
door MARJAN DE MAN

Kunstschilder wil hij worden, die jongen die in de Le-

naert Nicasiusstraat is geboren. Zijn moeder wordt al

vroeg weduwe en heeft het dus niet breed. Toch zorgt ze

voor papier, potloden en waterverf. In Willems eerste

schetsboek tekent hij niet zijn eigen wereld, maar bloe-

men, een hand, vogels, een tafel of een test met vuur. Stil-

levens om te oefenen. Zijn moeder ziet dat hij aanleg

heeft en stuurt hem naar de Ambachtsschool voor Amers-

foort en omstreken. 

SCHILDERSGEZELLENBOND
Willem Alings wordt in 1904 toegelaten zonder toela-

tingsexamen, op voorspraak van zijn schoolhoofd. Hij
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‘Gevoel voor de schoonheid
der kleuren’

Museum Flehite brengt van 14 juli tot 2 september een kleine tentoon-
stelling van de Amersfoortse autodidact Willem Alings. Zijn kinderen 
schonken onlangs een collectie werken van deze onbekende schilder.
Gesprekken met de familie en nader onderzoek brachten een verhaal 
vol passie voor het leven aan het licht.

haalt ook de Burgeravondschool en de akte tekenen, die

hem onderwijsbevoegdheid geeft. Daarna gaat hij als

schildersgezel aan de slag, maar het uurloon van 21

cent valt tegen. Alings zet zich in voor een betere positie

van zijn collega’s. Als secretaris van de afdeling Amers-

foort van de Schildersgezellenbond verzoekt hij in januari

1914 via het Amersfoortsch Dagblad om ‘eene conferen-

tie ter bespreking van ons loonadres’. Maar de toegezeg-

de verhoging van 1 cent per uur wordt niet aangepast.

Alings sluit zich aan bij de Sociaal-Democratische Arbei-

derspartij. Als hij wordt gesignaleerd tijdens een SDAP-

demonstratie op de Varkensmarkt wordt hij op staande

voet ontslagen.

De Ambachtsschool biedt hem de betrekking van onder-

wijzer aan, tegen een vergoeding van 18 gulden per week.

Maar de Eerste Wereldoorlog breekt in augustus uit en

Alings wordt grenswacht te Hilvarenbeek.

DUBBELLEVEN
In 1917 trouwt Willem Alings met Jacoba Bakkenes. Ze

krijgen vier kinderen. Bij de verhuizing naar de Gerrit van

Stellingwerfstraat 41 laat hij zich schilder noemen in het

verhuisbericht van De Eembode. Later vindt de socialist

opnieuw werk; zijn zoon Wim jr. vertelt het in geuren en

kleuren na. De voorzitter van de Raad van Arbeid vraagt

hem naar zijn politieke voorkeur en zegt: ‘In de dienst-

voorschriften staat dat ik bij de personeelsopbouw reke-

ning moet houden met alle bevolkingsgroepen, en een

rooie heb ik er nog niet bij.’ Bij verhuizing naar de We-

verssingel 5 in 1920 wordt Alings dan ook in De Eem-

lander vermeld als ambtenaar.

Vanaf dat moment begint voor Alings een dubbelleven:

overdag met scheiding in het haar en een gesteven witte

boord werkzaam als ambtenaar, in zijn vrije tijd altijd in

Zelfportret op de achter-

kant van een boek, z.j.

Landschap, z.j.
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trui bezig met schilderen, in schrift of in verf. In woorden

vol emotie schrijft hij talloze agenda’s en notitieboekjes

vol. De ene dag euforisch, de volgende dag wanhopig.

Bijvoorbeeld op 30 september 1943:

Ik zing
[...]

Ik zing er tot God, die mij oogen schonk

En gevoel voor de schoonheid der kleuren,

Om zijn werk te zien bij het ware licht

Van het grootse scheppingsgebeuren.

[...]

De volgende dag, 1 oktober 1943:

De gijzelaar
’t Is oorlogstijd en ik ben gijzelaar

De grauwe dagen rijgen aan elkander

Ik zit gevangen en mijn lot is zwaar

En ’t leven dat ik leef behoort een ander.

[...]

De emoties die Vincent van Gogh weet te pakken met

verf, maken Alings tot groot bewonderaar. In een agen-

da uit 1939 staat: ‘Portret mislukt; VPRO tweede radio-

lezing professor Knuttel over Van Gogh.’ Op 28 maart

1944 schrijft hij, zoekend naar de juiste formulering:

Zijn ‘Raven boven Korenveld’ heb ik aanschouwd en

zweeg ontsteld!

Daar siddert langs gebroken lijnen de smart van helse

folterpijnen!

Daar is de huiv’ring van het lijden

In kleur verstild voor alle tijden!

Daar heerscht geen leugen of bedrog

Dit is hijzelf! ‘Vincent van Gogh!’

In de trant van Van Gogh wordt de omgeving van Amers-

foort vastgelegd. Toch voegt Alings niet de lading van

zijn teksten toe aan zijn schilderijen. Zijn verf biedt hem

troost en vrede, zijn schilderijen zijn kalm en berustend.

FIETSTOCHTEN EN VRUCHTEN
Op een speciaal voor het schilderen aangepaste fiets

trekt Willem Alings naar gebieden rond de stad, met zijn

jongste zoon voor op een zadeltje op de stang. Zoon

Wim schrijft: ‘Vader nam me mee naar de Leusderhei of

een weiland, zette me in het gras en begon te schilde-

ren. Het waren fietstochten naar de hemel, weet ik nu.

Hij had een drager op de fiets gemaakt waarmee hij

natte panelen en een schildersezel kon vervoeren. In een

uur of anderhalf was het schilderij wel klaar. Wat hij slecht

vond of mislukt, sloeg hij later in elkaar en werd in de

BRONNEN

� Archief Eemland, 

historische kranten

� Koninklijke Bibliotheek,

historische kranten

� Notities W. Alings sr.

� Gesprekken met en

notities van W. Alings jr.

Marjan de Man is 

freelance kunsthistoricus

en gastconservator voor

de tentoonstelling.

kachel gegooid. Er verdween heel wat in de kachel. Hij

schilderde er nooit overheen.’

Tijdens en na de oorlog woont het gezin nog steeds aan

de Weverssingel, waar Alings op de zolderkamer zijn ate-

lier heeft. Zó onverstoorbaar werkt hij, dat zelfs het lucht-

alarm hem niet weerhoudt. Naderhand staat dan in zijn

agenda: ‘De dreiging lijkt verminderd; om dat te vieren

vruchten meegenomen.’

SOCIALE BEWOGENHEID
Willem Alings is een passievolle man die zijn kinderen

veiligheid biedt in een moeilijke tijd en pingpongwed-

strijden op de antieke eettafel organiseert. Een sociaal be-

wogen man ook, die opkomt voor zijn collega’s en zijn

Joodse huisbaas als onderduiker in huis opneemt.

Zijn hele leven blijft Alings tekenen en schilderen, in

woord en in beeld. De binnenstad van Amersfoort, de

Eempolder of de Leusderhei, stillevens, bloemen en va-

kantiebestemmingen. Altijd vol verwondering ‘en gevoel

voor de schoonheid der kleuren’. Hij sluit zich niet aan

bij een Amersfoorts kunstenaarsgenootschap, exposeert

slechts enkele keren. Hij is vooral een ruimhartig mens,

maar ook een Einzelgänger.  

Zijn zoon schrijft: ‘Op 18 januari 1968, sinds twee jaar

totaal verlamd en niet in staat tot spreken, overleed in

zijn geliefde Amersfoort Willem Alings, die de volgende

regels naliet:

Geen bloem, geen roem,

Geen steen, geween, laat me alleen!’

Het museum verkoopt

in het weekeinde van

1-2 september een

deel van de collectie-

Alings tegen 

aantrekkelijke prijzen.

De opbrengst komt

ten goede aan het

behoud van het 

museale deel.

Uitzicht vanuit huis, z.j.

TE KOOP!




