullen niet 
veel kinderen zich er meer aan vergapen. Tot 1943 
vormde de brug over de Koninginnegracht de verbin-
ding van de binnenstad met de Haagse Dierentuin, 
nu leidt hij naar minder lieflijke oorden als Provin-
ciehuis en Malieveld.

Angorakat, 1927, Koninklijke 
Goedewaagen, Gouda, plateel,  
1927, hoogte 21 cm.  
Collectie Breda’s Museum,  
daarvoor collectie Kunstconsult. 
Foto: Hans Rueb

Liggend hertje, gestoken uit   
eikenhout, 1939, hoogte 28 cm, 
lengte 31 cm. Particuliere col-
lectie. Foto: Hans Rueb

    Gra Rueb acht zich, als beeldhouweres, 
niet de kunstenares van den Droom, maar de 
mensch van de Daad, de arbeidster. Zij moet 
zich geheel geven, ook met haar physiek; en 
waarom zou een vrouw daarin niet kunnen 
slagen? Het is een zaak van volharding, meer 
van willen dan kunnen. Van materiaalkennis, 
van werkmanschap. De geciteerde woorden 
zijn van haar zelf […] 

Cornelis Veth, 1945

‘
‘ 
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     Ik moet zeggen, dat de musschen mij 
uitermate bevallen. De brutaliteit van deze 
onverbeterlijke straatslijpers heeft Gra 
Rueb herhaaldelijk en sterk geïnspireerd. 
[…] Deze musschen moeten met groot 
geduld geobserveerd zijn. Vooral de vech-
tende, met hun verwoede houdingen, die 
zich onbespied moeten hebben gewaand, 
en wier expressie wel eerst in meer dan 
een séance zoo volkomen in beeld gebracht 
moet zijn. Hier heeft Gra Rueb het vinnige, 
malicieuze gezien in dit alom aanwezige, 
meest plebejische onzer vogeltjes. En zoals 
altijd, wanneer men iets komisch in een 
dier meent te zien, heeft zij onwillekeurig 
een vergelijking met menschen moeten 
maken.

Cornelis Veth, 1945

‘

‘
Meer over Gra Rueb

Beeldhouwster Gra Rueb (1885 ―1972) heeft het 

grootste gedeelte van haar leven in Den Haag doorge-

bracht. Rueb heeft een veelzijdig oeuvre opgebouwd, 

waarvan verschillende werken in de openbare ruimte of 

in musea te zien zijn. Tijdens haar leven werd haar werk 

aangekocht door Gemeentemuseum Den Haag,  

Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, Stede-

lijk Museum Amsterdam en het Kröller-Müller Museum 

in Otterlo. Vanwege haar Bredase afkomst heeft ook 

het Breda’s Museum werk van Gra Rueb verzameld.

In 1946 verscheen de monografie De Beeldhouweres 

Gra Rueb. Kunstcriticus Cornelis Veth schreef dit boek 

in 1945 ter gelegenheid van de 60ste verjaardag 

van de kunstenares. Het zou echter pas een jaar later 

worden gedrukt. De citaten bij dit artikel zijn uit deze 

monografie afkomstig.

Twee achterneven van de beeldhouwster namen enkele 

jaren geleden het initiatief tot een website over hun 

tante. Hierop verzamelden zij een grote hoeveelheid 

afbeeldingen en informatie over haar werk.

www.grarueb.nl

Boven: Koekoeksjong, ca. 1930, hoogte 4 cm, lengte  
10,5 cm. Collectie Gemeentemuseum Den Haag. 
Foto: Hans Rueb 

Onder:  Beer op een ton, brons, 1947, hoogte 67 cm,  
lengte 51 cm. Collectie HagaZiekenhuis, Den Haag.  
Foto: Hans Rueb
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