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BEKENDE SAMENWERKERS UIT HET VERLEDEN

Wil Sandberg 
Een eeuwige kwajongen (deel 1) 
Leo Pauw

In de huizen van 
Samenwerking wonen 
sinds jaar en dag meer 
of minder bekende 
Nederlanders. In deze 
rubriek staan we zo nu 
en dan stil bij enkele 
van die ‘bekende 
Samenwerkers’ uit het 
verleden, om zo tegelij-
kertijd de geschiedenis 
van dit stukje Amster-
dam te belichten. 
In deze bijdrage stellen 
we scherp op Wil 
Sandberg (1897-1984), 
grafisch ontwerper, 
verzetsman maar toch 
vooral bekend als de 
roemruchte directeur 
van het Stedelijk 
Museum. 

Wil Sandberg kwam op zijn 26e in een huis van Samenwerking 
te wonen, in de Daniël de Langestraat, op nummer 14, tweehoog. 
Hij bleef er maar drie jaar, van 1923 tot 1926. Waarschijnlijk een 
van de eerste bewoners dus. Toen ik voor de voorbereiding van 
dit stuk een foto stond te maken van het betreffende huis, vroeg 
een jongeman - een dertiger schat ik - op licht argwanende toon 
wat ik daar aan het doen was. Toen ik hem vertelde dat ik een 

Daniël de Langestraat 14
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stukje ging schrijven over Sandberg die hier ooit gewoond had, 
verdween weliswaar de argwaan, maar er kwam een wat glazige 
blik voor in de plaats. Zo bekend is Wil Sandberg blijkbaar niet 
meer dat hij nog voortleeft in de geest van de dertigers van nu. 
Maar voor mensen van mijn generatie was hij een zeer markante 
figuur in de Amsterdamse kunstwereld. Het duurde overigens wel 
even voordat hij zijn bestemming gevonden had. 

EEN DUBBELE ADELLIJKE AFKOMST
Jonkheer Willem Jacob Henri Berend Sandberg wordt op 24 oktober 
1897 geboren in Amersfoort, waar zijn vader gemeentesecretaris is. 
Wil of Willy, zoals zijn ouders hem noemen, is van twee kanten 
van adellijke komaf. Zijn vader is een Nederlands-Hervormde 
jurist, een keurige ambtenaar, zoals tien generaties voor hem. 
Zijn moeder een pedagoge, met verlichte maar dwingende 
idealen. Ze zou zich vooral bezighouden met het oprichten van 
vooruitstrevende verenigingen en bladen op het gebied van 
kinderverzorging en opvoeding. Vooral de familie van moeders-
kant is eigenzinnig en interessant, met bijvoorbeeld Sandbergs 
betovergrootvader Johannes van den Bosch, onder meer bekend 
geworden als gouverneur-generaal van Nederlands-Indië én als 
de stichter van de strafkolonie Veenhuizen. En een grootmoeder 
die in de Lange Nieuwstraat in Utrecht Lenin, Marx en Freud in 
de boekenkast had staan en tegelijkertijd zo nu en dan een koets 
naar Willy in Amersfoort stuurde - met een koetsier en palfrenier 
in livrei - om hem op te halen voor een vakantie. 

In 1904, als Wil zeven is, wordt zijn vader benoemd tot griffier van 
de Provinciale Staten van Drenthe en verhuist het gezin met twee 
dienstboden naar Assen. Hier heeft hij een gelukkige jeugd, al 
noemde hij zichzelf later ‘een iel, linkshandig jochie dat stotterde, veel 
last had van hoofdpijn en dikwijls het bed moest houden’. Hij bezoekt 
er na de lagere school het gymnasium, waar hij zowel alfa als bèta 
doet, omdat hij nog geen idee heeft welke richting hij later op zal 
willen. Als 16-jarige jongen leert hij in Assen de schilder en schrijver 
L.A. Roessingh kennen, bij wie hij twee jaar lang tekenlessen volgt. 
Hij krijgt - omdat hij de enige uit zijn klas is die zowel alfa als bèta 
deed - privéles van zijn wiskundelerares, Emy Frankamp, met wie 
hij een aantal jaar later zal trouwen.
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TEGENDRAADS
Tegendraads is hij. In zijn lezenswaardige biografie (Zoeken en 
scheuren. De jonge Sandberg) betoogt Max Arian dat Sandberg 
zichzelf tijdens zijn leven voortdurend als een guitige kwajongen 
heeft neergezet. Een ondeugend kind dat de boel op stelten komt 
zetten. Hij verzet zich tegen veel. Op zijn zestiende keert hij zich 
af van het geloof van zijn ouders (hij komt vanaf dat moment pas 
bij het ontbijt aan tafel als de Bijbellezing voorbij is). Op zijn 19e 
stelt hij zijn vader teleur door geen rechten te gaan studeren, zoals 
de gewoonte was in de familie (zijn vader had al een naambordje 
met ‘Mr. Willem Sandberg’ voor hem klaar liggen in zijn bureaula). 
Eenmaal in militaire dienst breekt hij de officiersopleiding af door 
- anti-monarchaal als hij is - te weigeren de eed op de koningin 
af te leggen. Na zijn dienst verhuist hij naar Amsterdam waar hij 
aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunst een opleiding tot 
kunstschilder wil volgen. Al na vijf maanden houdt hij het daar 
voor gezien (‘… daar was dan een professor die altijd in je werk zat te 
krabben’). Hij heeft meer aan de privélessen van Herman Gorter en 
het lezen van het blad De Stijl van Mondriaan en Van Doesburg. 
Op zijn 22e trouwt hij tot verrassing van iedereen met zijn bijna 
dertien jaar oudere wiskundelerares en gaat onmiddellijk met haar 
op reis, dankzij de toelage van zijn welgestelde ouders. Eerst 
verblijven ze een tijd in Zwitserland, vervolgens reizen ze door 
naar Italië, deels te voet, deels per trein. Een tijd lang wonen ze 
in Pisa, waar Wil veel schildert en tekent. 

Emy en Wil in Pisa, Italië, 1921.



11

DE MAZDAZNAN-BEWEGING
In Italië krijgt Sandberg, als altijd kwakkelend met zijn 
gezondheid, weer last van problemen aan zijn neusholte en 
zijn schildklier. Om herstel te zoeken trekken ze naar een 
‘Naturheilsanatorium’ in Jungborn in de Duitse Harz, waar hij 
leert gedurende langere tijd te vasten, hetgeen hem in zijn ogen 
genas van al zijn lichamelijke en psychische aandoeningen. 
Emy is inmiddels zwanger en eind 1921 vestigen ze zich in 
Zwitserland, in Herrliberg, een dorp vlakbij Zürich. Hier bevond 
zich het Europese centrum van de internationale Mazdaznan-
beweging, een op de natuurgeneeswijze gebaseerde spiritualis-
tische stroming. Ze voelen zich erdoor aangetrokken; Emy om 
de spirituele kant van de beweging, Wil meer om de praktische 
richtlijnen op het gebied van voeding en vasten. 

De Mazdaznan zal de komende vier jaar hun leven volkomen gaan 
beheersen. Alles in Mazdaznan staat in het teken van zuiverheid. 
Vegetarisme en vasten worden gezien als een manier om het 
lichaam zuiver te houden. Op hoogtijdagen is iedereen in het wit 
gekleed. Die reinheid past goed bij de Sandberg zoals die zich 
later zou ontwikkelen: de man van de witte muren, de rechte 
lijnen en de bewonderaar van de ideeën van De Stijl. 

Aankomst 
van Meester 
Dr. Ha’nish 
in Herrliberg; 
tweede van 
rechts 
Wil Sandberg.
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In Herrliberg wordt op 30 januari 1922 hun dochter Helga geboren. 
Op de drukkerij van de beweging doet Sandberg zijn eerste ervaring 
op als typograaf, én hij raakt bevriend met de bevlogen Bauhaus- 
kunstenaar en Mazdaznan-aanhanger Johannes Itten. Uiteindelijk 
wordt het vreemde leven in Herrliberg hen te veel en keren ze in 
april 1922 terug naar Nederland. Na een korte periode in Assen, 
verhuizen ze in maart 1923 naar Parijs, waar Wil tekenlessen zal 
volgen. Hun verblijf daar duurt nog geen jaar. Ze houden zich nog 
steeds volop bezig met Mazdaznan en Sandberg reist in de zomer 
van 1923 nog een keer naar Herrliberg. Die zomer is daar ook Dr. 
Ha’nish, de grote leider, op bezoek, die Sandberg opdraagt om een 
vernieuwde afdeling in Nederland op te zetten. 

DANIËL DE LANGESTRAAT 14-2
Het gezin verhuist weer naar Amsterdam, naar de Daniël de Lange-
straat, waar Sandberg zich gaat wijden aan zijn propaganda-
arbeid voor de beweging. In de kelder komt een soort drukkerijtje 
met een voorloper van een stencilmachine. Hier worden kleine 
foldertjes gedrukt en vanaf 1925 het ‘Mazdaznan Maandblad’. 
Sandberg geeft veel lezingen door heel het land, en mensen kunnen 
bij hem literatuur opvragen, huismiddeltjes bestellen en kook-
cursussen volgen. In de loop van 1925 bouwt hij zijn beweging uit 
tot twaalf afdelingen in Nederland. Op de Daniël de Langestraat 
houdt hij elke maandag van twaalf tot een uur spreekuur, en elke 
maandagavond is er een samenkomst. Op zondag preekt hij in de 
Vondelstraat in zijn witte zijden hemd en zingt de gemeente blij-
moedig-stichtelijke liederen. In het maandblad verschijnen voor-
al teksten van Dr. Ha’nish, met een veelal twijfelachtige inhoud. 
Zoals in wel meer esoterische stromingen in die tijd leidden de ver 
doorgevoerde ideeën over zuiverheid tot een angstaanjagende 
rassenleer over het belang van een zuiver blank ras. Sandberg sprak 
later liever helemaal niet meer over Mazdaznan, en benadrukte 
dat het hem ging om de natuurlijke levenswijze. 

In de zomer van 1926 komt er een abrupt einde aan deze periode. 
In juni 1926 zou het Mazdaznan-centrum vanwege de groei van 
de beweging van de Daniël de Langestraat verhuizen naar de 
Stadhouderskade 130, waar ook het gezin Sandberg kon gaan 
wonen. Maar het loopt anders. Sandberg wordt in zijn rol als 
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priester en goeroe behoorlijk aanbeden, vooral door vrouwen. 
Lida Augustin-Swanefeld is er een van. Wil en Lida vallen voor 
elkaar. Opnieuw een ‘oudere’ vrouw - ze is op dat moment 40, Wil 
net 27 - met een man en twee kinderen. De situatie leidt ertoe 
dat Sandberg onttroond wordt als de Nederlandse leider van de 
Mazdaznan-beweging.

GRAFISCH ONTWERPER
Hij kan opnieuw beginnen. Hij is zijn gezin, zijn huis en zijn positie 
kwijt. Hij heeft geen studie gedaan, geen vak geleerd, geen werk 
en heeft nauwelijks perspectief. In augustus 1926 betrekken Lida 
en Wil een woning aan de Hoofdweg, op nummer 310, driehoog, 
vlakbij het Mercatorplein. Na een tijdje komen de twee kinderen van 
Lida ook bij hen wonen. Het huwelijk met Emy wordt ontbonden en 
enige tijd later hertrouwt Wil met Lida. De relatie van Sandberg met 
zijn dochter Helga, die bij haar moeder blijft, is problematisch en 
zal nooit meer echt herstellen. 
Zijn ouders blijven hem financieel steunen, waardoor het voor hem 
mogelijk is om weer op reis te gaan. Dit keer naar Wenen waar hij 
opnieuw tekenlessen neemt. Hij volgt er ook een aantal colleges 
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Emy, Wil en dochter Helga op de Reijnier Vinkeleskade, 6 april 1924.
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psychologie, en maakt kennis met de socioloog Otto Neurath, 
die bezig was met ‘beeldstatistieken’: de visuele weergave van 
statistische gegevens. Sandberg waardeert deze combinatie van 
toegepaste kunst en sociale wetenschap en begint de typograaf in 
zichzelf te ontdekken. Hij zet zijn tekentalent in voor het maken 
van grafieken en aardrijkskundige platen, en eind 1928 zijn er in 
een expositie over ‘Arbeid voor Onvolwaardigen’ in het Stedelijk 
Museum drie grote grafische voorstellingen van zijn hand te zien. 
Tussen 1928 tot 1938 is Sandberg in hoofdzaak actief als grafisch 
ontwerper; uiteindelijk vooral voor de PTT. In 1932 was hij lid 
geworden van de VANK, de Nederlandsche Vereeniging van 
Ambachts- en Nijverheidskunstenaars. Hierin is hij zeer actief. 
Hij zit in verschillende commissies en treedt na verloop van tijd 
ook toe tot het bestuur. In april 1933 verhuist hij met Lida en haar 
kinderen naar de Maasstraat op nummer 80. 

HET STEDELIJK MUSEUM
De manier waarop Sandberg zich voor de kunstenaarsvereniging 
VANK inspant, trekt de aandacht van de directeur van het 
Stedelijk Museum, C.W.H. Baard. De VANK had het recht jaarlijks 
een tentoonstelling te presenteren in het museum en Sandberg 
krijgt enkele malen de gelegenheid exposities in te richten. Hij is 
inmiddels bevriend geraakt met veel verschillende kunstenaars, 
zoals de architecten Gerrit Rietveld en Mart Stam. In mei 1936 
organiseert Sandberg een grote tentoonstelling over het werk van 
Theo van Doesburg, die vijf jaar daarvoor was overleden. Via zijn 
weduwe Nelly van Doesburg maakt hij in de jaren die volgen 
kennis met de groten van de moderne kunst in die dagen. 
Sandberg is, zoals gezegd, in deze periode maatschappelijk 
enorm actief. In zijn zakagenda van 1936 noteert hij een lijstje van 
veertien functies: niet alleen zit hij in het bestuur en diverse 
commissies van de VANK, maar ook in het bestuur en in 
commissies van het Genootschap voor Reclame, in het bestuur 
van de Kunstnijverheidsschool én in de organisatiecommissie 
voor het Nederlands paviljoen op de Wereldtentoonstelling in 
Parijs van 1937. Als bestuurder en netwerker leert hij zo steeds 
meer mensen in de (internationale) kunstwereld kennen.
In 1936 wordt Baard opgevolgd door D. C. Röell. Deze biedt 
Sandberg na een jaar een vast dienstverband aan als conservator 
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en adjunct-directeur van het Stedelijk Museum. Een van zijn 
eerste manifestaties, na zijn aantreden op 1 januari 1938, is een 
grote tentoonstelling ‘Abstracte Kunst’, waarvoor hij in Parijs ter 
voorbereiding op bezoek gaat bij kunstenaars als Mondriaan, 
Kandinsky en Brancusi. Ook op het gebouw drukt hij gelijk zijn 
stempel. In de zomer van dat jaar laat hij het trappenhuis en een 
deel van het interieur wit schilderen. Zijn directeur durfde het 
niet zonder toestemming van het gemeentebestuur. ‘Neem een 
week vakantie’, zei Sandberg, ‘ik neem de verantwoordelijkheid wel 
op me’. Hij weet een woedende burgemeester te sussen door hem, 
met een natte vinger te laten zien dat de verf afwasbaar was. 
Het werd er nooit afgewassen, het zit er nu nog. 

Als grafisch ontwerper verzorgt hij, zoals hij dat later zou blijven 
doen, bij vrijwel alle tentoonstellingen ook de vormgeving van de 
catalogi en affiches. Sandberg heeft zijn bestemming gevonden. 
Na zo’n veertig jaar zoeken 
naar wie hij is en wat hij 
kan, is hij aangeland op 
een plek waar hij al zijn 
interesses en talenten kwijt 
zal kunnen. En dan breekt 
de Tweede Wereldoorlog 
uit. Hoewel hij al 43 jaar is, 
toch zullen zijn ervaringen 
in de oorlog hem, meer 
dan welke andere gebeur-
tenissen in zijn leven ook, 
vormen. Daarover meer 
in deel 2 in het volgende 
nummer van SAMEN.

Foto’s: collectie Max Arian, 
behalve de foto van de Daniël 
de Langestraat (Leo Pauw).

Zelfportret Wil Sandberg, plm. 1920 
(collectie Stedelijk Museum).
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