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De Kockengense kunstschilder Cor van Oei 
(1899 - 1979) 

Wout Hoogendoorn 
Ooievaarsbek 34, 3621 TG Breukelen 

Vanaf 1965 tot aan zijn overlijden in maart 1979 woonde Cor van Oei met 
zijn vrouw Nel aan de Van Schaardenburgweg 14 in Kockengen (Afbeelding 
1). Voor die tijd waren zij ook al vaak in Kockengen te vinden; vooral 's win
ters lagen zij daar meermalen met hun woonboot De Sonnevaert. 

Onder de bewoners van ons weide- en watergebied is Cor van Oei vooral 
bekend als schilder van weidse landschappen met pittoreske bruggetjes, 
karakteristieke molens en boerderijen en grillige boompartijen. Dergelijke 
sfeervolle beelden waren in Kockengen, Kamerik, Wilnis, Zegveld en 
elders in deze omstreken ruim voorhanden en werden dan ook veelvuldig 
door Van Oei via zijn schilderijen vereeuwigd. Tientallen nog herkenbare 
plekjes, maar ook diverse die helaas voorgoed verdwenen zijn. Veel oudere 
Kockenezen zullen zich ook Van Oei zelf herinneren, zittend bij het water of 
langs de weg, met zijn schildersezel voor zich. 

Geluksgevoel ging vóór opbrengsten 

Cor van Oei schilderde met veel liefde en bewondering voor de natuur en 
de schepping. "In mijn schilderijen wil ik getuigen van mijn bewondering 
voor wat God heeft gemaakt. Zoals God de wereld geschapen heeft, heb je je 
handen eraan vol", zei hij in een interview in het Utrechts Nieuwsblad van 
28 november 1969. De onderwerpen voor zijn schilderijen werden altijd goed 
bestudeerd om alles zo natuurgetrouw mogelijk te kunnen weergeven. Zelfs 
kleine afwijkingen van de werkelijkheid konden hem ergeren. Als geheu
gensteuntjes voor het afwerken van zijn schilderijen en voor de topografi
sche juistheid gebruikte hij foto's. Ook aan zijn vrouw Nel had hij veel 
steun. Zij ging bijna altijd mee als er een nieuw onderwerp bestudeerd 
moest worden en was vooral goed in het onthouden van de juiste kleuren. 

In het begin heeft Van Oei veel vrij geschilderd, naar eigen inzicht. Zo'n 
40 jaar zwierf hij met zijn achtereenvolgende vrouwen op de door hem zelf 
gebouwde woonboot De Sonnevaert over de Nederlandse binnenwateren. 
Riviergezichten maakte hij graag, zoals zijn "Gezicht op de Waal bij Wou-
drichem" (ongedateerd), "De Greft in de lente" uit 1947 (de Greft is een 
waterloop tussen Woerden en Woerdense Verlaat) en "Heicop in de winter" 
uit 1959, om maar een drietal voorbeelden te noemen. Vooral aan de om
geving van Woudrichem en Brakel had hij zijn hart verpand. In het land van 
Maas en Waal was hij het liefst en talloze schilderijen getuigen daarvan. 

Hij sprak ook graag over de natuur en vooral over het rivierenlandschap. Dan be
gonnen zijn ogen te glunderen. Lichtblauwe ogen - de kleur van de Hollandse hemel - met 
pupillen als speldenknoppen. "Misschien komt dat wel door het vele turen in de wijde 
verten, over de brede rivieren, blinkend in het zonlicht", antwoordde hij desgevraagd een 
verslaggever van de Delftsche Courant (12 augustus 1968). 

Contact met andere kunstschilders had Van Oei nauwelijks. De moderne 
schilderkunst zei hem niets. Relaties met jonge schilders onderhield hij 
niet; hun manier van schilderen kon hem niet boeien. "Men koopt een kistje 
met verf en zegt ik ben schilder, maar dat is het niet" is een van zijn bekende 
uitspraken. Een ouderwets schilderij, dat vond hij mooi. Een schilderij 
waaraan met zorg en aandacht was gewerkt, met een goede vlakverdeling 
en compositie en gebruik van de juiste kleuren, daar kon hij van genieten. 
Een schilderij van Cor van Oei, "een echte Van Oei", valt op door z'n herken-
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Afb. 1. Cor van Oei in zijn woning aan de Van Schaa rdenburgweg 14 te Kockengen . 
Alhoewel een vaste verblijfplaats niet zijn eerste keus was, heeft hij daar toch me t plezier 
gewoond. Op de ezel he t schilderij: "Langs de Greft. Grechtkade met fluitekruid". (Foto
archief Voormalige Gemeente Kockengen.) 

baarheid, met aandacht voor detail en de sfeer van het landschap, levens
echte waterpartijen en sprekende blauwe luchten. Hij gebruikte graag wat 
hij noemde "feestelijke en blije" kleuren. Hij werkte niet met grove penseel
streken, maar uiterst precies. Zijn werk is tussen honderden andere schil
derijen snel te herkennen. Voor Van Oei was schilderen vooral liefde voor 
natuur en landschap, een hobby en een invulling van zijn leven. "Je moet 
als kunstschilder er wat voor over hebben dan maak je de mooiste dingen", 
zei hij tegen een journalist (Utrechts Nieuwsblad 28 november 1969). 

Daarnaast moest er ook de kost mee verdiend worden, want het mocht 
dan zo zijn dat "geluksgevoel gaat voor opbrengsten" (Van Oei, geciteerd in 
het Utrechts Nieuwsblad van 3 november 1972), toch kon ook hij van dat ge
luksgevoel alleen niet leven en eten. Daarom moest er zo nu en dan wel een 
schilderij verkocht worden en dat vond hij niet altijd even gemakkelijk. Toch 
heeft hij zich steeds als onafhankelijke schilder kunnen redden; subsidies 
heeft hij altijd geweigerd. Ook van de toenmalige contraprestatieregeling 
moest hij niets hebben: "Het wordt de jongeren veel te gemakkelijk gemaakt, 
ze knoeien maar wat aan om de subsidie te kunnen krijgen". In opdracht 
van diverse gemeentebesturen en particulieren schilderde hij ook veel 
dorps- en stadsgezichten. 

De opdrachten die hij van particulieren kreeg, waren niet altijd zo dat ze door de n a a r 
vri jheid s t revende schilder Van Oei met veel en thous iasme werden ui tgevoerd. De op
drachtgever wilde dan te veel een plaatje naar zijn zin, geen onderwerp. Het schi lders tuk 
moest bijvoorbeeld een blijvende her inner ing zijn voor de man die de boerderij zelf hele
maal opgeknapt had . Maar desondanks werd de opdracht met zijn kenmerkende precisie 
uitgevoerd en elk raampje en bloemetje zorgvuldig gepenseeld. 
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Aft). 2. "De Brug", geschilderd in de ja ren 1950. Op de voorgrond de oude brug over de 
Heicop tegenover de Nieuwstraat en de Drie Stammenweg en op de achtergrond de oude 
ophaalbrug tussen de Kerkweg en de Verlengde Kerkweg, de Jul ianabrug, ook wel genoemd 
de b r u g bij de Tuch t (een oud s iga renmagaz i jn ) . Deze bruggen zijn in 1964 u i t h e t 
Kockengense dorpsbeeld verdwenen. De huidige brug bij de Nieuwstraat is van 1975 en is 
t h a n s de enige ophaalbrug in de dorpskern; begin jaren 1950 waren er nog vijf. (De repro
duct ies in Afb. 2 - 6 zijn ontleend aan dia's in h e t Foto-archief Voormalige Gemeente 
Kockengen, die grat is in foto-afdrukken van de juiste kleur werden omgezet door Foto De 
Graaf, Breukelen . ) 

De laatste 15 jaar van zijn leven hadden zijn schilderijen veelal bepaalde 
aspecten van het westelijk weidegebied als onderwerp: de slootjes, de 
weilanden en de riviertjes Bijleveld, Heicop en Greft. Hij woonde toen in 
Kockengen en trok er met de fiets op uit, meestal vergezeld door zijn vrouw. 

Veel plekjes die Van Oei geschilderd heeft, zijn er niet meer; door ruil
verkaveling of sloop/renovatie is veel veranderd of verdwenen. Een groot deel 
van zijn werk is dan ook van geschiedkundige waarde; het toont ons hoe 
snel de omgeving om ons heen verandert. 

In veel gemeentehuizen in onze omgeving zijn of waren werken van Van Oei aan
wezig, zo ook dest i jds in he t gemeentehuis van Kockengen (nu ondergebrach t in h e t 
gemeentehuis Boom en Bosch te Breukelen). Van het toenmalige gemeentebestuur kreeg 
hij, in he t begin van de ja ren '60, de opdracht een serie van zes schilderijen te maken van 
plekken die op de nominat ie stonden om gewijzigd te worden. Daa rna volgde mins t ens 
eens per j a a r een opdracht om een bepaald stukje van Kockengen of omgeving vast te 
leggen. Van Oei had daarbij de volledige vrijheid om zich in zijn kunstwerk uit te leven. 
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Afb. 3. Schilderij de "Kwakelbrug", de ophaalbrug over de Bijleveld aan de Wagendi jk -
hoek Meentweg, met woonhuis 't Fort. Brug en huis zijn in 1969 gesloopt wegens de aanleg 
van de provinciale weg T 27. De brug in de T 27 over Heicop en Bijleveld ligt nu op de plaats 
van deze kwakelbrug. Het woonhuis stond tussen beide waterlopen in. 

De zorg voor het schilderij hield niet op bij de laatste penseelstreek en de oplevering. Het 
kwam ook heel vaak voor dat Cor van Oei de schilderstukken weer mee n a a r hu is nam om 
ze la ter netjes schoongemaakt weer terug te brengen. Het was dan: "Burgemeester, er zit 
zoveel rookaanslag op, ik zal ze meenemen" (Utrechts Nieuwsblad 3 november 1972). 

Cor van Oei was behalve kunstschilder ook een knap restaurateur. Voor 
Jhr Mr W.C. van Wyck, burgemeester van Kockengen van 1952 tot 1969, heeft 
Van Oei in de loop der jaren veel karweitjes opgeknapt, onder andere res
tauratiewerk van schilderijen en beeldjes. Van Wyck was een groot kunst
kenner en -liefhebber. Van Oei ontdekte tijdens het schoonmaken van een 
sterk vervuild schilderij van Van Wyck de signatuur van de beroemde Hol
landse schilder van zeeslagen, Albert Cuyp. Van Wyck kreeg uit Engeland 
een bod van ƒ 150000,- op dit schilderij, maar ging daar niet op in omdat hij 
vond dat het schilderij in Nederland moest blijven. 

Een van de opvallendste eigenschappen van Van Oei was zijn eenvoud 
en bescheidenheid. Hij was een echte artiest, maar gedroeg zich niet als zo
danig. Zijn bescheidenheid is ook zichtbaar in de signering van zijn schilde
rijen: onopvallend en verweven in het motief. Je moet er echt naar zoeken. 

V a n Oei was altijd oprecht en eerli jk in zijn m e n i n g , a ls hem d a a r n a a r werd g e v r a a g d . 
Ook was hij zeer kri t isch voor zichzelf. Het resul taa t was niet snel n a a r zijn zin, altijd 
vond hij dat er nog wel iets aan zijn werk was te verbeteren. De afwerking kon hem nie t 
nauwkeur ig genoeg zijn. Als men een werk waardeerde, was hij daar toch echt blij mee . 
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Afb. 4. Schilderij "Wagendijk in de winter". De boerderij l inks is Wagendijk 16, 
Kockengen. Op de voorgrond het bruggetje over de molenvliet, het afvoerkanaal van de 
Kockengense molen. Deze brug is later vervangen door een duiker. 

De vrijheid van de Zon en de Vaart 

Cor van Oei werd op 25 september 1899 in Delft geboren. Hij ging daar 
naa r de ambachtsschool en enige jaren naar de MTS, afdeling bouwkunde. 
Tussen 1916 en 1918 nam hij lessen bij de kunstschilders Bongers en Van 
Rol. De laatste is bekend geworden door zijn illustraties in Verkade-albums. 

Vanaf 1920 s tudeerde hij enige tijd decoratieve kuns t aan de Haagse 
Kunstacademie. Vervolgens verbleef hij in 1923/24 een j aa r in Italië, waar 
hij met twee vrienden op één kamertje woonde voor ƒ 7,50 per week. Het was 
een sobere, maar romantische tijd. Voor de Delftsche Courant schreef hij 
reisbrieven, wat ƒ 5,- per brief opleverde, een voor die tijd mooi bedrag. 

Na twee korte studiereizen naar Frankrijk en Oostenrijk "vestigde" Van 
Oei zich in 1927 definitief in Nederland. Hij was op 5 mei 1926 met Elisabeth 
van de Wal getrouwd; dat huwelijk is reeds op 14 juli 1930 ontbonden. 

Terug in Delft, aan de Westvest, besloot hij een woonboot te gaan bouwen. 
Hij werkte er een j aa r aan. Daarbij kon hij echter het schilderen niet ver
waarlozen, want hij moest portret ten maken om in ruil daarvoor hout voor 
zijn boot te krijgen. Met deze woonboot, die hij veelzeggend De Sonnevaert 
noemde, zwierf hij 40 j aa r over de Hollandse binnenwateren. Hij heeft zo het 
hele land doorkruist en goed leren kennen. In het begin keerde hij 's win
ters nog wel eens terug naar Delft en lag dan afgemeerd aan de Geer. Later 
was hij 's winters vooral in de omgeving van Kockengen te vinden. In de 
oorlogsjaren lag hij met De Sonnevaert in de buurt van Monnickendam. 

Cor van Oei hertrouwde op 25 oktober 1940 met Mechelina (Lientje) van 
Renswoude, afkomstig uit Delft. De eerste jaren waren moeilijk en sober, 
vanwege zijn ideaal om vrij te zijn en te schilderen. Hij wilde zich niet 
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Afb. 5. Schilderij "De oude werf". Deze oude boerderij stond op de p laa ts van de huidige 
woningen Korte Kerkweg 12 en 13 te Kockengen. De laatste jaren was he t pand opgedeeld in 
vijf afzonderlijke woningen. In 1967 werd het toen ongeveer 200 j aa r oude pand, da t in 
slechte s taa t verkeerde en ten dele al onbewoonbaar was, gesloopt. Het gemeentebestuur van 
Kockengen heeft nog geprobeerd de boerderij te behouden en er een oudheidkamer/streek
m u s e u m te ves t igen , m a a r door geldgebrek bij de r i jk smonumentenzorg was d a t n i e t 
haa lbaa r . Op de voorgrond bouwmaterialen van de eigenaar, a annemer G.L. Koren. 

binden door het aanvaarden van een vaste betrekking. Met zijn tweede 
vrouw was hij, ondanks de eenvoud van hun leven, gelukkig. Samen zwier
ven ze veel over de Maas en de Waal in de buurt van Woudrichem. Het was 
dan ook een hele slag toen Lientje op 15 september 1952 overleed. Op het 
kerkhof in Nieuwpoort aan de Lek, tegenover Schoonhoven, heeft hij haar 
achter moeten laten. Hoewel het moeilijk was deze klap te boven te komen, 
leerde hij toch het verlies te aanvaarden. Hij trouwde op 14 oktober 1954 voor 
de derde keer, ditmaal met Petronella Wilhelmina (Nel) Verwer, geboren op 
20 april 1906 in Krommenie. Hun huwelijk werd in het gemeentehuis van 
Alkmaar voltrokken. Cor en Nel beleefden samen nog vele goede jaren. 

Ook zakelijk braken er betere tijden aan; hij had veel succes met zijn 
schilderijen op tentoonstellingen. Vooral de tentoonstelling in Nieuwkoop in 
1965 was een groot succes. Deze toonde 23 werken van Van Oei, waarvan een 
deel te koop was. De prijzen varieerden van ƒ 125,- tot ƒ 750,- voor "De 
Magere Brug te Amsterdam". 
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Onder de bezoekers was een Amerikaan die zelfs ƒ 1000,- wilde betalen voor een schil
derij da t toen echter al, voor een lager bedrag, aan de Gemeente Kamerik was verkocht. 

In die periode kwamen ook de opdrachten van diverse gemeentebesturen, onder andere 
van Kockengen, Wilnis, Zegveld, Kamerik en Woerden. 

De Zon ging onder en de Vaart er uit 

In 1965 kwam er een einde aan de bijna 40-jarige twee-eenheid van Cor 
van Oei en De Sonnevaert. Zijn leeftijd ging meetellen, het bij naburige 
huizen water halen, bijten hakken in het ijs en dergelijke werden steeds 
moeilijker. 

Ooit heeft de Kockengense brandweer moeten helpen om De Sonnevaert uit he t ijs te 
krijgen. "Nooit meer Kockengen", moet hij toen gezegd hebben. Ook bij storm was he t geen 
lolletje: "We gingen vaak gekleed naar bed". Het werd met zo'n woonscheepje ook s teeds 
gevaarl i jker op de grote rivieren. 

De n ieuwe verorden ing van de provincie Ut rech t , die he t onmogelijk m a a k t e nog 
langer met een woonboot van her naar der te gaan, deed Van Oei besluiten De Sonnevaert te 
verkopen. Het was een heel moeilijke en zware beslissing. De verkoop en het ver la ten van 
zijn woonboot zou hij la ter de vijf slechtste dagen van zijn leven noemen. Maar de boot 
werd verbouwd en herbergde daa rna andere mensen, "volksmensen" zei hij , en was zijn 
Sonnevaert niet meer. Hij was ook te oud geworden voor het zwerversbestaan. 

Hoewel zijn voorkeur uitging naar een woning aan de rivier, in Brakel of 
Ochten bijvoorbeeld, bracht het lot hem in Kockengen. Het gemeentebestuur 
bood hem een flatje aan op de Van Schaardenburgweg, met (toen nog) vrij 
uitzicht op de polder. 

Burgemeester H. van de Gronde sloeg op vrijdag 26 februari 1971 de eerste paal aan wat 
t h a n s de Beatr ixweg is, he t begin van de real isat ie van een nieuw ui tbreidingsplan in 
Kockengen . Er k w a m e n 130 woningen in h e t bes t emmingsp lan "Groenlust 1966", en 
daarmee was voor Van Oei en zijn vrouw het vrije uitzicht over de polder verdwenen. 

Cor van Oei en zijn vrouw Nel hebben zich verzoend met hun vaste 
standplaats in Kockengen. Er kwam een einde aan het schilderen van 
riviergezichten, maar hij maakte des te meer dorpsgezichten. Niet meer 
zwerven per boot, maar op de fiets. "Mijn vrouw gaat bijna altijd mee, om 
op te letten dat ik niet overreden word en om de kleuren te onthouden" 
(Utrechts Nieuwsblad 3 november 1972). Zo leidden ze een sober maar geluk
kig bestaan, met hun AOW en enige inkomsten uit de verkoop van schilde
rijen. De aanschaf van een kleurentelevisie verschafte hen veel plezier. Hij 
genoot erg van de natuurdocumentaires in kleur. 

In 1972 werd Van Oei ernstig ziek in het ziekenhuis opgenomen. Dat vond 
hij vreselijk, maar na 40 dagen mocht hij weer naar huis. Over zijn ziekte 
sprak hij met niemand, zelfs niet met zijn vrouw Nel. Over ouder worden 
desgevraagd wel: " ' t is gek, ouder worden. Je voelt je als vroeger, maar het 
gaat allemaal wat minder", zei hij in het zojuist ook al aangehaalde UN-
interview. Op de vraag of hij niet bang werd voor deze wereld, antwoordde 
hij na enig nadenken: "Ik zou het uit nieuwsgierigheid toch nog wel een 
poosje mee willen maken". 

Toen hij deze u i t s p r a a k deed (1972) was er sprake van toenemend geweld (Noord-
Ier land) en oorlogsdreiging (India - Oost-Pakistan), maar ook van boeiende zaken zoals 
bemande ruimtevluchten naar de maan en de opening van de Haringvlietdam. 

In 1978 werd hij voor de tweede maal ernstig ziek. Toen is hij gestopt met 
schilderen. Op 5 maart 1979 overleed kunstschilder Cor van Oei en op 8 
maart werd hij begraven op de begraafplaats Daelwijk in Utrecht-Overvecht. 

Zijn vrouw Nel, die hem zo lang tot veel steun is geweest, vooral tijdens 
zijn ziekteperiodes, bleef nog enige tijd aan de Van Schaardenburgweg 
wonen. Daarna verbleef ze een paar jaar in het Kockengense verzorgings
huis "Overdorp". Op 9 augustus 1985 overleed ze in Utrecht. 
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Afb. 6. "Gezicht op de Voorstraat", geschilderd vanaf de Wagendijk-noordzijde. Eind 
jaren 1950 is de brug op de voorgrond gesloopt en vervangen door een afsluitbare duiker met 
pompinstallatie. Daardoor werd de wateroverlast waaronder de dorpskern van Kockengen 
herhaaldelijk te lijden had, onder controle gebracht. Gelijktijdig is toen een deel van de 
Bijleveld gedempt en de brug aan de zuidzijde vervangen door een afsluitbare duikerdam. 

Op 2, 3 en 4 juni 1978 was er een expositie van 45 schilderijen van Van 
Oei, samengesteld door de Kunstkring Kockengen, als een eerbetoon aan 
deze kunstenaar die met grote precisie en in "blije" kleuren de zichtbare 
wereld zo scherp op zijn schilderspanelen wist vast te leggen. Een beschei
den mens die in 1968 aan de Delftsche Courant toevertrouwde: "Ik ben tot de 
overtuiging gekomen, dat ieder mens gevoel heeft voor schilderkunst. Dat 
maakte ook dat ik, als ik ergens een nieuwe ligplaats had gevonden, heel 
gauw de belangstelling van de bewoners had en overal veel hulpvaardigheid 
ondervond. Nee, ik kan niet zeggen dat ik de mensen in de ene streek pretti
ger vond dan in de andere. Ik heb overal heel goede contacten gehad." 

De expositie in Kockengen toonde het artistieke werk van Cor van Oei uit 
zijn laatste 15 jaren, met schilderijen die allemaal elementen uit het weste
lijk weidegebied als thema hadden. De tentoonstelling werd door ruim 500 
mensen bezocht, wat zeker een succes mag worden genoemd. 

Bronnen 

Interviews en artikelen in de Delftsche Courant (12 nov. 1968) en het Utrechts Nieuwsblad (28 nov. 1969, 
3 nov. 1972 en 31 mei 1979). 

Uitgebreide samenvatting van de toespraak door J.C. Lekkerkerker te Woerden, bij gelegenheid van de 
opening van de schilderijententoonstelling op 2 juni 1979, en gesprek met de heer Lekkerkerker op 
17 juli 1998. 

Burgerlijke stand van de voormalige Gemeente Kockengen (thans in Gemeentehuis te Breukelen). 
Foto-archief van de voormalige Gemeente Kockengen (thans in Gemeentehuis te Breukelen; bevat ook 

knipsels, manuscripten e.d.). 
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