
  

Nieuwsbrief Homan - Hupkens in Prent en Beeld 

 

Nieuwe tentoonstelling: Sir Francis Seymour Haden 
 

 
Terwijl wij dit zomerseizoen (31 maart - 27 augustus) in het museum Stedhûs te Sloten (Frl.) 
met ons eigen werk een bijna thuiswedstrijd spelen, brengen we ondertussen, hier echt thuis, 
een bijzondere privécollectie. Als enige krijgen we de mogelijkheid om de bijzondere etsen en 
droge naald prenten van Francis Seymour Haden te laten zien. 
 
Francis Seymour Haden (1818 – 1910) opgeleid als chirurg, raakt onder invloed van zijn zwager 
James Abbott McNeill Whistler helemaal gebiologeerd door de ets. Samen met anderen richt hij 
in 1880 The Royal Society of Paiters-etchers and Engravers op, waarvan hij jarenlang voorzitter 
zal zijn. Hij ontwikkelt zich als kenner en collectioneur van de etsen van Rembrandt. Mede door 
Rembrandts etsen van het landschap ten zuiden van Amsterdam, gaat Haden naar buiten om 
‘the English Countryside’ op de etsplaat vast te leggen. Wat de Amstel voor Rembrandt was, 
werd de Thames voor Haden. Net als zijn grote voorbeeld excelleert hij in de combinatie van ets 
met droge naald. Vele voorbeelden hiervan zijn in onze tentoonstelling opgenomen. 
 

 
 
Francis Seymour Haden - ‘Egham Lock’ -  ets/droge naald (1859) 

 
Door de eerdergenoemde tentoonstelling in Sloten is de collectie van ons eigen werk hier thuis 
wat meer geconcentreerd op beelden en etsen van iets oudere datum, verrassend soms omdat 
ze vaak al jaren niet meer te zien waren. 
 
De expositie bij Homan-Hupkens in Prent en Beeld loopt van 23 april tot en met 1 oktober. 
 
 

 

 



  

 

Buiten de eigen galerie is Reinders werk de komende tijd ook te zien in: 

Kasteel Middachten, De Steeg (30 mei - 30 september).  
Frayelemaborg, Slochteren (30 september - 4 februari 2018). 
 
Sofie en Reinder zijn samen te zien in: 
Museum Stedhûs Sleat, Sloten (1 april – 1 september).  
Galerie Duine - Rhee, Giethoorn (8 oktober - 31 december). 
 
 

We hopen van harte u te mogen begroeten. 

Sofie Hupkens en Reinder Homan  
 
Homan - Hupkens in Prent en Beeld  
Gaestwei 14, 8574 TM Bakhuizen                                                                                                                    
Geopend:  zondag van 12.00 tot 17.00 uur (graag een berichtje vooraf) en op afspraak. 
 
Telefoon: 0514-581312 of 06-13020602        
homan.hupkens@hetnet.nl                                                                                                        
www.sofiehupkens.nl/ www.reinderhoman.com 
 
 
 
 


