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Inleiding 

In het geestige verhaal van Couperus onder de titel ,,Een naam" dat handelt 
over de deftige familie Luysch met de beminnelijke, maar wat schutterige 
dochtertjes, die de noodlottige bijnaam kregen Luizelies en Luizeloes heeft 
hij het op een gegeven moment over Utrecht en voegt daar dan quasi-ter-
loops de kwalificatie aan toe: „dat een lieve stad is". Hij als Hagenaar schijnt 
dit niet zomaar bij wijze van stoplap te hebben neergeschreven. Relaties van 
hem woonden op de Utrechtse Heuvelrug en Couperus zal misschien meer 
dan eens door Utrechts straten hebben gedwaald. Ik zeg met opzet „ge
dwaald": je kon immers in die tijd de straten in de binnenstad nog zonder risi
co's oversteken, er was nauwelijks enig rijverkeer. 
Was Utrecht werkelijk lief, ook voor de inwonende beeldende kunstenaars? 
Of beter: vinden de beeldende kunstenaars zelf, dat Utrecht lief voor hen is? 
Nog anders gezegd: vinden zij dat zij door de overheid lief worden behandeld 
en dat het klimaat in Utrecht voor hen en hun werk gunstig is? Ik heb nooit 
op deze punten een opiniepeiling onder de betrokkenen gehouden, maar wel 
bij verschillende gelegenheden de nodige grieven opgevangen. Een van hen, 
Moesman, was blij toen hij bij ,,de spoor", waar hij een baantje had, werd ge
pensioneerd, zodat hij het Utrechtse stof van de voeten kon schudden en zich 
elders, met name in Schalkwijk, kon vestigen. Wie verwachtte, dat deze ver
huizing naar een rustige provincieplaats met een zee aan vrije tijd tot een 
nieuwe activering van de kunstenaar, wellicht zelfs tot een overvloed aan 
scheppingsimpuls zou voeren, kwam bedrogen uit. Hoe dit zij, Utrecht kan 
hem toch niet helemaal onverschillig zijn geworden. Wie hem toevallig op 
een der lange stille zomeravonden van dit jaar een hoogst bedachtzame haast 
plechtige wandeling zag maken van plantsoen naar plantsoen moet wel haast 
tot de slotsom komen dat hij zijn geboortestad heel we! kon vervloeken, maar 
o zo moeilijk helemaal vergeten. Het was trouwens, dat moet gezegd, die 
zeldzame avond Utrecht op zijn mooist. Golvende paden onder boomkruinen 
als kerkgewelven. Vogels maakten ijle muziek, kinderen speelden in het gras, 
ouderen zaten langs de oever van de singels. Speelden de gevoelige muzikale 
regels van Nijhoffs Uur U de eenzame wandelaar door het hoofd? Of dacht 

* ) De bij dit artikel afgebeelde kunstwerken bevinden zich in het Centraal Museum te Utrecht. 
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hij aan het feit, dat mede dankzij het verzet der Utrechtse kunstenaars de 
dreigende singeldemping, althans voor het mooiste en belangrijkste deel 
werd afgewend? Waren de beraamde plannen doorgegaan, de aanval op de 
singels zou juist op dit ideale punt, bij Zonstraat en Sterrewacht zijn begon
nen! 
Kort voor mijn eigen plantsoen-meditatie had ik een ander Utrechts kunste
naar gesproken, die na een kortstondige ontrouw aan zijn geboortestad op
nieuw naar zijn penaten was teruggekeerd. Hij schreef ook jeugdherinnerin
gen, toevallig juist uit de omgeving waar Nijhoffs beroemde vreemdeling in 
de stilte, die dubbel diep werd, gewandeld heeft. Toch had ook hij maar wei
nig vriendelijke woorden voor Utrecht over. De overheid? Het klimaat? 

In gemoede meen ik te kunnen zeggen, dat de huidige stedelijke overheid het 
goed bedoelt met kunst en kunstenaar. Men heeft op dit punt, mede door de 
oorlog, veel geleerd. Genoemde categorie wordt thans zelfs tegemoetgeko
men op een wijze, die men vroeger niet voor mogelijk had gehouden. Laat ik 
enkele zaken noemen; ook die waarbij de stedelijke overheid niet primair in 
actie is. Zo denk ik aan de wijze, waarop juist hier de zogenaamde contra
prestatie wordt bedreven, die in de moderne formule „Complementaire ar
beidsvoorziening voor kunstenaars" heet. Een enkele zich gedupeerd voelen
de deelnemer heeft aan zijn verbittering over de werkwijze van de Utrechse 
Adviescommissie publiekelijk uiting gegeven, maar mij dunkt, ten onrechte. 
Er worden fouten gemaakt uiteraard, maar de commissie neemt haar beslis
singen of liever formuleert haar adviezen niet dan na behoedzame overwe
ging in vaak brede discussies, terwijl het college van burgemeester en wet
houders deze adviezen met de grootst mogelijke souplesse pleegt te aanvaar
den. 
In een groot aantal gevallen zorgt Utrecht voor behoorlijke atelierruimte, al 
moet ik zeggen, dat er nog heel wat schilders en grafici zijn, die in angstaanja
gende zijkamertjes of moeilijk bereikbare zolderruimten hun dromen op 
doek of papier zetten. Er worden voorts reisbeurzen verstrekt en opdrachten 
verleend. 
Betrekkelijk korte tijd na de bevrijding kreeg de gemeenteraad van het colle
ge van burgemeester en wethouders de toezegging, dat het speciale aandacht 
zou schenken aan de verrijking van het stadsbeeld door middel van beeld
houwwerken. Onder het motto, als men wil: een stad zonder groen lijdt aan 
een tekort, zo ook een stad zonder beelden. Als eerste etappe op deze weg 
kon men het tijdelijk monument op de Smakkèlaarsbrug zien, waarover ik in 
het hoofdstukje over beeldhouwkunst bijzonderheden geef. Een monument, 
dat kwam en ging. Zo ging het gelukkig niet met de vele beelden die daarna 
volgden. Burgemeester en wethouders hadden onderkend, dat, vergeleken 
met andere steden in binnen- en buitenland in Utrecht een leemte bestond 
die „weinig in overeenstemming is met de oeroude traditie van de stad als 
cultureel centrum en met de hoge vlucht, die de beeldende kunsten in vroe
ger eeuwen hier ter stede hebben genomen". 
Bij deze overweging voegde zich een tweede met name om de veelbelovende 
ontwikkeling in de Utrechtse beeldhouwkunst niet te laten afbreken door een 
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tekort aan opdrachtgevers. Zo is de gemeenteraad tenslotte akkoord gegaan 
met een voordracht tot instelling van een fonds, waaruit sindsdien elk jaar het 
nodige wordt geput om op een plein, plantsoen, gazon, voor een gevel of an
derszins een passend beeld te plaatsen, waarbij naar de grootst mogelijke va
riatie wordt gestreefd en niet alleen naar Utrechtse kunstenaars wordt geke
ken. Er is wel beweerd, dat men te eenzijdig beeldhouwers kiest, die in de tra
ditionele lijn werken, maar wie onbevangen ons „beeldenpark" overziet en 
bovendien rekening houdt met de tijd, waarin deze activiteit is begonnen, zal 
de gegrondheid van dit verwijt ernstig betwijfelen. Toen de voordracht was 
aangenomen, waren twee Utrechtse beeldhouwers reeds bij belangrijke ge
meentelijke opdrachten betrokken: Pieter d'Hont, die het tympaan van de 
stadhuisgevel kreeg te vullen en Han Hekman, die de prijsvraag had gewon
nen voor een fontein op het Lucas Bolwerk. 

De officieuze bemoeiing met de jaarlijkse Kunstmanifestatie op het Jans
kerkhof, mag in het verband van deze inleiding niet worden vergeten. De fei
telijke organisatie gaat weliswaar uit van Stadsontspanning, maar dit comité 
wordt door de gemeente gesubsidieerd. In de volksmond heet dit fenomeen 
nog altijd: „kunstmarkt" en zo kan het mijns inziens best blijven. Het 
Utrechtse publiek, dat inzake aankoop van moderne kunst bepaald niet voor
op loopt en aan heel wat opmerkelijke evenementen vrij onverschillig voor
bijgaat, verschijnt op deze „september-driedaagse" in groten getale en het 
kan slecht of mooi weer zijn, zowel de wijze van aankoop als de aankoopbe
dragen zijn altijd weer verrassend. 
De gewoonte brengt mee, dat een kleine groep geweigerde kunstenaars (tel
kens verschillend overigens) min of meer heftig ageert tegen de balloterende 
commissie, soms voor een troep „ouwe zakken" uitgemaakt, een actie waar
van een of andere krant zich de tolk maakt, waarbij dan een „Salomonische", 
maar helaas altijd ontoereikende oplossing voor het eeuwige tekort aan ruim
te wordt aangeboden. Blijft deze „attaque" met haar ietwat sensationele pu
blicaties achterwege, dan is er, althans de eerste avond, aanzienlijk minder 
bezoek. Elke publicatie, vooral van een rel, brengt meer kijkers op de been. 
Het blijft moeilijk het artistieke gehalte van de ene markt tegen de andere af 
te wegen of de Utrechtse markt objectief te vergelijken met kunstmarkten el
ders. Al geef ik toe niet over concrete gegevens te beschikken, toch heb ik de 
stellige indruk, dat onze Utrechtse kunstmarkt zich wat grootte, kwaliteit, 
effect en romantische gemoedelijkheid betreft, gemakkelijk kan meten met 
alle andere kunstmarkten in onze regio. Wat de laatste kunstmarkten in het 
bijzonder kenmerkte, was de aanwezigheid van een aantal jongeren, die zich 
uitstekend tussen de oudere garde bleek te kunnen handhaven, als ook het 
feit, dat duidelijk grotere zorg dan vroeger besteed was aan de presentatie. 
Wat de zoëvengenoemde categorie betreft, de landelijke trend geldt ook voor 
Utrecht, n.l. de jongeren stellen het vakmanschap weer voorop, een duide
lijke reactie op de na-oorlogse ontwikkeling, meer speciaal in de abstracte 
schilderkunst. 
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Janus de Winter 

Ik keer terug naar de start van een wat betere situatie in het Utrechtse kunst
leven. Dit vertrekpunt ligt als ik goed zie, zo ongeveer bij de beëindiging van 
de mobilisatie 1914-18, waarbij twee namen, bien étonnés de se trouver en
semble, naar voren traden. De ene die van Janus de Winter, een Utrechts 
spoorwegambtenaar, de tweede die van Erich Wichman. 
Toen De Winter zich op jeugdige leeftijd als kunstenaar en autodidact mani
festeerde, veroverde hij bijna terzelfdertijd een landelijke reputatie dankzij 
vooral de aandacht die twee literatoren, Henri Borel en Frederik van Eeden 
aan zijn werk en zijn persoon wijdden. Zij deden dit vooral uit hoofde van 
hun belangstelling voor de occulte tendenzen, die zij in de creaties van deze 
ongeschoolde jongeman bespeurden. Dit prikkelde uiteraard de belangstel
ling bij een deel van het publiek - was er heus iets mediamieks aan de hand? -
maar dit bevorderde tegelijk een skeptische trend in de vakkritiek. Theo van 
Doesburg, laten we niet vergeten in Utrecht geboren, trad, naar ik meen voor 
de eerste maal, in de openbaarheid met een beschouwing over De Winters 
kunst in een kort vlugschrift. Hij was zelf toen nog in militaire dienst, droeg 
de korporaalstrepen, maar bewees al terstond, dat hij iets te zeggen had. Zijn 
aanvankelijke bewondering voor De Winters werk was spoedig bekoeld. 
Wie Janus de Winter persoonlijk ontmoette kreeg direct het gevoel: een unie
ke persoonlijkheid. Niet alleen vanwege het magere, nerveuze lichaam, de 
doordringende, bijziende ogen, maar meer nog dankzij een vloeiende spraak
waterval, steunend op een buitengewone kennis en belezenheid. Hij kende, 
leek het, Spenglers Untergang des Abendlanders, in die tijd het meest actuele 
boek, van buiten, je kon de naam Goethe of andere grote figuren niet noe
men of hij droeg nieuwe facetten aan. Ook interesseerde hij zich hevig voor 
toneel, dans en muziek en het was een lust een dispuut bij te wonen tussen 
Willem Pijper en De Winter over Mahler en Debussy, of over de tegenstel
ling tussen de Duitse en de Franse muziek in het algemeen. 
Toen De Winter zijn baantje bij „de spoor" eraan gaf om van zijn kunst een 
professie te maken, ging het lang niet altijd even florissant. Hij vertok naar 
Parijs, verdiende een tijdlang zijn brood met het schilderen van decors voor 
grote revue's en bewoonde een klein appartement op de zesde étage. Toen hij 
naar Utrecht terugkeerde, droeg hij nog jarenlang het aureool van zijn bijzon
der kunstenaarschap. Hij haalde in wat hij door zijn gebrek aan scholing in 
techniek tekortgekomen was, maakte ook linosneden en schreef een leuk 
boekje waarin hij de mensen het nemen van tekenlessen aanbeval. Maar he
laas, zijn schilderijen en pastels verloren duidelijk aan originaliteit. Bij tijd en 
wijle kwamen er nog poëtische landschappen (o.a. nostalgische sneeuwge-
zichten) en gave bloesemtakken voor de dag, maar het coloriet in zijn vogel-
of bloemfantasieën kreeg te vaak een zwoel accent en heel wat landschappen 
in herfsttooi bleven „Mache". Toen door Kunstliefde tijdens het voorzitter
schap van Jan Engelman zekere tijd na de dood van De Winter een herden
kingsexpositie werd gearrangeerd - Jo, de jongere broer, verzorgde met bijna 
fanatieke piëteit de nalatenschap - verwijderde Engelman vrijwel alle schilde
rijen uit de latere jaren, om zoveel mogelijk De Winter te presenteren uit zijn 
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Janus de Winter, Uit
drukking van een ge
voel van wilskracht 
1916 

jonge tijd als de Nederlandse pionier van het expressionisme. Bij de opening 
deed zich het wonderlijke verschijnsel voor, dat de kinderen en naaste ver
wanten van de kunstenaar zich volkomen ontgoocheld voelden en in het ten
toongestelde werk hun vader of bloedverwant niet meer terugvonden. 

Erich Wichman 

De tweede vreemde vogel - men zou kunnen spreken van een Utrechtse Rim
baud - was Erich Wichman, de uitmiddelpuntige zoon van een eerzaam hoog
leraar in de geologie van buitenlandse herkomst. Men kon Erich een provo 
avant la lettre noemen, maar dan van een elitaire, literaire aard, wiens politie
ke visie, onder invloed van Mussolini, in de democratie, meer speciaal de so
ciaal-democratie, een verderfelijk verschijnsel zag. Zijn politieke bedrijvighe-
den hebben zich hoofdzakelijk in Amsterdam afgespeeld, waarbij ik denk aan 
het weekblad De Bezem en het befaamde Had-je-me-maar-avontuur. In zijn 
Utrechtse jaren bleef hij meer de studentikoze opvallende zonderling, die in 
scheldkanonnades zijn hart luchtte tegen het kleinburgerlijke, domme en do
ciele conservatisme in Utrecht en met evenveel felheid vocht tegen „Het 
Witte Gevaar", met name het drinken van melk, alias „uierslijm". Als motto 
voor dit laatste pamflet gebruikte hij het woord van Paulus uit Hebr. V, 13: 
„Alwie nog melk gebruikt, verstaat het woord der gerechtigheid niet, want hij 
is een kind". Wichman hield ervan de aandacht te trekken door op een paard 
door de Utrechtse binnenstad te rijden en men vertelde zelfs, dat hij er geen 
been in zag met paard en al een woning binnen te gaan, waarvan de deur toe
vallig open stond en waar een relatie van hem op kamers woonde. Zijn uiter
lijke verschijning alleen al maakte hem tot een opvallende figuur: het hoofd 
dat hij scheef hield - stond dit in verband met een glazen oog? - een monocle, 
het vrijwel strogele haar en ongewoon lichtblauwe grote ogen. 
Het pleit dunkt mij voor Carel Begeer, de verfijnde edelsmid (en goede za
kenman), dat hij de woelige nieuwlichter Wichman gelegenheid gaf zich op 

133 



" l ™ ™ * * * " * * " « • 

'"Tl::1-

Voorstudie zelfpor-
-••• ' trel. 1925 

zijn atelier uit te leven in curieuze projecten. Al in 1920, toen Wichman onge
veer dertig was, verscheen een fraai uitgegeven boek over zijn werk en zijn 
persoon met een woord vooraf van niemand minder dan prof. Vogelsang. 
Gezien de geestige charge, die Wichman eens tekende van de kop van de ge
vreesde Amsterdamse toneelrecensent Barbarossa (J. C. Schröder), de man 
met het rossige baardje, had hij een karikaturist van betekenis kunnen wor
den. Trouwens, wat kon hij niet? Maar hij deed teveel. Leefde gevaarlijk, was 
altijd arm, nam alle deurwaarders bij de neus en sleepte helaas te velen mee 
in zijn uitzinnige politieke avonturen. 
Oud is hij niet geworden, nog geen veertig. De Duitse inval maakte hij niet 
meer mee. Betrekkelijk kort voor zijn dood schrok ik, in de nachtelijke Elisa-
bethstraat wandelend, van een luide stem, die op vijftig meter afstand al de 
hele straat vulde. Het was Erich Wichman, die met een student liep te praten. 
Een poos later kwam het bericht, dat hij een dodelijke longontsteking had op
gelopen, toen hij met een groep enthousiaste studenten had geholpen een 
dijk in onze provincie te verzwaren, die voor het „wassende water" dreigde te 
bezwijken. Toch nog iets heroïeks. . . 

De Gemeenschap 

Extra kleuren werden in de jaren twintig aan het spectrum van het Utrechtse 
kunstleven toegevoegd, toen de strijdbare rooms-katholieke jongeren van De 
Gemeenschap er aanleiding toe gaven dat Zuid-Limburg hier bij wijze van 
spreken een „filiaal" vestigde. Charles Eyck woonde zelfs een aantal jaren in 
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Utrecht, hij die van zijn gebrek - vrijwel doofstom - een voordeel maakte, 
doordat hij zich zo machtig kon isoleren en concentreren. Men kon de zwie
rige Joep Nicolas met zijn mooie vrouw op het Janskerkhof zien wandelen, 
men kon de bleekwangige Bellefroid tegenkomen, de lachende Charles Ny-
pels, die het durvende tijdschrift zo onbekrompen steunde, dat hij zelf wel
haast in financiële moeilijkheden moest komen. Of Henri Jonas, de zwijgza
me kluizenaar met de gebeeldhouwde kop, hier ooit verscheen weet ik niet, 
wel streken jonge Vlamingen als Marnix Gijsen en Jozef Cantré, ook door De 
Gemeenschap aangetrokken, hier bij gelegenheid neer. De laatste vestigde 
zich overigens ook een lange tijd in Blaricum en Oisterwijk. 
De Brabantse „wonderdokter" Henk Wiegersma kreeg in de zaaltjes van 
Voor de Kunst aan de Nobelstraat een tentoonstelling van zijn éclatante 
schilderijen. Ik had iets tegen dit werk, hoewel de merkwaardige uitstraling 
ervan mij niet ontging. In mijn recensie kwamen nog al wat restricties en 
vraagtekens voor. Later drong tot mij door, dat dit stuk de blijvende woede 
van Wiegersma had opgewekt. Was ik hem in die dagen per ongeluk tegen 
het lijf gelopen, ik weet niet wat er gebeurd zou zijn. Hippocrates moet hem, 
die in Utrecht medicijnen had gestudeerd, eerbied voor het leven hebben in
geprent, maar soms konden zijn vuisten alle medische ethiek doorbreken . . . 
Jan Engelman was zijn bewonderaar en vriend voor het leven; totdat hieraan 
abrupt een eind kwam. Niet zo heel lang voor Jans laatste moeilijke jaren ont
stond er - de vrouw in het spel - een dodelijke vete. In Frankrijk zouden er in 
zo'n situatie schoten zijn gelost. Hier verlopen zulke dingen, het Brabantse 
temperament ten spijt, toch nog anders. 

Charles Eyck 

Van Willem Maas, toen coming man in de architectuur (de lezer denke aan 
het interessante pand van wijlen boekhandel Kemink, Korte Jansstraat, 
voorts aan enige opmerkelijke schoolgebouwen in onze stad), kreeg Charles 
Eyck een welhaast gigantische opdracht: een religieuze muurschildering van 
12x10 meter in de kapel van de St Jozefkweekschool te Zeist. In mijn herin
nering zie ik de schilder nog op de steiger staan, doodleuk alsof hij dit zaakje 
tussen neus en lippen even klaarde. Men leze prof. dr J. J. M. Timmers in De 
Religieuze Schilderkunst: „Hier brak zich een barokke kunst in moderne 
vorm baan. Geen barok, die teruggreep naar voorbeelden uit voorbije 
eeuwen, maar iets geheel nieuws. Deze jonge katholieke Limburger durfde in 
het stijve en steile Sticht met Zuidelijk vuur de weelde van zijn Geloof uit te 
jubelen. En dat in de ontegenzeglijk weinig barokke ruimte uit beton en 
staal." Hier leken „de rollen der leidende en dienende kunst omgekeerd. 
Eyck's schildering die de ruimte dezer kapel maakte tot wat ze is en haar vol
komen beheerst, kan men moeilijk meer dienend noemen" . . „Niemand zal 
ontkennen dat den schilder een machtig voorbeeld voor ogen zweefde toen 
hij deze wandschildering ontwierp, toch werd zij geen verslapte Michelange
lo, maar zij bleef volkomen het stempel dragen van haar maker, met alle goe
de eigenschappen en gebreken die zijn werk kenmerken." Het gebouw wordt 
voor andere doeleinden gebruikt, de muurschildering moet gered zijn, maar 
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ik weet niet waar zij zich bevindt noch in welke staat. 
Ondanks wat Eyck sindsdien op zijn naam heeft gebracht - zelfs een kerkge
bouw met letterlijk alles „drum und dran" - ongeacht ook de 80 jaar, die hij 
meedraagt, is Charles Eyck in zijn Schinnen nog steeds actief, zelfs met de 
pen. Nog niet zo heel lang geleden heeft Meerssen een tentoonstelling aan 
hem gewijd in het raadhuis, speciaal van werk uit particulier bezit. Een blijk, 
hoezeer zijn vitale kunst met haar optimistische inslag en soms ook naïeve fa
cetten door de Limburgers is aanvaard en als hun specifieke glorie wordt be
leefd. 

Lambert Simon 

Niet voor niets kom ik na Charles Eyck bij Lambert Simon terecht, die een 
verwante veelzijdigheid toont, al heeft zijn naam niet een gelijkwaardige 
klank gekregen. Als jong schilder kwam hij uit Den Helder naar Utrecht, ook 
al weer gelokt door De Gemeenschap en uiteraard heeft de sterke figuur van 
Charles Eyck indruk op hem gemaakt. Intussen wijst prof. Timmers er in het 
reeds aangehaalde geschrift op, dat van de jongeren, die zich moeilijk aan de 
greep van Charles Eyck konden ontworstelen, Lambert de meest zelfstandige 
bleef, die de neo-barok tot iets eigens wist om te zetten. Het Museum Van 
Nieuwe Religieuze Kunst, dat in 1972 is opgeheven en overgegaan in de verza
meling van het Rijksmuseum Het Catharijneconvent, bezit enkele wer
ken van Lambert Simon, waarvan zijn Dood van Christus nadrukkelijk 
genoemd mag worden. „Fors, goed van bouw en rijp van kleur", aldus de 
kwalificatie van Timmers. Lambert heeft, geloof ik, weinig aan tentoonstel
lingen gedaan of meegedaan, maar zoals ik mij bepaalde schilderijen nog ge
makkelijk herinner, die bij Kunstliefde te zien kwamen, zo kwam ik nog niet 
lang geleden in het woonhuis van ir S. van Ravesteyn (Prins Hendriklaan) op
nieuw onder de bekoring van een even zwierig als karaktervol geschilderde 
vrouwenfiguur. Timmers noemt hem zelfs méér schilder dan de steeds wat te-
kenachtige Eyck. Ik zou dit niet durven beamen, juist ook, daar Lambert in 
de latere jaren bij uitstek werk heeft uitgevoerd, dat men monumentaal 
pleegt te noemen. Het ontstond uit een rijkdom van opdrachten van aller
hand kerken, scholen, raadhuizen, e tc , voor het merendeel buiten Utrecht. 
Ik heb een uitgebreide lijst onder ogen gehad en kreeg de indruk dat voor zijn 
scheppende verbeelding en forse handen geen uitdaging te groot of materie 
te vreemd is: keramische decoraties, tegeltableau's, glas-in-lood, glas-in-be
ton, figuratief of abstract en naar gelang de aard van de opdracht speels, gela
den, zwierig, verstild. 
Zijn persoonlijheid is er niet één, die gemakkelijk populariteit verwerft. 
Evenmin heeft hij de gewoonte in aanbidding te vallen voor alles wat nieuw is 
en ongewoon. Maar zijn gewetensvolle en ambachtelijk verantwoorde oeuvre 
dwingt tot respect. 

De namen van Rietveld en van Van Ravesteyn mogen op deze plaats niet ont
breken. Alle twee hebben door hun werk, zowel als door hun persoon aan de 
Utrechtse kunstopleving van de jaren twintig en dertig in belangrijke mate 
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het hunne bijgedragen. Beiden hebben aan De Gemeenschap meegewerkt of 
artikelen in het tijdschrift uitgelokt. Van Ravesteyn heeft zelfs eens verklaard 
aan het contact met De Gemeenschap zijn late artistieke puberteit te danken 
te hebben. Op zijn beurt schreef hij in het tijdschrift, zonder katholiek te zijn 
of te worden, belangwekkende recensies over de ontwikkeling van de bouw
kunst in ons land. 
Hij ontzag daarbij een bewonderde figuur als Berlage niet. Die algemene be
wondering achtte hij sterk overdreven, al wilde hij het werk en de invloed van 
Berlage niet graag onderschatten. 

Het Genootschap Kunstliefde 

Het Utrechts Genootschap Kunstliefde, dat binnen afzienbare tijd zijn 175-
jarig bestaan herdenkt, is in 1807 niet uit de lucht komen vallen. Er was wel 
een en ander aan voorafgegaan; maar zeker niet ten onrechte mag men de 
schilders P. C. Wonder en J. B. Kobell als de oprichters beschouwen; zij wa
ren ook de eerste direkteuren. Men begon met 31 leden, „liefhebberen en 
werkende tekenaars" die vooral behoefte hadden te tekenen „naar het ge
kleed model". 
Het Genootschap gaf gelegenheid tot gratis tekenonderricht, hield vervol
gens kunstbeschouwingen aan de hand van private tekeningen-collecties en 
organiseerde elk jaar een expositie van het werk der leden. De animo was 
groter dan men had verwacht en herhaaldelijk was uitbreiding van het aan
vankelijk vastgelegde ledental nodig. Nadat dit in 1850 op 110 was gebracht 
schafte het reglement van 1858 elke beperking op dit punt af. 
Was men begonnen met één tekenavond per week, in 1813 al besloot men dit 
uit te breiden tot twee. In 1814 werd men wat driester en stelde de gelegen
heid open om naar het naakt model - maar het moest wel een man zijn'. - te 
tekenen. 
Van 1816 af konden de leden ook, zij het alleen in de zomermaanden, deelne
men aan het tekenen naar pleister. Het eerste half uur werd dan besteed aan 
onderwijs in de proportieleer en de tekentechniek. Jaren later, in 1872, heeft 
zich een medicus beschikbaar gesteld om de beginnelingen in de anatomie 
van het menselijk lichaam in te wijden. 
Deze gegevens ontleen ik aan het historisch overzicht, dat de toenmalige ge
meente-archivaris, mr J. W. C. van Campen, aan de wederwaardigheden van 
Kunstliefde in 1947 bij het 140-jarig bestaan heeft gewijd. Ook verder zal ik 
nog telkens van dit onmisbare geschrift gebruik maken, dat op zijn wijze de 
schijnwerper richt op Utrecht in de 19de eeuw en kleurrijke anecdotische bij
zonderheden daarbij niet schuwt. Zo vertelt van Campen van een schilder uit 
de Vuursche, die van 1852 tot 1855 geregeld viermaal per week te voet naar 
Utrecht kwam (en waarschijnlijk ook te voet terugkeerde) om, zoals deze 
doorzetter het uitdrukte, „de collégien in kunstliefde waar te nemen". 
Het boekje drukt ook een tekening af van Jhr P. van Loon uit 1828, waarop 
men in het toenmalige tekenlokaal een twintigtal, vooral jongere mensen, ge
concentreerd achter hun tekentafels ziet zitten; Van Loon heeft het blijkbaar 
niet oirbaar geacht het mannelijk naaktmodel in zijn schets te betrekken. 
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Op de maandelijke kunstbeschouwing schonk men aandacht aan tekeningen 
uit de portefeuilles van leden-verzamelaars. Ook portefeuilles van collectio-
neurs en genootschappen elders kwamen naar Utrecht en werden veelal door 
de eigenaars zelf toegelicht. Het feit, dat de collectie, die Kunstliefde uit 
werk van haar leden samenstelde, ook buitenstads circuleerde, zal de ijver van 
de leden wel in bijzondere mate hebben geprikkeld. 
Het nut van deze activiteit erkennend, heeft de gemeente, zij het heel be
dachtzaam en niet langer dan tot 1877, de tekenavonden gesubsidieerd. 
Daarna zag de plaatselijke overheid - redenen ervoor vond ik niet vermeld -
van subsidiering af. Des te onprettiger, daar Kunstliefde al sedert 1847 voor 
haar behuizing moest betalen; (vijfhonderd gulden per jaar). 
Op het punt van geldelijke steun door de gemeentelijke overheid heeft 
Kunstliefde zich zelden verwend gevoeld. En dit ongeacht het feit, dat her
haalde verzoekschriften in zulke buitengemeen hoffelijke en eerbiedige ter
men werden vervat ! 

A/e/". Boellaard en haar testament 

Vrouwen werden - we zijn nu eenmaal nog in de negentiende eeuw - op de te
kenavonden naar naaktmodel niet toegelaten. Wel mochten zij de kunstbe
schouwingen bezoeken, die van 1847 af in de ruimere en van gaslicht voorzie
ne lokalen van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen werden gehou
den. Daarvóór beschikte Kunstliefde over een lokaliteit aan de Minrebroe-
dersstraat. Het 50-jarig bestaan gaf aanleiding tot een luisterrijke viering. 
Sinds enige jaren kon men rekenen op een vrij geregelde aankoop van werk, 
dankzij een speciaal daartoe opgerichte Vereeniging ter bevordering van 
Beeldende Kunsten. Het is wel duidelijk, dat hier niet uitsluitend aan teke
ningen, maar vooral aan schilderijen werd gedacht. 
Tegenover het zich schriel opstellen van de overheid - van Campen spreekt 
van koelheid - was het een geluk, dat er welgestelde particulieren waren, die 
meer dan een platonische genegenheid aan de dag legden. Wegens vele be
langrijke aan het Genootschap bewezen diensten werd in 1858 aan mejuf
frouw Margaretha Cornelia Boellaard - haar getekend portret toont een pit
tige, niet bepaald gemakkelijke fysionomie - het honorair lidmaatschap aan
geboden. Een daad van wellevendheid, die even wellevend beantwoord werd: 
toen zij in november 1872 overleed bleek mej. Boellaard bij testamentaire be
schikking aan Kunstliefde het grote pand Oudegracht 35 (bij de Jacobsbrug) 
te hebben gelegateerd, onder verplichting het te verhuren en de opbrengst 
daarvan te besteden tot stichting van een fonds, te noemen het Boellaard-
fonds. Uit de bepalingen die de bestemming van dit fonds, nog aangevuld 
door een paar bedragen tot bijna dertig duizend gulden, aangaven, blijkt dat 
naast steun aan schilders ook gedacht werd aan „schilderessen, beeldhou
wers of graveurs". Tot op de dag van vandaag hebben tal van kunstenaars van 
de vrijgevigheid van de stichteres geprofiteerd. 
Ik ga niet dieper in op de nogal wonderlijke gebeurtenissen met de kostbare 
oude schilderijen, die het Genootschap onder de naam Museum Kunstliefde 
in eigendom heeft gehad en die gaandeweg aan de gemeente zijn overgegaan. 
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Meermalen geschiedde dit tegen bedragen die sterk in het voordeel waren 
van de andere partij. In totaal ontving Kunstliefde f 43.200,— terwijl de schil
derijen, ook naar de normen van toen, een veelvoud van dit geld hadden ver
tegenwoordigd. Maar ja, zo zei berustend mr. van Campen: het Genootschap 
kon er zijn financiën mee saneren en het Centraal Museum, waar de doeken 
en panelen uiteindelijk zijn ondergebracht, krijgt meer bewonderaars dan het 
Kunstliefdemuseum ooit zou hebben aangetrokken. 
Men kan moeilijk zeggen, dat Utrecht in de vorige eeuw erg zorgvuldig met 
zijn schilderijenbezit is omgesprongen. Men moet maar lezen wat mej. dr M. 
E. Houtzager in 1957 verteld heeft in de catalogus Beitel en Palet met betrek
king tot de tentoonstelling 150 jaar Genootschap Kunstliefde. Tijdens de 
Franse bezetting stortte in het gebouw van de Aalmoezenierskamer een turf-
zolder in, die zich juist boven een groot aantal schilderijen bevond, dat hier 
bewaard werd. Bedroevend ook was de manier waarop in 1824 het werkvolk 
omsprong met schilderijen etc. die van het Raadhuis naar het Stadswerkhuis 
bij de Maliepoort werden vervoerd. Er schijnt van dit transport niet zo heel 
veel overgebleven te zijn. Trouwens de eigenmachtige burgemeester Var 
Asch van Wyck, die er al eerder de oorzaak van was, dat aan Utrecht de unie 
ke collectie-Boymans ontging, verwees alle schilderijen die niet in het doo, 
hem geprotegeerde Historisch Museum pasten naar de zolders van het stad
huis! Heeft mej. Houtzager gelijk, dan is het in feite aan Kunstliefde te dan
ken, dat ondanks alles nog een gedeelte van het oude schilderijenbezit be
houden is gebleven. 

Etha Fles 

Omstreeks 1890 woei er een reactionaire w .̂id door de gelederen van Kunst
liefde. De club, die toen tot 313 leden was gestegen - een hoogte, sindsdien 
nooit meer bereikt - voelde in haar tentoonstelling geen enkele neiging om 
aandacht te schenken aan vernieuwingen, die zich in die periode, o.a. in Pa
rijs en Brussel, deden gelden. Ik denk aan de luministen, neo-impressionis-
ten, symbolisten en de monumentale schilderkunst; en niet te vergeten aan 
van Gogh. In Den Haag was Pulchri Studio in die dagen een soortgelijk bol
werk van behoud. Hiertegen werd iets ondernomen door Theophile de Bock, 
die stichter werd van de Haagsche Kunstkring, welke wèl voor moderne stro
mingen openstond. 
In Utrecht was er gelukkig de voortvarende Etha Fles, die de Vereniging 
Voor de Kunst oprichtte met het doel „belangstelling voor beeldende kunst 
op te wekken en de bloei van het kunsthandwerk krachtdadig te bevorde
ren". Dit initiatief sloeg bij de Utrechters op fameuze wijze aan en zo konden 
„revolutionaire tentoonstellingen" van de grond komen met pioniers als Van 
Gogh, Toorop, Thorn Prikker en Segantini. Men zegt, dat in die dagen zelfs 
Hagenaars speciaal naar Utrecht reisden om met deze nieuwlichters gecon
fronteerd te worden. Na elf jaar noteerde Voor de Kunst het voor Utrecht 
verbazingwekkende ledental van 814. Toen evenwel de charme van het nieu
we eraf was, luwde ook de belangstelling en al bleef Voor de Kunst een goede 
politiek voeren - de naam van Dr. P. Smit mag hier met ere worden genoemd 
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- het ging, wat de interesse betreft, bergafwaarts. In de jaren twintig en dertig 
kon Voor de Kunst het niet meer redden zonder de geldelijke steun van . . . 
Kunstliefde. Na moeizame onderhandelingen is het in 1938 tot een fusie ge
komen: de enig juiste oplossing. 
Kunstliefde aanvaardde de voornaamste taken van Voor de Kunst, het hou
den van tentoonstellingen en het organiseren van lezingen. De bestuursleden 
van Voor de Kunst namen, aangevuld met enkele leden van Kunstliefde, zit
ting in de Tentoonstellingscommissie en konden daardoor, al ging de naam 
teniet, de geest doen voortleven. Een verzoek aan de leden van Voor de 
Kunst om als kunstlievend lid toe te treden vond een gunstig onthaal. Belang
rijke exposities zijn gevolgd, zoals die van Van Dongen en Kokoschka, waar
op Kunstliefde terecht trots was, voorts Permeke, Matthieu Wiegman, Cha
bot en de Marissen. 
In 1939 nam Kunstliefde feestelijk afscheid van het gebouw aan de Oude-
gracht, dat ten dele aan derden was verhuurd, zodat voortaan alle werkzaam
heden in het perceel Nobelstraat werden geconcentreerd. Naast exposities en 
lezingen waren dat ook de periodieke vergaderingen, de wekelijkse socie-
teitsavonden van De Hanekam, die van vrijdag op zaterdag vaak een eind in 
de kleine uren uitliepen en de tekenavonden, sinds enige tijd ook naar naakt 
vrouwelijk model, een zaak die nog wel eens onrust in puriteinse of quasi-pu-
riteinse kringen heeft verwekt. 

Neergang en chaos 

De jaren tussen twintig en dertig zijn intussen ook voor Kunstliefde verre van 
florissant geweest. Mr van Campen, die hierop uitvoerig inging, sprak van 
een ernstige neergang. In plaats van het reglementair voorgeschreven jaar
lijks te kiezen en bij vacatures aan te vullen zevental bestuursleden, was de 
feitelijke leiding in handen van voorzitter en secretaris, die reeds sedert 1912 
in functie waren en een hoogst eigenmachtig bewind voerden. Mr van Cam
pen noemt bedoelde heren niet bij name. Uit de lijst echter van voorzitters en 
secretarissen in hetzelfde geschrift valt op te maken, dat het bewuste autori
taire bewind gevoerd werd door Prof. dr W. Vogelsang, voorzitter en dr N. G. 
van Huffel, secretaris. Laatstgenoemde voerde sinds 1916 in feite ook het fi
nancieel beheer, zodat men, Van Huffel enigszins kennend, de neiging krijgt 
van een éénhoofdig bewind te spreken. 
In 1912 was de schilder Joh. Gabriëlse nog direkteur, maar nadat hij in 1916 
als zodanig aftrad - werd het hem in deze sfeer te benauwd om het hart? - is er 
geen directeur meer aan te pas gekomen. Na de bevrijding herinner ik mij in 
een krantenbericht gelezen te hebben, dat Kees Boeke, de schilder, tot direk
teur is benoemd, maar van activiteiten op dit punt heeft men nimmer iets ver
nomen. 
In 1916 viel er niet veel meer te leiden. Het aantal stemgerechtigde leden was 
geslonken tot . . . 23. Tekenoefeningen, een der meeste essentiële activiteiten 
werden niet meer gehouden en het organiseren van exposities liet men aan 
anderen over; kortom „een volkomen onwettige en ongewenste toestand". In 
januari 1929 deed het bestuur per circulaire aan de leden het voorstel het Ge-
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nootschap te liquideren. Hiertegen rees eindelijk en ten langen leste verzet. 
Wie van de verhoudingen in het Utrechtse van die dage ook maar flauwtjes 
op de hoogte is, kan zich voorstellen wat een moed, ja onverschrokkenheid 
ervoor nodig is geweest om hier de kat de bel aan te binden. Het respect voor 
regenten en elitaire intellectuelen had in die dagen nog iets benauwends. Leo 
Brom, een onafhankelijke figuur, iemand, die de pen en, in een vergadering, 
ook het woord kon voeren,- sommige van de 23 „stemgerechtigden" hadden 
op het moment dat er gesproken moest worden plotseling van nervositeit 
geen stem meer! - heeft de zaak ter hand genomen. Mensen als dr W. C. 
Schuylenburg, jhr dr M. R. Radermacher Schorer, ir S. van Ravesteijn en W. 
van Leusden vond hij bereid de open bestuursplaatsen te bezetten. 
Aanvankelijk liet men de voorzitter en secretaris nog op hun zetel zitten, 
maar, toen zij aftraden, kwam er een totaal nieuwe leiding, die op een volle
dige hervorming aanstuurde. Het is vooral aan het inzicht van de penning
meester, jhr mr Radermacher Schorer, te danken geweest, dat de stoffelijke 
zaken weer in het gareel gebracht werden. Administratief zat zowat alles in 
de knoop, een euvel, dat eigenlijk al dateerde van vóór 1912. Toen het voor
lopige bestuur in 1937 kon aftreden, werd speciaal aan voorzitter en penning
meester hulde gebracht voor de manier, waarop zij in de chaos orde hadden 
geschapen. Dr Schuylenburg, „een man van tactisch overleg en grote objecti
viteit en begaafd met een aangeboren talent tot onderhandelen" werd tot ere-
voorzitter benoemd en Radermacher Schorer tot ere-lid. 
De nieuwe voorzitter, B. J. Kerkhof, zelf schilder van professie, die als op
richter en direkteur van Wegenbouw een onafhankelijke positie innam, kon 
het nieuwe beleid consequent voortzetten. Hij ondervond daarbij de steun 
van de nog jonge secretaris L. F. Wijmans, die van 1933 tot 1940 en ook na de 
bevrijding nog enige tijd, het voorbeeld heeft gegeven van wat in die functie 
gedaan moest en gedaan kon worden. 

De bezettingsjaren 

In de aanvang van de tweede wereldoorlog leed het Genootschap een gevoe
lig verlies. Als secretaris van de Tentoonstellingscommissie was na de bespro
ken fusie met Voor de Kunst de heer W. Jongejan opgetreden, leraar Duits 
Stedelijk Gymnasium, die, dankzij zijn enthousiasme en grote kennis van za
ken de activiteiten van deze commissie krachtig heeft gestimuleerd: Hij werd 
enkele jaren later, na een razzia in Utrecht, door de Duitsers aan graafwerk 
in de Betuwe gezet, waar een granaatscherf hem dodelijk trof. 
De werkzaamheden van het Genootschap namen in de oorlogsjaren gaande
weg af. Er gingen zelfs stemmen op om Kunstliefde te ontbinden, wat om ver
schillende redenen niet is geschied. „De arbeidslust ging vele kunstenaars 
ontbreken, anderen wijdden zich aan illegaal werk of moesten zich schuil 
houden voor de overweldiger". Met de expositie in juni 1944 ter gelegenheid 
van de 60ste verjaardag van Otto van Rees kwam ook aan deze tak van werk
zaamheid een einde. 

Na de bevrijding werd aan drie leden vanwege hun onvaderlandslievende 
houding hun lidmaatschap ontnomen. Jan van Ham, de pottenbakker, maker 
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ook van gevoelige pastels en tekeningen, die zich om principiële redenen tij
dens de bezetting had teruggetrokken, kreeg een plaats in het bestuur. Hij is 
thans enige jaren het oudste lid en heeft bij gelegenheid van zijn 80ste ver
jaardag in de zalen van Kunstliefde een drukbezochte ere- tentoonstelling 
kunnen houden. 
In september 1945 volgde een expositie van hen, die zich niet bij de Kultuur
kamer hadden aangesloten naast illegaal tekenwerk, gemaakt door leden in 
de bezettingsjaren. Ook de tekenavonden werden hervat. 
In december 1945 richtte Kunstliefde een ere-tentoonstelling in, gewijd aan 
het werk van de bescheiden „grande dame" van het Genootschap, mevr. E. 
Adriani-Hovy. Een gerechtvaardigde hulde aan de grijze kunstenares, die van 
haar jeugd af het genootschap had gediend, „maar van enig eerbetoon bij 
haar 70ste verjaardag tijdens de duitse bezetting niet had willen weten". 

Excursies en andere taken 

Van de activiteiten, die Kunstliefde entameerde, mogen zeker de excursies 
niet vergeten worden. In 1940 was de laatste geweest, zeker niet de slechtste: 
naar Rotterdam om Blijdorp te zien en naar Dordrecht vanwege Kunstmin. 
De architectuur van ir S. van Ravesteijn stond centraal als ook het decoratie
ve beeldhouwwerk van Jo Uiterwaal. Beider prestaties wekten bewondering. 
Na de bevrijding werd om te beginnen Middelheim in het programma opge
nomen, later ook Zuid-Limburg vanwege de kerkelijke kunst van Charles 
Eyck, een der zogeheten buiten-leden. Daarna ging het naar Weldam, waar 
Hannema's fascinerende verzameling kort na de oorlog was gevestigd. Later 
verhuisde deze inmiddels vergrote collectie naar Het Nijenhuis te Heino (O). 
De excursies brachten de individualisten, die kunstenaars zijn, bijeen in een 
bus en aan een maaltijd, waar vooral Engelman als tafelpresident de woelige 
geesten bond. Er konden leuke speechjes worden gehouden, amusante 
„Witze" verteld (Kees Wit was daar een expert in) en de van ouds bekende 
liedjes (Anne van de Bos, Jan Engelman) worden gezongen. Ook de beroem
de geschiedenis van Diewertje Diekema (voordracht Aja Schilp) moest vaak 
herhaald worden. 

De ernstige taken en verplichtigen, die het Genootschap van nature en bij 
reglement zijn opgelegd, werden na de oorlog naar behoren vervuld. Voor 
een groot deel te danken aan de elkaar aflossende besturen, meer speciaal 
aan voorzitters en secretarissen. 
B. J. Kerkhof was, zou men kunnen zeggen, van nature aangewezen voor het 
presidentschap. Hij stond, hoewel kunstenaar, als wegenbouwer midden in 
de maatschappelijke wereld, kon de problemen in een kunstenaarsorganisa
tie overzien, de onderling verschillende standpunten waarderen en bleef ook 
in de hitte des gevechts hoffelijk en verzoenend. Bovendien heeft hij leden, 
die in moeilijkheden zaten, moreel en materieel kunnen helpen, zonder dat 
dit ruchtbaarheid kreeg. 
Na zijn aftreden nam Jan Engelman de voorzittershamer over. Deze was uit 
heel ander hout gesneden. Hij was evenzeer met de problematiek vertrouwd, 
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kon oplossingen aangeven, maar was zo dominerend, dat hij vaak prikkelde 
tot tegenspraak. Bovendien gleed hij gemakkelijk van de hoofdzaak naar bij
zaken af, waardoor de fundamentele kwestie soms in de mist verdween. 
Het luisteren naar zijn openingsspeeches bij tentoonstellingen was een feest 
en ook bij de discussies in De Hanekam over de meest uiteenlopende vraag
stukken toonde hij zich de primus inter pares. Hij ook stookte in Kunstliefde 
het eerste verzet aan tegen de gewraakte plannen tot singeldemping. Het mi
litante motto „dempers zijn dompers" moet wel van hem afkomstig zijn. 
Toen hij uittrad liet mr J. H. des Tombe zich vinden voor deze functie, die hij, 
als typisch universitaire figuur, gewend aan objektiviteit en aan het leiden van 
vergaderingen, op een veel minder autoritaire wijze waarnam dan zijn voor
ganger. Tussen de woelige kunstenaarsbent moet hij zich in 't begin wel eens 
als de kat in een vreemd pakhuis hebben gevoeld, vooral doordat hij met de 
geldende problematiek niet primair vertrouwd was. Zijn tactvol optreden 
werd intussen hogelijk gewaardeerd en hijzelf denkt aan deze periode met 
veel genoegen terug. 

Ir van der Gaast, die zich èn als architect èn door zijn maatschappelijke in
stelling in de sfeer van Kunstliefde gemakkelijk thuis kon voelen, heeft nu al 
een aantal jaren de leiding in handen, zonder dat zich moeilijkheden van ern
stige aard voordoen. Lopen de emoties in vergaderingen wel eens hoog, hij 
weet ze te bezweren zodat een sfeer ontstaat, waarin oplossingen gevonden 
kunnen worden. 
De wisselende Tentoonstellingscommissies zorgen voor de nodige variatie in 
het expositie-beleid. Ook uitheemse stromingen komen wel aan hun trek. De 
ledententoonstellingen, die bij wijlen de haast onvermijdelijke inzinkingen 
vertonen, brengen daarnaast ook hun verrassingen; de laatste jaren zelfs in 
bijzondere mate, dank zij vooral de jongeren, onder wie men heel wat veelbe
lovend talent aantreft. Kunstliefde voelt zich allerminst los van de stad, waar
uit zij is voortgekomen en waar zij nog steeds is gevestigd. Toen de Geerte-
kerk dreigde te worden afgebroken, werd een prijs uitgeloofd voor de beste 
schilderijen van dit door de middeleeuwen overgeleverde bouwwerk. Het 
schilderij van Jan van Ham werd bekroond en kwam in het Centraal Museum 
terecht, het schilderij van Louis Wijmans werd door de Van Baarens aange
kocht en bevindt zich thans in het zelfde museum. Toen de nieuwe schouw
burg in de situatie van het Lucas Bolwerk ingrijpende veranderingen teweeg 
bracht heeft meer dan één zich tot de aloude en populaire houten muziektent 
aangetrokken gevoeld. Tot een hoogst aantrekkelijke tentoonstelling „Oog in 
Oog" geheten gaf het originele denkbeeld aanleiding, dat door loting aange
wezen leden andere leden, eveneens bij loting uitverkoren, zouden portrette
ren. 

Na de bevrijding zijn er interessante contacten geweest met Pulchri Studio, 
dat Erika Visser graag in zijn midden opnam, met de Haagse Kunstkring en 
met een Rotterdamse groep, die zich vooral met monumentale vormgeving 
bezig hield. 

Ook „buitenlandse betrekkingen" kunnen worden gereleveerd. Vrij kort na 
de bevrijding konden Utrechtse kunstenaars, die onder de bezetting hadden 
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Jan van Ham, Het 
Geertekerkhof, 1941 

geleden, voor enig maanden naar een Scandinavisch land om „Erholung" te 
vinden en tegelijk nieuwe indrukken op te doen. Een man als Willem van 
Leusden heeft inderdaad van het Noorse landschap zeer genoten en daar ook 
goede relaties aangeknoopt. In Denemarken, met name in Aarhus, is een 
goed geselecteerde tentoonstelling door leden van Kunstliefde gehouden. 
Nog niet zo lang geleden kon dank zij de Stichtse Culturele Raad een exposi
tie van Stichtse kunstenaars gearrangeerd worden in Hannover, waaraan ook 
door leden van Kunstliefde werd deelgenomen. Sabine Vess heeft er met haar 
spitse openingstoespraak in het Duits veel bijval geoogst. Dat uitsluitend die 
kunstenaars konden deelnemen, die beneden de 45 jaar waren, heeft wel de 
nodige repercussies gewekt. 

De Kerkhof-prijs 

De B. J. Kerkhof-prijs, die door mevr. Y. Kerkhof-Hoogslag, vrij kort na het 
overlijden van haar man werd ingesteld, een instituut, dat zich blijvend in de 
morele en materiele steun van de enige zoon Paul Kerkhof, zelf ook schilder 
en wonend in Antwerpen mag verheugen, draagt ongetwijfeld tot een geluk
kige wedijver bij. 
De eerste maal, dat de prijs werd uitgereikt ging hij onder aller instemming 
naar Willem van Leusden (1958). In de jaren 1959-1977 volgden Pieter 
d'Hont, Antoinette Gispen, William D. Kuik, Luigi de Lerma, Joop Hekman, 
Sjoukje Wiegersma, Hans Siegmund, Henk Hester, Joh. W. Uiterwaal, Hu-
bert Sluis, Dolf Zwerver, Paulus Reinhard, J. B. Lambert Simon, Josephine 
van den Hout-Vast, Ton Gouka, Peter van Poppel, Otto Hamer, Joop Klink
hamer en Ben van Helden. 
Bij het bekijken van deze lijst kan het opvallen, dat het aantal bekroonde 
beeldhouwers naar verhouding groter is dan dat der schilders en grafici. Mo
gelijk dat dit samenhangt met het feit, dat sculptuur een krachtiger uitdaging 
aan de kunstenaar stelt en derhalve een stringenter motivatie vraagt. Intussen 
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doet zich ook in Kunstliefde de trend van deze eeuw gelden, dat de beoefe
ning van de grafiek aanzienlijk veld heeft gewonnen en daardoor mede de 
schilderkunst van een welhaast monopolistische plaats is verdrongen. Econo
mische oorzaken hebben in dit proces een begrijpelijke rol gespeeld. 
Voor het eerst in '77 is een edelsmid, met name Van Helden, die trouwens 
ook als tekenaar uitmunt, bij de Kerkhof-prijs op het schavotje der ere getild. 
Bekeek men de inzending van deze ogenschijnlijk weinig spectaculaire werk
stukken, dan kreeg men de neiging de jury van '77 een extra saluut te brengen 
voor haar speurzin, te meer daar de andere in het oog springende inzendin
gen grosso modo een hoger peil bereikten dan wel bij vorige gelegenheden. 
Gedurende een aantal jaren heeft ook de bekende Wiegersma-beker in de ar
tistieke arena van Kunstliefde een rol gespeeld. 
Over de wijze, waarop nieuwe gegadigden voor het lidmaatschap worden ge
balloteerd is de laatste jaren nog weleens wat te doen geweest. Ik denk aan 
het geval-Zwerver en aan dat van Hélène Grégoire. Als buitenstaander kan 
men zich wel eens niet aan de indruk onttrekken, dat de volledige draagwijd
te van een afwijzing niet altijd door iedereen voldoende wordt doorzien. Zou 
't niet mogelijk zijn, denkt men dan, dat, vooraleer een definitieve afwijzing 
de deur uitgaat, eerst nog een of andere instantie als een vorm van hoger be
roep optreedt? Intussen is het Genootschap doende geweest met een nieuwe 
en veiliger vorm van ballotage. 
Indertijd is de ledenvergadering, schijnt het, heel dicht aan een besluit toe ge
weest om het belendende bedrijfspand aan de voorkant bij het territoir van 
Kunstliefde in te lijven. Uiteindelijk echter is men voor de geldelijke conse
quentie teruggedeinsd. Nu wordt er wel eens gemompeld, dat het bedrijfs
pand op zijn beurt zich . . . maar neen, moge deze wonderlijke Siamese twee
ling nog lange tijd in onderlinge rust en vrede voortleven, zonder dat de een 
de ander, noch de ander de een belaagt. 

Ik heb nog eens het leuke boekje doorgebladerd, dat Kunstliefde in 1957 bij 
het 150-jarig bestaan liet verschijnen. Verlucht onder meer met een kostelijke 
tekening uit 1863, waarop men een aantal van 20 à 25 mannelijke leden op 
een blijkbaar prachtige zomerdag buiten ziet zitten, staan of liggen in een pit
toreske laan tijdens een uitje naar het Lokhorster-bos. Stuk voor stuk keurig 
gekleed, vrijwel allemaal met een of ander hoofddeksel, waaronder zelfs hoge 
hoeden, getooid en de even onmisbare wandelstok in de hand: zo ging dat on
der kunstenaars anno 1863. 
Zonder aan de verdienste van andere bijdragen te kort te willen doen, mag ik 
wel zeggen, dat het geniaalste artikel in dit bundeltje van de hand was van de 
betreurde Emmens en het amusantste, overigens een wel wat negatieve bou
tade, van Marius van Beek, toevallig beide geïnspireerd door de naam Kunst
liefde. „Kunst-liefde" heeft van Beek maar bitter weinig in Utrecht ontdekt, 
„of het moest zijn op de jaarlijkse kunstmarkt op het Janskerkhof. Dan ko
men de mensen in drommen, of er beesten uit een cirkus in de kramen zit
ten." De persoonlijke herinneringen, die P. T. A. S. Swillens - een naam, die 
ook om andere redenen in dit artikel niet mag ontbreken - ophaalt, zijn even
eens de moeite waard. 
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Het loont de moeite om de foto's nog eens aandachtig te bekijken bijvoor
beeld hoe het Museum Kunstliefde er vroeger heeft uitgezien: de wanden van 
onder tot boven stijf behangen met schilderijen van de meest uiteenlopende 
aard; bij het arrangement werd blijkbaar uitsluitend op de formaten gelet en 
hoe dit allemaal zij aan zij, rij aan rij, bijeengeperst kon worden. 
Dan zijn er twee foto's van tekenavonden. Op de eerste van '47 ziet men 
Anne van de Bos, de Friese veteraan, naast hem waarschijnlijk Louis Wij-
mans, vervolgens, heel duidelijk Moesman, als ijverig jongmaatje, naast hem 
Sonja Westerhout, vervolgens van terzij gezien vermoedelijk Gé ter Horst, 
die in '77, ondanks z'n eeuwige jeugd, zijn 70e verjaardag heeft kunnen vieren 
met een zeer plaisante tentoonstelling. 
De tweede foto, tien jaar later, weer een tekenavond, waarop alle aanwezigen 
hun best doen ernstig naar hun tekenblad te turen, behalve de lachende Fed-
de en de nog o zo jonge Hester, wiens blik naar terzijde afdwaalt. Hier zitten 
ze dan: Piet Vermeulen, Jan Rodrigo, beide ook op de kunstmarkt onmisbare 
figuren, Annet Haring, Gerard de Voogd en Pieter Vijlbrief, beiden overleden, 
en tenslotte weer Anne van de Bos, misschien de trouwste van allen, ook 
wat zijn inzendingen betreft op de ledententoonstellingen. 
Het zou ondankbaar zijn, al komen ze niet op de foto's voor, de dames Boel-
laard en Van Holthe tot Echten te vergeten, die jaren achtereen - eerstge-
noemden ook nu nog steeds - met hun karakteristieke werk aan de tentoon
stellingen deelnamen. 
Zo mag ik ook een paar andere „veteranen" niet onvermeld laten: Dick 
Broos en Andries Frederiks. De eerste, een gewetensvol werker, die als oud-
leraar aan de Arnhemse akademie wat triest vaststelt, dat het oude ambacht 
in meer dan één akademische kring wordt veronachtzaamd. Hijzelf heeft zich 
respekt verworven met zijn glas-in-lood-ramen (onder andere in het Bevol
kingsbureau Utrecht en het Hoofdpostkantoor van Den Haag: liefst een op
pervlaktevan 60 m2).Hij verdiepte zich ook in de mozaïekkunst en hout-intar-
sia, zaken, die niet zo voor het grijpen liggen, terwijl hij nog altijd doende is 
met ruimtelijke wandversieringen èn structuur-schilderijen. 
Nummer twee de binnenhuisarchitect Andries Frederiks, een grijs geworden, 
maar nog volop vitale „outsider", die met losse hand de schilderachtigste 
koppen die hij tegenkomt portretteert en op even onweerstaanbare wijze 
oude stadsgedeelten tekent. Hij exposeert nog trouw, hoewel zelden meer in 
Kunstliefde, al deed hij op één der laatste tentoonstellingen weer mee. De 
laatste tijd is hij verwoed met etsen bezig. 
Pieter Vijlbrief was als typograaf èn anarchist, maar ook als animator zo'n 
aparte figuur in het Genootschap, dat het kwalijk zou zijn met een enkele 
vermelding van zijn naam te volstaan. Trouw verzorgde hij de gedrukte uitno
digingskaarten en nam in de jaren dertig het initiatief tot een periodiek, Ate
lier geheten, waaraan helaas geen lang leven beschoren was. Ook stond hij 
achter de uitgave van het zoeven gememoreerde geschrift, dat de herinnering 
aan het 150-jarig bestaan van Kunstliefde levendig houdt. Gedurende enige 
jaren nam hij met hart en ziel deel aan de actie tegen de dreigende singeldem
ping. Aan de vaak nachtelijke discussies in De Hanekam gaf hij kleur. 
Kunstliefde schonk hem de gelegenheid zijn curieuze „druksels" te expose-

146 



ren, tezamen met de levendige beeldhouwkunst van Eka Thoden van Velzen, 
terwijl hij ook de voldoening smaakte de geometrische schilderijen, waarmee 
hij de laatste jaren van zijn leven doende was, in 't Hoogt te tonen. 

Jarenlang heeft Erika Visser een eigen plaats onder de leden van Kunstliefde 
ingenomen. Niet ten onrechte verwierf zij zich met haar getekende portretten 
van veelal bekende mannen en vrouwen een landelijke naam. Evenals bij 
Paul Citroen munt haar werk uit door telkens weer frisse, pétillante aanpak. 
Door „beroemdheden" - ik denk o.a. aan Charlotte Köhler - liet zij zich aller
minst intimideren. Zij stelt zich doorgaans vrij op tegenover haar sujetten en 
poogt niet zonder resultaat ook tot een psychologische benadering te komen. 
Ook haar geschilderde portretten, vaak halffiguren, dwingen respekt af. Dat 
van William Kuik mag men gerust met „klassiek" bestempelen. 
Toen Joop Klinkhamer enige jaren geleden de B. J. Kerkhofprijs verwierf 
mocht dat voor menigeen een verrassing zijn - zij die deze kunstenaar wat be
ter kenden beschouwden het als de juiste erkenning van een man, die zich 
van nature bescheiden opstelt, maar in de stilte van het atelier tot soms fasci
nerende resultaten komt. Toen hij zich in het abstract expressionisme ver
diepte, maakte hij werk, dat weliswaar ook als verantwoord werd gevoeld, 
maar door een zekere krampachtigheid, toch aarzelingen opriep. Zijn kunst 
kreeg een universeler karakter, toen hij in enkele geschilderde koppen een 
bevreemding evoceerde, die het effect van surrealiteit dicht naderde. Het is 
niet gemakkelijk onder woorden te brengen, wat de gevoelens zijn die hij uit
drukt, maar dat hij in dit deel van zijn werk een authentieke beleving uit
spreekt, zij 't dan in een droomwereld geboren, voelt ieder, die in deze tus
senfase van schijn en wezen enigermate thuis is. In elk geval behoort hij tot 
de mensen, dankzij wie een genootschap als Kunstliefde een gezicht krijgt. 

Van Leusden 

Op zijn invloed poogt men de laatste tijd wat af te dingen, zoals men ook zijn 
surrealisme - dit laatste volgens mij niet helemaal ten onrechte - wantrouwt; 
een feit is en blijft dat de typische Utrechter, die Van Leusden was, en tot zijn 
dood - ondanks het feit dat hij het grootste deel van zijn leven in Maarssen 
heeft gewoond - is gebleven, op menig jongere wekkend en bevrijdend heeft 
gewerkt. Met zijn onmiskenbaar artistiek uiterlijk, zijn opvallend, respect in
boezemend talent, vooral op het gebied van tekening en grafiek, dat zich in 
zijn jonge jaren ontvlamde aan revolutionaire inzichten van elders, is Van 
Leusden de typische, gemoedelijke, haast nuchtere en zachtmoedige Utrech
ter gebleven, die eerst bij het ouder worden gemakkelijk tot irritaties kwam. 
Hij was met een muzikale vrouw getrouwd - pianolerares bij Catharina van 
Rennes - iemand met een nogal dominerende natuur en kreeg van haar twee 
dochters. Van Leusden zelf hield van muziek en was ook een aantal jaren 
goed bevriend met de aanmerkelijk jongere, geniale Willem Pijper, die een 
universele belangstelling bezat. Dicht bij de toen nog onafzienbare heide
vlakten in Delen hebben Pijper en hij eens in de zomermaanden tezamen een 
schuur bewoond. Zij hadden de overtuiging elkaar te kunnen inspireren. Pij
per, de man met het fijnbesneden, haast albast bleke gezicht en - vreemd con-
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trast - de zware stem, waaraan een Stichts accent niet vreemd bleef, had een 
piano meegebracht en werkte aan zijn Eerste Symfonie. Overdag waren de 
beide vrienden ieder aan hun scheppingen bezig en 's avonds, nadat Pijper 
het laatst gecomponeerde deel van zijn symfonie aan Van Leusden had voor
gespeeld, wisselden zij onderling hun gedachten uit over eikaars werk. 
's Nachts sliep Van Leusden in een hangmat en Pijper op een bank. Ondanks 
de vliegtuigen, die constant lawaai maakten was deze periode voor beiden 
een unieke en stimulerende ervaring. 
Dit was nog vóór Van Leusdens kubistische tijd, wel had hij al naam gemaakt 
met zijn grote geëtste kathedralen. In een wat latere periode zijn de vrienden 
samen nog eens in Zwitserland geweest, het Italiaanse gedeelte, waar hun een 
mooi huis van een vriend van Van Leusden ter beschikking stond. Dit inter
mezzo heeft echter niet lang geduurd. Pijpers vrij tere lichamelijke constitu
tie bleek tegen het klimaat van deze streek niet bestand te zijn. 
Overigens heeft Van Leusden mij eens verzekerd dat zijn mooiste tijd die is 
geweest, waarin hij evenwijdig met en goed bevriend met Rietveld, werkte in 
ruimtelijke trant. In zijn kubistische tekeningen, waarmee hij in 1916 was be
gonnen, kwam al de behoefte naar voren om binnen het vlak een zekere 
ruimtelijkheid te laten beleven. Van Leusden maakte daarnaast een reeks 
kleine, gecompliceerde makettes in de trant van De Stijl, waarvan er helaas 
nog maar enkele over zijn. „Ik had geen wiskunde-kop, zo verklaarde hij, en 
heb mij dus ook nooit aan bouwen gewaagd, maar in deze makettes heb ik 
mijn passie voor de derde dimensie uitgeleefd." 
Laat in de jaren twintig was er een tentoonstelling in Parijs, waarin de archi-
tekten en verwante kunstenaars van de zogenaamde Amsterdamse school 
(De Klerk, Van der Mey, Piet Kramer enz.) aan bod kwamen. „Wij, die dicht 
bij De Stijl stonden, mochten niet meedoen. Maar wel hebben wij - Mondri
aan, Van Doesburg, Rietveld in ik - gelegenheid gekregen ons werk in een 
moderne galerie te laten zien. Merkwaardig: de Parijse pers heeft juist hier
aan bijzondere aandacht gewijd. En mijn verrassing was heel groot, toen ik ja
ren later in Parijs een boekje aantrof, dat voor een groot deel aan mijn experi
menten was gewijd." 
Goede herinneringen bleek Van Leusden nog op zijn 86ste jaar te bewaren 
aan de tijd, dat hij de leiding had van de Utrechtse Kunstnijverheidsschool. 
Toen hij tot die functie werd geroepen waren er nog maar drie leerlingen, on
der wie Jo Uiterwaal, de beeldhouwer. Onder Van Leusdens leiding groeide 
het aantal tot 70, onder wie figuren als Moesman en Gerrit van 't Net. Men 
sprak van de „school van Van Leusden". Met innig plezier herinnert hij zich 
ook de periode, toen hij met verschillende mensen, ieder z'n eigen afdeling, 
werkte op de zolders boven de school aan het Janskerkhof. „Er werd weinig 
gesproken, alleen als er vragen kwamen; eigenlijk ideaal. De moffen hebben 
ons eruit gegooid. Trouwens, jonge mensen dorsten in de bezettingstijd de 
straat niet op." 
Uit zijn verhaal sprak gulle bewondering voor mensen als Douwe van der 
Zweep („een van de heel weinigen, die volledig open stonden") en voor Jo 
Uiterwaal, die zich op Archipenko inspireerde en mooie, vrije studietjes in 
klei maakte, maar nooit wat verkocht. „Toen hij eens bij mij was, luisterde hij 
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nauwelijks, hij sprak geen woord, hij keek maar naar mijn makettes." 
Dergelijke opmerkingen typeren ook de mens Van Leusden, zelf geen groot 
spreker, maar iemand die onbevangen open stond voor de talenten van der
den. Begrijpelijk, dat uiteenlopende figuren als Jo Uiterwaal, Douwe van der 
Zweep, Dick van Luyn, Joop Moesman, Gerard van 't Net, Louis Wijmans en 
Willem Wagenaar en later ook Niels van Spaendonck, erkentelijk waren voor 
hetgeen ze van Van Leusden hebben ontvangen. 
Tezamen met Clasca Ozinga, die vaak wat al te nadrukkelijk haar kennis van 
de kindertekening spuide, heeft Willem van Leusden een nieuwe tekenme-
thode voor de jeugd gelanceerd. Voor zijn medewerkster kon hij maar weinig 
sympathie opbrengen. Het boek lokte een grote enthousiaste recensie in de 
Nieuwe Rotterdamse Courant uit. Helaas is een ramp oorzaak geworden, dat 
het werk, waarvan wel reeds enkele recensie-exemplaren waren verzonden, 
de boekwinkels nooit heeft bereikt. Toen de stapels voor verzending bij de 
uitgever Brusse gereed lagen, is de zolder van het magazijn door brand volle
dig verwoest. Het zou beslist nog interessant zijn te weten, of de methode-
Van Leusden-Ozinga thans, nu er juist op dit gebied zo machtig veel is uitge
dokterd, nog iets van haar essentiële waarde heeft behouden. 
Van Leusdens „ontdekking" van de met geheimzinnige sluiers omgeven ets-
technieken van de 17de-eeuwse etser en schilder Hercules Seghers, waarnaar 
in de loop der eeuwen door menigeen tevergeefs was gespeurd, woog hem 
buitengewoon zwaar. De wetenschappelijke wereld heeft de waarde ervan 
zeker niet ontkend, maar wel een bepaald voorbehoud in acht genomen. Van 
Leusden was hogelijk verbolgen over het feit dat uit de kring van zijn colle-
gae-grafici weinig of geen weerklank kwam. Misschien is hieruit wel te ver
klaren, dat hijzelf op veel latere leeftijd van het mysterie een tweede mysterie 
maakte, in die zin namelijk, dat Seghers-zelf hem langs astrale weg de eigen
lijke sleutel tot ontraadseling zou hebben aangereikt. Hoewel Van Leusden 
zijn biograaf Hans Redeker had bezworen dit verhaal niet te publiceren heeft 
de auteur toch gemeend - zijn monografie verscheen trouwens na Van Leus
dens dood - het zijn lezers niet te mogen onthouden. Met zijn goede vriend en 
leerling Piet Vos, aan wiens prachtige verzameling vàn en documentatie óver 
Van Leusden Redeker veel te danken heeft gehad, stond Van Leusden in 
diens oude atelier een ets af te drukken, toen hij plotseling achter zich een 
ontzaglijk licht gewaar werd. Van Leusden draaide zich om en zag de figuur 
van Hercules Seghers. In enkele tijdloze seconden gaf de overleden kunste
naar hem de wenk wààr hij met zijn onderzoek moest beginnen. Piet Vos 
heeft van deze wonderbaarlijke verschijning niets gemerkt en gelooft er ook 
niet in: maar Van Leusden heeft zich, gestimuleerd door dit gebeuren, in een 
tijdrovend en moeizaam onderzoek gestort, dat driejaar in beslag nam. Zoals 
hij het zelf uitdrukte: ,,nu ben ik verplicht om dit tot het einde goed te doen." 
Sindsdien is hij ook rotsvast gaan geloven in het blijvend voortbestaan van de 
menselijke geest. 

Daar zijn oude huis in Maarssen, Mariënhof (door de dorpsbewoners 't Klok
je genoemd) tijdens de wereldoorlog door Duitsers werd bezet, is helaas meer 
dan een van zijn kubistische en constructivistische tekeningen, enige ervan in 
de geest van Lissitzky en Moholy Nagy, verloren gegaan. Zij waren trouwens 
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Willem van Leusden, Rotsachtig landschap, ca. 1950 

de maker zelf, waarschijnlijk ook door de geringe respons, minder gaan inte
resseren. Hij voelde zich tegen het eind van de jaren twintig in deze abstracte 
manier van werken doodgelopen en de kennismaking met de kunst van Dali 
en andere surrealisten, waarbij Willy Wagenaar en Joop Moesman een niet 
onbelangrijke rol hebben gespeeld, gaf hem nieuwe inspiratie en heeft hem 
op het spoor gezet van het surrealisme. 
Het surrealisme, minder een stijlvorm dan wel een wijze van denken, dat 
nauw met het onderbewuste samenhangt en in zijn uitingen een bijzonder be
roep doet op het associatie-vermogen van de beschouwers, is moeilijk te defi
niëren. Bij de ene kunstenaar ligt het accent meer op het fantastische, zelfs 
op het metafysische, bij de ander op de erotiek; wel doet zich in de meeste 
gevallen een literair, verhalend element gelden, dat even grillig en willekeurig 
kan lijken als de droom. 
Waardoor de één het surrealisme van Van Leusden als een authentieke uiting 
beleeft, terwijl de ander het slechts als een randverschijnsel kan zien, waarin 
het cerebrale te zeer prevaleert boven de uit het onderbewuste wellende sym
boliek is moeilijk te zeggen. Wel voel ik zelf meer voor het laatste dan voor 
het eerste gezichtspunt. Door sommigen is het wel zo geformuleerd, dat Van 
Leusden - en dit strookt typisch met zijn wat passieve natuur - nauwelijks ta
boes heeft doorbroken, ofschoon hij wel een surreële iconografie hanteerde. 
Hans Redeker acht Van Leusdens surrealisme wèl authentiek, maar laat toch 
blijken dat diens grafiek hem meer te zeggen heeft gehad, althans dat hier het 
zwaartepunt ligt van Van Leusdens oeuvre. De Duitse emigrant Wolfgang 
Cordan, die in 1935 een essay aan het surrealisme wijdde in verband met de 
kunst van Van Leusden, omschrijft deze als „de voortvarendste en rijpste uit-
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drukking van een nieuwe etappe in het surrealisme, waarin dit niet alleen 
meer ontluisterend, maar tegelijk constructief werkt." Het surrealisme zou, 
aldus Cordan, het geestelijk bezit van de heersende klasse aanvallen, zoals 
het proletariaat het materiële bezit aanvalt. Redeker tekent hierbij aan dat de 
kunstenaar zelf in zijn oude huis om deze verklaring geglimlacht moet heb
ben . . . 
Van Leusden ontving na de oorlog in Kunstliefde de B. J. Kerkhof-prijs, de 
eerste maal dat deze onderscheiding werd uitgereikt. Dit geschiedde duide
lijk onder aller instemming. De gemeente Utrecht schonk hem de erepen
ning, maar wellicht hechtte hij zelf't meest aan het ere-lidmaatschap van het 
grafisch gezelschap De Luis. Moesman schreef de oorkonde, waarin Van 
Leusden geprezen werd als leermeester. Later nog sprak Moesman hem aan 
een feestmaaltijd ter ere van Van Leusden op soortgeljke wijze toe. Een spon
tane waardering uit de hoek van jongeren, die van zijn didaktische gaven had
den geprofiteerd. Intussen moet het Van Leusden pijnlijk hebben getroffen, 
dat men hem nadien nimmer heeft gevraagd op éen van de vele exposities van 
De Luis werk in te zenden. 

Pyke Koch 

Pyke Koch moge onbetwist de vermaardste Utrechtse schilder zijn, ander
zijds is hij, hoe paradoxaal het moge klinken, een der minst bekende. Hij ver
toont zich zelden in het openbaar, staat met vrijwel geen Utrechts kunstenaar 
in contact en is zeker geen lid van enig Utrechts genootschap. Wel heeft hij 
zich in zijn woonstad tot exposities laten verleiden, maar, hoewel hij overbid-
delijke pretenties laat gelden in de wijze waarop zijn werk wordt gepresen
teerd, persoonlijk blijft hij verder buiten schot. 
Toevallig heb ik het moment meegemaakt, waarop hij, een jaar of 7 geleden, 
nadat hij zich lang had laten wachten, op zijn eerste, grote onverzichtsten-
toonstelling verscheen in het Amsterdams Stedelijk, waar hij bij het vooraf
gaand arrangement ook al weer bijzondere, zelfs als grillig ondervonden eisen 
had gesteld. De juveniele, betrekkelijk kleine figuur met de fijnbesneden 
„Engelse" kop en de ietwat wantrouwend ironische blik, moest, lichtelijk 
verlegen handen drukkend, op een spervuur van vragen en opmerkingen in
gaan, terwijl hij waarschijnlijk stond te denken: „o, was ik maar bij moeder 
thuis gebleven". 
Wel kan hij er trots op zijn tot de weinige Nederlandse schilders te behoren 
over wie niet alleen door critici uitvoerig werd geschreven, maar aan wie nog 
tijdens zijn leven een wetenschappelijke, fraai uitgegeven monografie is ge
wijd (door Carel Blotkamp). Hoe verleidelijk het moge zijn hieruit te citeren, 
ik bepaal mij tot enkele feitelijkheden uit Kochs leven, meer speciaal in ver
band met Utrecht, daarbij gebruik makend van een wat speelser geschreven, 
niettemin diepgaand opstel, dat Tirade (december '75) van de hand van Cola 
Debrot heeft opgenomen. Merkwaardigerwijze wordt in deze bijdrage, waar
in ook charmante persoonlijke herinneringen worden opgehaald met geen 
woord gerept over de waardevolle studie, zoeven genoemd. 
Toen Pyke Koch nog in Utrecht rechten studeerde heeft Debrot een poos 
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met hem samengewoond op de eerste verdieping van Nobelstraat 17 boven 
de sigarenzaak hoek Ambachtstraat „Van ouds in het Vosje", destijds be
heerd door de heer Meeuwesse. Een kleine kwieke man, ongehuwd, donker-
krullend haar, die het nooit laten kon om de enkele minuten, dat zijn kopers 
tegenover hem stonden gesprekken aan te gaan, waarbij uit het smalle be
weeglijke mondje vaak de meest spitse opmerkingen kwamen. Debrot noemt 
hem een gewezen seminarist, die nog wel eens een wonderlijk bonnet opzet
te, die hij bij het vertrek uit het seminarie van de godgeleerde rector had ge
jat, zomaar vanwege een onbedwingbare impuls. Hij was een beetje dadaïst 
en beschouwde de beroving van de rector als een belangrijk wapenfeit, waar
op nog herhaaldelijk moest worden ingegaan. „Wij luisterden met de nodige 
aandacht in afwachting van het ogenblik, dat wij ons enkele pakjes Abdullah 
of Kiriazi onrechtmatig zouden kunnen toeëigenen." 
Koch, die in zijn studententijd voor de keus kwam: kunstenaar of advocaat, 
ging bij deskundigen zijn licht opsteken over de techniek. Maar „zijn schilde
rijen haalden vrijwel onmiddellijk een niveau, waar anderen pas na jaren 
oefenen en studie of helemaal nooit aan toe komen" (Blotkamp). Vóór zijn 
„doctoraal" brak hij zijn studie af en stapte als autodidact over naar de schil
derkunst. Zijn naam kwam ik voor de eerste maal tegen in een dagbladrecen
sie van Jan Engelman. Het ging over een Kunstliefde-tentoonstelling, waarop 
Koch niet had ingezonden, maar wel vond Engelman het nodig zijn naam te 
spuien, blijkbaar onder de verse indruk van een eerste ontmoeting. Engelman 
zal er ook wel voor gezorgd hebben, dat een tijdje later het bekende portret 
ten voeten uit, dat Koch geschilderd had van zijn vrouw (dochter van wijlen 
minister de Geer) op z'n eentje in het eerste bovenzaaltje van „Voor de 
Kunst" werd geëxposeerd. De bedevaart naar dit solistische werk leek op het 
bezoek aan een mausoleum. Een prachtig doek - dàt wel - onfeilbaar geschil
derd, het incarnaat echter opvallend koel. 
Debrot onthult interessante bijzonderheden over Kochs geliefde lectuur. Hij 
was niet een gretige, maar wel een aandachtige lezer en bepaalde zich het 
liefst tot enkele boeken, die hij steeds weer opnieuw las: o.a. Prometheus, en 
Hedendaags Fetischisme van Carry van Bruggen, de Zangen van Maldoror 
van Lautréamont en Frau Beate und Ihr Sohn van Arthur Schnitzler. De 
doodsdrift, aldus Debrot heeft een belangrijke rol gespeeld bij de schepping 
van Kochs beroemde vrouwenfiguren, evenals zijn belangstelling voor de 
koestering van het incest. Die belangstelling vindt men gemakkellijk terug in 
zijn Mercedes van Barcelona, zijn Bertha van Antwerpen, „kinderlijk, moe
derlijk en hoerig" in énen en tenslotte De Vrouw in de Schiettent. Ook signa
leert Debrot de vertrouwdheid van Koch met de uitdragers en voddenrapers 
op de Springweg en constateert verwantschap tussen zijn Nocturne met be
paalde schilderijen, hoewel later ontstaan, van Margritte. 
Nocturne is, zoals men weet, de lyrische titel, die hij gaf aan een avondlijk 
verlicht plaatijzeren Utrechts urinoir met afdak, een schilderij, dat op de ver
maarde expositie in 1931 - Willink, Postma, Koch - in Voor de Kunst een ze
kere sensatie teweegbracht. Debrot spreekt van een urinoir, dat tot „poésie 
pure" werd omgetoverd, bepaald geen kleinigheid. Albert Kuyle vond er de 
bijnaam „pieskerkje" voor. 
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Extremistisch noemt de schrijver de eerste fase van Kochs schilderkunst, 
waarbij zijn belangstelling voor de film, meer speciaal Asta Nielsen en Con
rad Veidt, alsook bepaalde muziek ter sprake komt. Zij wordt gevolgd door 
een meer klassicistische periode met bijzondere affiniteit voor Italiaanse re
naissancisten als Piero della Franscesca en Mantegna. In deze periode tracht 
Koch zijn kunst aan de eisen van het maatschappelijk bestel met establish
ment te conformeren. Er vertoont zich een neiging tot lichter coloriet, „dat 
eerder de happy-ending van de wensdroom dan de nachtmerrie van de wer
kelijkheid doet veronderstellen" (Anna achter de Tapkast, één van de schil
derijen, die mij echt hebben ontroerd, de Toscaanse Seizoenen, de Utrechtse 
Schoorsteenvegers en het zoeven genoemde portret van mevr. Koch). 
Wat de lectuur van de kunstenaar betreft in de latere periode, zo licht Debrot 
ons in, richt deze zich meer op de afwisselend charismatische en boosaardige 
romans van Dostojewski en de fantasieën „ohne Ende" van Kafka. In de hui
dige fase, die omstreeks 1955 begint, maakt, aldus Debrot, de levensdrift nog
maals plaats voor de doodsdrift of de nachtzijde: de reeks tuinen met en zon
der menselijke figuren, nu niet op de wijze van de close-up, zoals in de eerste 
tijd, maar in het perspectief van de long-shot. Over de naïeve of pseudo-
naïeve trekken, die in deze schilderijen om de hoek kijken, rept Debrot niet. 
In een gesprek, dat de schrijver met A. H. Roland Holst voerde, stelde laatst
genoemde het zó, dat de ontwikkeling van Koch zich voltrok van tuin tot 
tuin: van De Hof van Eden, waaruit wij allen eenmaal zijn verjaagd, naar de 
tuin, die de mens nolens volens te enigertijd verplicht zal zijn te betreden, „de 
tuin in de vage misten van het hiernamaals". De bejaarde Bergense dichter 
haalde bij deze gelegenheid de beroemde regels van Boutens aan: 
— hoe over't brandend blind bazalt 

vind ik de weg naar Lethe? 
Zijn fraaie opstel besluit Debrot met de woorden: „Pyke Koch behoort tot 
degenen, die gepoogd hebben een antwoord te geven op deze vraag, waarop 
vrijwel geen antwoord is te geven." 
Utrecht neemt - dit kan niemand ontkennen - een slechts bescheiden plaats in 
op het terrein van de beeldende kunst. Een feit intussen, waarop men trots 
mag zijn, is, dat zowel de grootste vertegenwoordiger hier te lande van het 
magisch realisme als die van het surrealisme Utrechters zijn. De eerste uit 
hoofde van diens voorkeur, de tweede uit hoofde van diens geboorte. Het 
verschil tussen deze richtingen is door Abas eens als volgt getypeerd: „De 
surrealisten gaan van het onderbewustzijn; de realisten van de werkelijkheid, 
onze neo-realisten (magisch-realisten) van een conceptie uit." 
Koch zelf heeft eens geschreven: „Het magisch realisme bedient zich van 
voorstellingen, die we! mogelijk, maar niet waarschijnlijk zijn; het surrealisme 
daarentegen van onmogelijke, onbestaande of onbestaanbare situaties . . . In 
de voorstellingen waarvan Magritte, deze verbijsterende persoonlijkheid, 
zich heeft bediend is meestal het onmogelijke verbeeld; maar vaak is in de 
voorstelling een onwaarschijnlijke mogelijkheid weergegeven; hierin ligt zijn 
familieband met het magisch realisme." 

De man, die op het idee is gekomen Pyke Koch te vragen „nieuwe" lantaarns 
te ontwerpen voor de oudste delen van Utrecht, verdient mijns inziens een 
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Pvke Koch, Zelfportret met zwarte hoofddoek, 
1937 

Pyke Koch, Mevrouw H. M. Koch-de Geer, 1940 

ere-saluut. Het mag voorts een gelukkige daad van Kunstliefde heten, toen 
het genootschap in de jaren dertig steun vroeg voor een actie om het Centraal 
Museum te verrijken met een werk van Pyke Koch. Het werd het zelfportret 
met zwarte hoofdband. Later verklaarde één van de initiatiefnemers mij, dat 
niemand destijds door had, dat het au fond een fascistisch portret was. Er zijn 
mensen, die dit laatste blijven ontkennen. Niet te ontkennen is, dat Koch on
der invloed van Erich Wichman fascistisch is gaan denken. Dit blijft voor mij 
een moeilijk verklaarbare zaak, temeer, daar bij het afwegen tegen elkaar, de 
kunst van Koch en die van Moesman, het juis de aristocratische tederheid en 
menselijkheid bij Koch zijn, die voor velen, in elk geval voor mij, de doorslag 
geven. 

Moesman 

Zo vreemd lijkt het niet om te willen veronderstellen, dat de haat-liefde, die 
Utrecht zo gemakkelijk oproept ook geleid heeft tot de opmerkelijke groei 
van het surrealisme binnen onze veste. De Utrechtse surrealisten zelf met 
Moesman aan kop hebben dit niet zo gezien, al blijft het feit, dat juist Moes
man, ongetwijfeld een van de zeldzame „echte" surrealisten in den lande, 
vaak op Utrecht en de samenleving hier heeft gescholden. Terstond na zijn 
pensionering - hij had, zegt hij zelf een „stompzinnig" baantje bij de N.S.-
heeft hij de benen genomen naar de provincie (Schalkwijk). Hij liet hierbij 
niet na de buitenwereld van zijn motieven op de hoogte te brengen. Bekijkt 
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men de enkele schilderijen, waarop een plein of straat in Utrecht voorkomt, 
dan zijn de leegte en stilte, de verveling als men wil, wel de meest sprekende 
elementen. Het Utrechtse dialect heeft hem geboeid en misschien ook wel 
het volksdeel, dat zich hiervan bedient; men mag ook aannemen, dat bepaal
de plekjes in Utrecht hem dierbaar zijn gebleven; de bovendrijvende mentali
teit echter, de cultuurdragers en de cultuur, voorzover men die typisch 
Utrechts kan noemen, hebben bij hem weinig anders dan wrevel en verzet ge
wekt. 
Intussen, de moeilijkheden, die hij al spoedig door zijn „aanstootgevende" 
schilderijen ondervond, zijn niet in zijn geboortestad, maar in Amsterdam be
gonnen. Hier exposeerde hij in het begin van de jaren dertig tussen De Onaf-
hankelijken - Pyke Koch had bemiddeld - maar zowel bij de dagbladkritiek 
als bij de overheid vond zijn werk geen genade, terwijl de collega's, toen zijn 
werk inderdaad verwijderd werd, hem min of meer in de steek lieten. Moes
man heeft zich dan ook vrij gauw uit dit gezelschap teruggetrokken. In 1947 
evenwel is iets dergelijks in Utrecht gebeurd. Het feestvierende Kunstliefde 
(140 jaar) had een tentoonstelling in het Centraal Museum en op instigatie 
van burgemeester Ter Pelkwijk moest Moesmans grote schilderij Het Ge
rucht (naakte juffrouw op fiets) verwijderd worden. De toenmalige voorzitter 
van het Genootschap B. J. Kerkhof gaf hieraan gehoor. De verbittering die 
dit bij Moesman moest wekken, is toen voor hem toch geen reden geweest 
zijn lidmaatschap op te zeggen. 

Eigenlijk is de publieke erkenning van Moesmans betekenis als schilder en 
surrealist pas in de jaren zestig een feit geworden. De waardering van André 
Breton, de bekende Franse theoreticus van het surrealisme, ging aan de er
kenning in eigen land vooraf. Voor zijn allereerste overzichtstentoonstelling 
bood het gezelschap De Luis hem in haar toenmalige pand aan de Voorstraat 
de gelegenheid (1963). Er kwamen positieve critieken ondanks de schok, die 
bepaalde werken teweegbrachten. Vooral de karakteristiek van J. M. Boers-
ma trok de aandacht. „Elk werk, schreef hij, heeft wat Baudelaire noemde 
„de logica van het absurde"; de alledaagse dingen bevinden zich in samen
hang, die niet tot de dagelijkse realiteit behoren, maar des te dwingender de 
onontkoombare tweede werkelijkheid zichtbaar maken met de onthutsende 
kracht van een wakend beleefde hallucinatie". In '66 volgt een solo-tentoon
stelling in Amsterdam, waarop het vermaarde interview met Bibep in Vrij Ne
derland aansluit als ook de aankoop door A. Heineken (Menton) van het gro
te stille, niettemin geruchtmakende schilderij Het Gerucht, in feite één der 
onschuldigste, dat uit Moesmans handen kwam. Naar Utrechtse normen ook 
een geruchtmakend bedrag (men zegt: 15000 gulden). Voor hem zelf zal de 
bekroning van dit alles geweest zijn de enthousiaste brief, die Nico Wijnberg 
hem zond met als aanhef: „Grote meester". Moreel heeft dit waarschijnlijk 
meer voor hem betekend, dan welke koninklijke, burgerlijke of materiële on
derscheiding ook. Ofschoon, ik heb wel eens geschreven, dat Moesman zich 
nergens behaaglijker voelt dan in de scherpste contramine: „een egel, die bij 
dreigend of vermeend onheil zijn pennen of stekels uitzet." Zo was zijn aard 
en zo zal het wel blijven. 
Groot in kwantiteit was zijn oeuvre niet. In totaal heeft hij een zeventigtal 
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J. H. Moesman, Zelf
portret, 1935 

schilderijen gemaakt, waarvan een aantal door hemzelf weer werd afgebeten, 
zodat het kwantum gesanctioneerde op nog geen veertig neerkomt. De hoop 
van sommigen, dat hij in Schalkwijk tot een verhoogde produktie zou komen 
is tot dusverre niet bewaarheid. 
Moge de iconografie van een aantal schilderijen niet -een-twee-drie vertaal
baar zijn - niet voor niets heeft het onderbewuste in het ontstaan van zijn mo
tieven een belangrijk aandeel - de emotionele geladenheid en de authentici
teit zijn onmiskenbaar evenals in de meeste gevallen de esthetische kwaliteit. 
Hierbij mag worden aangetekend, dat Moesman, die als tekenaar van jongsaf 
goede leermeesters heeft gehad - Van Leusden toch wel de voornaamste? - als 
schilder in feite autodidact is. Wel heeft hij erkend grote geestelijke invloed 
te hebben ondergaan van zijn vriend en collega Willy Wagenaar. Tegenover 
mij heeft hij eens verklaard, dat hij van een akademie zonder twijfel afgetrapt 
zou zijn. „Een werkverschaffing voor mislukte kunstenaars", smaalde hij. 
Aan Edmond Wingen schreef of verklaarde hij: ,,Het blijft voor mij altijd een 
vermoeiende zaak steeds maar weer te moeten uitleggen waarom ik geen vol
geling van Willink en geen broeder van Melle ben en me op geen enkele wijze 
verbonden voel met Daamen, Doeve , Gordijn, Van Poppel en nog veel en 
veel meer zogeheten fijnschilders. Wie mij in een hokje wil opbergen zal mij 
zeer vereren als hij me naast de postbode Ferdinand Cheval, de douanebeam-
te Henry Rousseau en de spoorwegwachter Simon Rodilla een plaatsje wil 
geven." 

Toen William Kuik nog in Het Parool recensies schreef heeft hij Moesman 
zijn bewondering niet onthouden. In '68 maakte hij vergelijkingen tussen 
Moesman de surrealist en Willink en Koch de magisch realisten. Om te be
ginnen noemde hij Moesman van de drie de colorist: „Hij schilderde bijvoor
beeld een paar luchten, die werkelijk licht uitstralen". Voorts „zijn vorm is 
evenals bij Koch streng en sober; wat de ruimtelijkheid aangaat doet hij niet 
onder voor Willink, wint het van hem, daar hij eenvoudiger van compositie is. 
Het moet duidelijk zijn hoe ik meen, dat de zaken staan: Moesman, Koch, 
Willink". Ik meen dat Kuik later van deze stelligheid is afgestapt. 
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Ik mag niet vergeten naast de schilder de calligraaf in Moesman te vermel
den. Op de tegenstrijdigheid tussen het een en het ander heeft hij eens gewe
zen in een vraaggesprek met Jo van Staveren (Nieuw Utrechts Dagblad). Als 
schilder noemde hij zich een a-sociaal wezen, die schilderijen maakt gericht 
op de persoonlijk meest extreme uitingen, die buiten zijn bewustzijn omgaan, 
en als calligraaf een traditionalist. Maar de calligrafie - zijn vader genoot op 
dit punt al een reputatie - was hem met de paplepel ingegoten. Zijn werkstuk
ken op dit punt - mirakels van gaafheid - schrijft hij met een zelfgesneden pen 
van riet. Deze is gevoeliger dan de stalen pen, bovendien moet hij er enige 
weerstand door overwinnen, waardoor de letter een persoonlijker karakter 
krijgt. Op oude voorbeelden voortbouwend heeft Moesman een vorm trach
ten te vinden, geschikt voor de moderne tijd. Eenvoudig was dat niet. 
Veel vrucht schijnt hij gehad te hebben van de tijd, twee jaar, waarin hij ter
stond na zijn lagere school de School voor Grafische Vakken heeft gevolgd. 
Hij heeft altijd veel ijzers in het vuur gehad, misschien wel te veel. Zo heeft 
hij ook de merkwaardige historie van het schrift doorvorst en toen ik hem een 
voordracht daarover hoorde houden dacht ik: is er niet een docent in hem 
verloren gegaan. Ook heeft hij een nieuwe letter (Petronius) ontwikkeld. 
Vaak tekende hij Arabische letters, zonder eigenlijk te weten, wat ze au fond 
te zeggen hadden. Hij is toen, typerend voor zijn onderzoekende natuur, aan 
de universiteit colleges gaan volgen in de Arabische taal. 

Gerrit van 't Net 

Een avontuurlijke ruige knaap aan de buitenkant, een dromende ziel aan de 
binnenzij - zo zou men de jonge Gerrit van 't Net in een paar woorden kun
nen typeren; hij, die de roem van de moderne „Utrechtse School" - laten wij 
die weidse titel een enkele keer mogen gebruiken - jarenlang naar buiten 
heeft gedragen. 
Willem van Leusden noemde hem zijn beste leerling. De lessen, die de jonge 
„underdog" van Van Leusden kreeg, betekenden voor Gerrit veel meer dan 
alleen maar vakkundige oefening. Zij waren voor hem het Luctor et Emergo 
in zijn kwalijk bestaan: er op of er onder. 
Als zoon van boerenouders werd hij in Eemnes geboren, mensen, die een 
schraal bestaan hadden en zich in dit milieu als boeren nauwelijks waar 
maakten. Vader was een dromer, gedreven door een zwerversinstinct, die 's 
avonds over de boomloze streek naar verre horizonten uitkeek en vrij kort na 
de geboorte van de zoon op de bonnefooi wegtrok naar het oosten, naar 
Duitsland toe. Wie zal zeggen wat hem dreef? Zijn vrouw reisde hem na, 
maar eenmaal in Duitsland werd het een telkens hernieuwde vlucht. Toen de 
wereldoorlog van 1914 uitbrak is moeder, die over een sterk doorzettingsver
mogen beschikte naar Holland teruggekeerd: heimwee naar haar jongen, die 
bij familie was ondergebracht. Vader, die over geen enkel „papier" beschikte 
kon onmogelijk terug en wilde het waarschijnlijk ook niet. Sindsdien heeft de 
familie nooit meer iets van hem vernomen. 

Toen de acht-jarige Gerrit voor het vers gedolven graf van zijn moeder, zijn 
enige toeverlaat, stond - zij was aan longontsteking vrij plotseling overleden -
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had hij maar één verlangen: zich in de kuil te werpen; hij zag alleen maar red
ding in de dood. Hij was ondergebracht bij familie van zijn moeder maar aar
den kon hij er niet. Hij liep voortdurend weg. Liedjes zingend trok hij van 
boerderij naar boerderij en rondom het St-Nicolaasfeest en in de Kerstweek 
was hij als straatjongetje, garibaldi-hoed op het hoofd, bij de snoep- en ban-
ketbakkerswinkels in Utrecht te vinden. 
Het Stadsambachtskinderhuis, dat zich in 1922 over de knaap ontfermde, 
maar waaruit hij enige malen probeerde te ontvluchten, deed hem bij een 
strenge politieagent in de kost, terwijl hij overdag in de leer was bij een be
hanger en stoffeerder. In het strenge gezin van de politieman was alles verbo
den, dat hem aantrok. 
Bij de behanger gebruikte hij papier, dat niet meer strikt nodig was, om te te
kenen en nog eens te tekenen, zijn grootste hobby, het enige wellicht, dat 
hem aan 't leven bond. Voor zijn kostbaas mocht hij niet naar de Openbare 
leeszaal, toen nog gevestigd in de Loeff Berchmakerstraat. Het verbodene 
lokte. Eenmaal binnen ontdekte hij illustraties uit het toen vermaarde kunst
tijdschrift Wendingen. Hij tekende ze na. Een student, die het talent van de 
knaap opmerkte, bracht hem in aanraking met Prof. F. Roels, directeur van 
het Psychologisch Instituut en regent van de edelaardige Stichting Vrijvrou-
we van Renswoude. Deze Stichting kon aan het Stadsambachtskinderhuis, 
wanneer het pupillen betrof, die geestelijk op bijzondere wijze uitblonken 
gelden verschaffen voor verdere studie. Tot nog toe ging het speciaal om stu
denten in de theologie. Prof. Roels echter, zelf artistiek begaafd, wist gedaan 
te krijgen, dat Van 't Net de tekenavonden van Willem van Leusden in een 
school aan de Mgr. van de Weteringstraat kon bezoeken. De achttienjarige, 
die van dat moment af als een blad aan de boom veranderde, en nu ook inte
resse kreeg voor zijn persoonlijke ontwikkeling kwam hier in aanraking met 
Joop Moesman en Willy Wagenaar, die begrijpelijkerwijze op de richting, die 
hij aanvankelijk zou uitgaan, bijzondere invloed hebben gehad. Hij werd sur
realist en als zodanig niet een der minsten. 
Mevrouw Libuse Brozek, conservatrice Centraal Museum, heeft als voorbe
reiding voor een tentoonstelling van Van 't Net in het Mededelingenblad een 
indringende biografie aan hem gewijd, waarin zij zegt: „achter de zichtbare 
verschijning der dingen, die hij als een façade ervaart, blijft een verborgen 
mysterie. Er is spanning geschapen tussen de visuele en de mentale ervaring 
van de werkelijkheid . . . Dit is te verklaren door de wonderlijke omstandig
heden van zijn kinderjaren, door de eigenschappen geërfd van zijn drome
rige, zwervende vader en zeker ook door de eigenaardige ontwikkeling van 
zijn sexuele leven en zijn voorstellingsvermogen op dit gebied." 
De volgende bijzonderheid mag ik de lezer niet onthouden: Van 't Net maak
te bij Van Leusden portrettekeningen van enkele mede-cursisten, onder an
dere van de jonge Moesman. Het leek op een zelfportret van Van 't Net. Ster
ker: Moesman heeft eens verteld, dat hij was geschrokken de eerste maal dat 
Van 't Net het bewuste schoollokaal binnen kwam: het was of hij zichzelf aan 
zag komen! 
De steun van Renswoude strekte zich ook uit over Van 't Nets studie aan de 
Rijksakademie, waar de toenmalige directeur Roland Holst hem toeliet dank 
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zij de meesterlijke tekening van een dik stuk gescheurd kabeltouw. 
Niemand minder dan Willem Sandberg, toen nog assistent van Prof. Roels 
nam het voogdijschap over de jonge student op zich. Sandberg werd een 
soort schakel tussen de wat wantrouwende regenten en hun uitzonderlijke 
„élève". Ondanks zijn wat labiele persoonlijkheid, was Gerrit Van 't Net een 
felle werker, die een hoge dunk had van het kunstenaarschap en in de hoofd
stad geweldige indrukken opdeed, maar ook ervoer, dat de maatschappij 
vaak hard en medogenloos was. 

Aan één regent van het Stadsambachtskinderhuis, het raadslid M. J. P. 
Vermooten, bleef Van 't Net zich in bijzondere mate verplicht voelen. Niet 
zozeer vanwege het feit, dat het juist de heer Vermooten gelukt was hem als 
leerjongen bij een behanger in dienst te krijgen, maar vooral omdat hij zich 
zo levendig geïnteresseerd had voor de tekermgen in houtskool en potlood, 
die de ongeschoolde daar maakte. Hij wilde van zijn „weldoener" een portret 
schilderen en is er gewetensvol en langdurig mee bezig geweest. Het werd 
een groot, goed gelijkend portret, dat jarenlang ten huize van tandarts M. 
Vermooten, zoon van M. J. P., heeft gehangen en daarna in het bezit kwam 
van diens thans overleden zoon in Normandie (Faline). Kwam de heer Ver
mooten hier op bezoek dan was zijn eerste gang: naar het portret. 
Van 't Net wist van de regenten van Renswoude gedaan te krijgen dat hij 
Frans en Duits kon leren. Ook las hij veel. Het laatste studiejaar op de akade-
mie ('36-'37) kon hij gebruiken om naar Parijs te gaan, waar hij les kreeg van 
Othon Friesz en in aanraking kwam met kunstenaars als Hans Arp, Otto 
Freundlich, Max Ernst en Breton. Op de tentoonstelling van hedendaagse 
Franse kunst waar hij het werk zag van Cézanne, Picasso, Braque, Matisse en 
Dali, kreeg hij 't gevoel een belachelijk mannetje te zijn. Hij kwam zelfs tot 
de conclusie: „de Hollanders kunnen wel inpakken". 

Het surrealisme is voor de Utrechtse kunstenaar, hoewel het typisch met z'n 
innerlijk strookte, toch slechts een ambitie van tijdelijke aard gebleven. In 
het Parijse jaar kreeg zijn belangstelling een andere wending. Vandaar waar
schijnlijk, dat noch zijn contacten met Max Ernst, hoewel zij een poos in het
zelfde huis woonden, noch die met Breton van duurzamer aard werden. Ui
teraard heeft de taalbarrière ook belemmerend gewerkt. Vandaar ook, dat 
toen er een weg was geopend om Van 't Net persoonlijk met Picasso en Bra
que in kennis te brengen, hijzelf daarvoor terugschrok. Wel heeft hij in Parijs 
nog werk ingezonden op de internationale tentoonstelling in de Tuilerieën, 
meer speciaal een zelfportret met zonneklep, een doek, waaraan hij maan
denlang heeft gewerkt. 
Terug naar Holland vestigde Van 't Net zich in Amsterdam. De banden met 
Utrecht werden niet helemaal verbroken. In 't begin van de oorlog exposeer
de hij in Kunstliefde, waar hij zich als een colorist bij uitstek openbaarde. Als 
zodanig ook liet hij zich gelden op een recenter tentoonstelling in De Reiger, 
door Theun de Vries uitvoerig ingeleid en waar ik bij een persoonlijke ont
moeting met de kunstenaar kon vaststellen hoe vitaal hij was gebleven. Van 't 
Net bewoog zich ook op het gebied van de monumentale kunst. Voor onze 
Mytylschool maakte hij enige marmermozaieken. 
In Amsterdam organiseerde hij een particuliere Akademie op de zolders van 
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Gerrit van 't Net, Zelfportret, ca. 1930 Fedde Weidema, Stranding, 1945 

het Hendrick de Keyserhuisje d'Leeuwenburgh, (O.Z. Voorburgwal), waar 
hij zich als bekwaam didacticus ontpopte. Een getuigenis over hem: „met 
grote intuitïe voor de drijfveren van zijn leerlingen weet hij altijd door te drin
gen tot iedereen, die maar blijk geeft voor iets, wat dan ook, belangstelling te 
hebben". Na zijn dood (1971) hebben zijn leerlingen zich beijverd het insti
tuut voort te zetten. 
Toen de Amsterdamse kunsthandel Fijnaut, Prinsengracht 88, voorjaar '77 
een tentoonstelling had georganiseerd van zijn werk uit de laatste decade van 
zijn leven, kwam het accent vooral te liggen op zijn vlammend coloriet en zijn 
zinnelijke voorkeur voor vrouwelijk naakt. Uit een oud schetsboek bleek, dat 
hij op erotisch gebied in zijn jonge jaren geen blad voor de mond nam. Het 
meest geboeid werd ik door enkele indringende portretten. Hier hield deze 
egocentrische geest op zichzelf uit te leven: eerbied en bewondering zorgden 
voor een extra discipline. 

Vijf Surrealisten en méér 

In 1949 wilde Moesman nog deelnemen aan een expositie in de Openbare 
Leeszaal te Laren onder de titel „Vijf surrealisten"; tezamen met Van Leus
den, Fedde Weidema, Perdok en Poesiat. Voordat Moesman zich zogezegd 
in de cultus van zijn „Wuthering Heights" op eenzame hoogte terugtrok, 
duldde hij nog medestanders, al gingen ze praktisch andere wegen. In deze 
paragraaf zal ik mij bepalen tot de drie laatsgenoemden, daar ik Van Leusden 
en Moesman al afzonderlijk heb behandeld. 
In schilderend Utrecht is Fedde Weidema een moeilijk weg te denken figuur, 
al heeft hij doelbewust de vrije kunst er aan gegeven. Zijn vader had een 
drukkerij „en van kindsbeen af ben ik opgegroeid met drukinkt en lettertjes". 
Niet zo verwonderlijk dus, dat hij, die bovendien bewonderde voorbeelden 
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als Cassandre voor zich had, de publiciteitsweg is gaan bewandelen, waarop 
hij intussen zijn kunstenaarsgeweten nimmer geweld heeft aangedaan. Niets 
plezieriger dan over iemand te schrijven als Weidema, die gedurende de 
reeks vanjaren in Utrecht doorgebracht, waarin hij 't lang niet altijd gemak
kelijk heeft gehad, zelden zijn glimlach heeft prijs gegeven en die, construc
tief en onbaatzuchtig ingesteld, steeds bereid was een goede zaak te steunen. 
Zo was hij jarenlang lid van de adviescommissie voor het Centraal Museum. 
Al van 1940 af bestuurslid van Kunstliefde, jarenlang vice-voorzitter, waarbij 
hij ook een tijdlang in de tentoonstellingscommissie zitting had, terwijl hij in 
1953, het eerste jaar, dat hij bestuurslid was van Stadsontspannig, de Utrecht
se Kunstmarkt van de grond heeft gekregen. Een manifestatie, die al terstond 
niveau had en dit, in tegenstelling tot tal van andere kunstmarkten in den lan
de consequent kon handhaven, dankzij vooral een continu volgehouden, 
vaak aangevochten ballotage. Weidema, die in 1978 de 25e Kunstmanifesta
tie zelf inleidde kon met genoegen vaststellen, dat de kwaliteitsnorm in 
Utrecht steeds voorop heeft gestaan. Geen deelnemer, die er aan zou denken 
voor de dag te komen met werk, dat hij ,,bij het aanvegen van z'n atelier nog 
ergens in een hoek vond". 

In een vraaggesprek met het Utrechts Nieuwsblad waaraan ik zoeven al een 
paar citaten ontleende, heeft hij intussen niet vergeten te zeggen, dat niet van 
hem het oorspronkelijke denkbeeld van de kunstmarkt kwam, maar van de 
man, die jarenlang de directie van VVV voerde en meer dan één initiatief 
heeft ontwikkeld, John Wilbrenninck. 
Op de laatste ledententoonstelling van Kunstliefde heeft Weidema na jaren 
blanco, plotseling weer ingezonden, waaruit bleek, dat hij het surrealisme 
nog immer trouw is gebleven. 
Jelle Troelstra heeft bij de opening van een expositie in Kunstliefde eens zijn 
bewondering geuit voor het goedgevonden pseudoniem Perdok. De kunste
naar, die zich deze schuilnaam had aangemeten heette in werkelijkheid Henk 
Schellevis en was inderdaad een ongemene persoonlijkheid. Dat hij als kun
stenaar tekenlessen gaf op een lyceum was niets bijzonders, maar dat hij een 
tijd lang bijlessen gaf in de wiskunde kon reden geven tot enige verwonde
ring. Hij erkent beïnvloed te zijn geweest door Pyke Koch (later door Picas
so), maar wat Koch praktisch niet deed, deed Perdok wèl: hij was graag bezig 
met monumentale kunst. Zo heeft hij het Utrechts politiebureau versierd met 
een aantal glastegelmozaïeken, waaraan hij, voordat de eerste tegel er aan te 
pas kwam, al zeven maanden had getekend. Het procédé, dat hij toepaste was 
verre van eenvoudig: sommige tegels gingen ettelijke malen in de oven. De 
onderwerpen zijn: spelende kinderen, overstekende voetgangers, fietsers en 
stoplichten en een verkeersongeluk, zaken dus, waarbij vooral de verkeers
politie is betrokken. 

In Laren werd hij ingedeeld bij de surrealisten, hoewel hij au fond dichter bij 
het magisch realisme stond. Vooral zijn Hommage à Kafka is mij bijgebleven 
vanwege zijn strakke stijl en koele distinctie. De ver doorgevoerde verticale 
lijn hield, dunkt mij, al een verwijzing in naar het monumentale. 
Het thema maakte duidelijk, dat Perdoks belangstelling zich ook richt op de 
letterkunde. Deze affiniteit leidde er toe, dat hij vóór de oorlog als enige 
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schilder deel uitmaakte van een roerig gezelschap van jongeren, studenten 
nog, die alle bezeten waren van de literatuur. Het waren: Th. Lehmann, dich
ter en criticus, Theo van Baaren, dichter en essayist, later als opvolger van 
wijlen prof. Van der Leeuw hoogleraar te Groningen in de Geschiedenis der 
godsdiensten én fenomenologie van de godsdienst; Cees Buddingh', dichter, 
criticus, schaker; Jan Wit, dichter en predikant en Hans Rooduyn, theolo
gisch student, later boekverkoper, weer later dramaturg aan een toneelgezel
schap. Deze jonge, druk discussiërende geesten vermaakten zich op z'n tijd 
met limericks in allerlei talen en schreven zelfs sonnetten in teamverband. 
Perdok vertelde toen hij in de jaren vijftig werd geinterviewd, dat de cluble
den een met collages versierd geschrift - in één exemplaar getypt - hadden sa
mengesteld onder de naam De Schone Zakdoek. Hij neemt aan, dat dit uni
cum bij prof. Van Baaren zou berusten. De vraag rijst, of dit curieuze werk 
een plaats moet worden ingeruimd in het Letterkundig Museum. 

Hendrik Bart Poesiat, die in Woerden woonde en als lid van Kunstliefde in 
Utrecht vrij geregeld zijn werk inzond, althans vóór de oorlog, staat te boek 
als een kunstenaar, die een synthese zocht tussen het surrealisme en de nieu
we zakelijkheid. 
De vormen benaderde hij op een verrassende manier, maar als colorist ging 
hij wel eens wat nadrukkelijk te werk. Weliswaar kon men hem niet op 't eer
ste gezicht een fijnschilder noemen, al naderde hij dit gilde vaak heel dicht. 
Toen zijn ogen achteruit gingen werd hij gedwongen een meer picturale, rui
gere wijze van schilderen te volgen. 

Het had mij geen moment bevreemd als ik op de tentoonstelling in Laren ook 
Louis Wijmans had aangetroffen. Eerder vond ik het wonderlijk, dat hij ont
brak. Immers, hij heeft niet alleen aan de wieg van het Utrechtse surrealisme 
gestaan, maar behoorde tot het driemanschap Wagenaar-Moesman-Wij-
mans, die weinig voor elkaar onderdeden in hun lyrische bewondering voor 
Dali, wiens authenticiteit toen nog moeilijk kon worden aangevochten. 
Toen enkele jaren terug in de reeks Utrechtse „ontdekkingen" van Jan Juf-
fermans ook Wijmans een plaats kreeg, werd opnieuw duidelijk, dat zijn aan
deel in het Utrechtse surrealisme niet moet worden onderschat. Tevens ech
ter, hoezeer Moesman en hij in aard en uitgangspunt verschilden. Esthetisch 
mogen ze elkaar naderen, hun voorstellingswereld liep al gauw hemelsbreed 
uiteen. Waar Moesman speciaal in zijn provocerende, erotische thema's geen 
taboe overeind liet, gebruikte Wijmans, een bewonderaar van Magritte, een 
symbolisch idioom, dat soms meer versluierde dan onthulde. Bovendien: hij 
bezat en behield een optimistische kijk op leven en wereld, iets wat hem in de 
ogen van de supersurrealist en „inquisiteur" André Breton vermoedelijk al 
verdacht zou hebben gemaakt. 
Heeft zijn maatschappelijke activiteit uiteraard remmend gewerkt op de om
vang van zijn productie, een rem op de kwaliteit was dat niet. Zijn artistiek 
geweten heeft hem nooit vaarwel gezegd. Ook in zijn z.g. „derde levensfase" 
gaat Wijmans met zijn schilderkunst gestadig door, zonder dat zijn zeggings
kracht aan spanning en verfijning inboet. 
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Hendrik Bart Poesiat, 
Narkissos, 1939 

Hoewel hij sinds jaren inwoner is van Rotterdam, voelt hij zich nog altijd 
Utrechter, die het artistieke leven van zijn geboortestad trouw blijft en ook 
bereid is jongere kunstenaars, die advies van ouderen op prijs stellen - en 
heus, die zijn er ook nog ! - met raad en informatie ter zijde te staan. 

Ook Jan Verstegen zou in dit cenakel hebben thuis gehoord, tenzij men hem 
bij de magisch-realisten had gevoegd. Ik voelde hem verwant aan Edgar 
Fernhout in diens jonge jaren. Verstegen kon men een fijnschilder noemen, 
die zich uitleefde in vrij grote formaten. Naar ik meen studeerde hij rechten 
aan onze universiteit, maar toen hij was afgestudeerd en zich naar ik hoorde 
in het ambtelijk leven van Den Haag begaf, schijnt hij de kunst er aan gege
ven te hebben. Althans ik heb niet gehoord, dat hij zich nog ooit in het open
baar als kunstenaar heeft laten gelden. 
Tot op de dag van vandaag is het surrealisme in Utrecht in belangrijker mate 
dan elders in ons land blijven leven. Ik denk aan Peter van Poppel, een subtiel 
fijnschilder, wiens werk zeker in den beginne ondubbelzinnig naar het surrea
lisme verwees; aan Nol Manten, vinder van uitmiddelpuntige, vaak bizarre 
toestanden in een meestal grimmige context; aan Herman van Rossum, fan
tastisch landschapschilder in mini-formaat met soms sprookjesachtige sug
gestief; aan Piet Vermeulen, vroeger in realistische of wil men, nieuw zake-
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lijke stijl schilderend, de laatste jaren met een steeds sterker neiging naar een 
ironisch verhalende vorm van surrealisme, soms verwant aan Magritte. 
Voorts komt men onverdacht surrealistische trekken tegen in het werk van J. 
Bruyn, soms ook bij Alb. Temming, al verwijst de laatste ook wel graag naar 
de romantiek. 
Bij een aantal jongere grafici (Frans van Hienen, Charlotte Groen, Witten-
berns en H. en A. v. d. Haar, twee broers) ontmoet men eveneens tendenzen, 
die met het surrealisme in familie-relatie staan. 

Otto v. Rees 

Schrijvend over Otto van Rees, wiens kunst door Plasschaert eens als Fran
ciscaans werd bestempeld is het haast onvermijdelijk om zijn vader te noe
men: prof. Jacob van Rees, een kleine, maar opvallende man, liefst gehuld in 
een zwarte cape, lopend op sandalen en de krullende haardos bedekt met een 
typisch kleine zwarte flambard; een man die met alle vuur, dat in hem brand
de, de wereld beter en gelukkiger wilde maken. Pieter van de Meer de Wal
cheren noemde hem een der eersten in ons land, die het kamperen daadwer
kelijk boefende, één van de Tolstojaans - Christelijke anarchisten volbloed 
Rousseauist, die meende, dat de mens van nature goed was en „als ge maar in 
de natuur leefde, geen alcohol dronk en bruine bonen at, ge nooit meer 
kwaad zoudt doen". Wie ooit met Jacob van Rees op enigerlei wijs kennis 
maakte kon moeilijk anders denken dan dat er geen spiertje kwaad in deze 
mens zat. 
Otto is „toevallig" in Freiburg geboren en heeft als kunstenaar, in een vrij hu
welijk levend met een mooie doortastende vrouw, ook artieste, veel gezwor
ven en veel geluk naast de armoe van een kerkrat gekend. Daarna heeft hij 
nog zo lang in onze stad op een bovenhuis aan de Bouwstraat gewoond, dat 
men hem in de beschrijving van het Stichts artistiek tableau moeilijk kan ne
geren. Op leeftijd gekomen reed hij nog steeds wat ongezeggelijk op zijn So-
lex, evenals een kat het snelverkeer negerend, totdat hij op een late avond op 
de Biltstraat het slachtoffer werd van een dodelijke aanrijding. Zijn verfijnde 
Fedja-kop (de hoofdpersoon uit Tolstoï's Levende Lijk) werd nooit subtieler 
getekend dan door Antoinette Gispen. In zijn Franse jaren dik bevriend met 
de even berooide Kees van Dongen was Otto een der zeer weinige Hollandse 
kunstenaars, die de geboorte van kubisme en dadaïsme van de wieg af heb
ben meegemaakt. Hij is zowel met Picasso en Braque als met Juan Gris, Jean 
Cocteau, Blaise Cendrars, Arp en Tristan Tara, bekend en bevriend geweest. 
Onder de indruk van de eerste wereldoorlog en misschien ook onder invloed 
van de „bekeerling" Pieter van der Meer de Walcheren is het paar in de 
schoot van de moederkerk beland en kerkelijk gehuwd; hoewel hij, eenmaal 
in Holland teruggekeerd, de bohème nooit heeft afgezworen. Uiteraard is het 
katholicisme in zijn kunst een belangrijke factor geworden; het heeft vooral 
zijn motievenwereld verrijkt. 

Ensinck heeft Otto's verblijf in Utrecht- zijn vrouw was in Ascona achterge
bleven - een vrijwillige ballingschap genoemd, maar hij woonde hier niet zo 
ver van zijn dochter Magda in Bilthoven en was sterk geboeid door de „Gide-
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onsbende" van De Gemeenschap. Ook werkte hij een aantal jaren samen met 
zijn talentvolle leerlinge Micha Landt. 
De frappante tentoonstelling, die in 1975 aan Otto en zijn vrouw (Catharina) 
Adya Dutilhin het Centraal Museum werd gewijd, deed een uitstekend gedo
cumenteerde catalogus ontstaan, waarin een groot deel van zijn oeuvre uitge
diept werd behandeld. Ensinck, die in Utrecht met Otto kennis had gemaakt 
vertelt daarin van gezamenlijke, vaak avontuurlijke reizen, meestal per trein 
of boot, maar ook met de motor, Otto achterop! Zij werden bij oude relaties 
als Campigli, Zadkine, Cendrars en Severini met open armen ontvangen. 
Treffend is ook wat Michel Seuphor over de eerste kennismaking met het 
echtpaar heeft geschreven: „mijn wat introverte geest vond bij deze mensen 
de gewenste sfeer en iets als een uitzicht op een betere wereld." Het tragisch 
treinongeluk, dat zoveel onmiddellijk leed over het gezin bracht heeft helaas 
ook over het verdere leven van deze mensen en het huwelijk een blijvende 
schaduw geworpen. 

Door de zoëvengenoemde tentoonstelling, een daad van grote piëteit, is ons 
nog eens ingescherpt welke fasen de kunst van Otto van Rees in de gang der 
jaren heeft doorlopen; het luminisme (met duideljke invloeden van Toorop), 
het kubisme, het dadaïsme en zeker ook het expressionisme. In zijn Utrechtse 
periode heeft Otto van Rees invloed van Charles Eyck ondergaan, zij het van 
voorbijgaande aard. De persoonlijkheid van Van Rees miste het exuberante, 
dat Eyck zozeer kenmerkt. Als kunstenaar en als mens bleef het stempel van 
aristocratische ingetogenheid en discretie bepalend, een trek, die ook zijn 
vluchtigste werk nooit heeft verlaten en in zijn beste een sfeer kon brengen 
van serene contemplatie. 
Overigens heeft Van Rees zich in zijn genres weinig beperkingen opgelegd', 
stilleven, landschap, interieur, portret en religieuze compositie wisselden el
kaar af, terwijl ook muurschilderingen en affiches aan de orde bleven. Onder
nam hij de laatste jaren een grote reis, Italië, Griekenland, Joegoslavië, dan 
verzekerde hij zich van tevoren bij een kring van vrienden en relaties van op
drachten voor pastels, litho's etc. Ook deze uiteraard vluchtige om niet te 
zeggen „journalistieke" arbeid bleef het merkteken dragen van de man, die 
tot het laatst toe geest en distinctie in zijn wapen voerde en die, meer zwijger 
dan spreker, al kon hij heel scherpe ironische opmerkingen maken, door zijn 
vele bewonderaars nooit van de wijs werd gebracht. 

Op één van zijn laatste reizen was hij ernstig ziek geworden, maar geukkig 
herstelde hij. De Onverbiddelijke liet toen nog af. Het blijft pijnlijk te besef
fen, dat juist deze zachtmoedige van geest, zij het ten gevolge van eigen on
achtzaamheid, door het harde verkeer van deze tijd geveld moest worden. 

Toon van Ham 

Toon van Ham, jongere broer van Jan, huldigde al van de aanvang af geavan
ceerde ideeën en heeft zich in zijn werkwijze meer dan eens vernieuwd. De 
moderne stromingen in de Europese schilderkunst hebben op zijn oeuvre een 
belangrijke invloed gehad. Dit begon al in zijn op het cubisme geënte zwart-
krijt-tekeningen, waarin naast klemmende contrasten in zwart en wit met hun 
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Toon van Ham, Lucas 
Bolwerk, 1938 

tussentonen, ook boeiende ruimtelijke effecten te beleven waren. 
In menig schilderij toonde hij zich een colorist van allure. Zo herinner ik mij 
een glorieus bloemstuk, dat Charles Eyck hem niet zou hebben verbeterd. 
Wonend in Vianen heeft de nabijheid van de rivier hem vaak geïnspireerd. 
Door het surrealisme schijnt hij nooit te zijn aangetrokken, maar wel hebben 
ontdekkingen in het non-figuratieve veld hem gebiologeerd. De laatste jaren 
werkt hij in een abstracte sfeer, wat bij hem betekent, dat tot enkele lijnen her
leide voorstellingsfragmenten en symbolische tekens tot één complex in een 
gedempte veelheid van kleur kunnen worden verenigd. 
Hoewel hij zijn verblijf naar de provincie Groningen heeft verlegd, werden 
zijn relaties met onze stad niet verbroken. Op een der jongste kunstmark
ten, waar, na Weidema en Jongenelen, de laatste jaren Huib Sluis de leidende 
man is, was Toon van Ham voor een aanzienlijk deel met monotypes vertegen
woordigd. 

Tjomme de Vries 

Tjomme de Vries, die enige jaren geleden in zijn woonplaats Zuilen, 67 jaar 
oud, overleed, kunstenaar en wetenschapsman in énen, heeft zich in velerlei 
richting verdienstelijk gemaakt. Jarenlang gaf hij op het Thorbecke-lyceum en 
op het Stedelijk Gymnasium in Tiel les in tekenen en kunstgeschiedenis. Hij 
was deskundige op het gebied van de kindertekening. In Kunstliefde, waarvan 
hij een goed secretaris is geweest heb ik hem een causerie over de kinderteke
ning horen houden en de wijze, waarop hij deze materie doorzichtig maakte, 
kunnen bewonderen. Het verbaast niet dat zijn boekjes, waarin hij de teken
techniek behandelde, snel populair werden en o.a. in het Duits zijn vertaald. 
Menige publikatie van zijn hand, zoals die over de primitieve kunst van vroe
ger en nu, onder het motto „Van Ijstijd tot Picasso" heeft ook in Spanje, Ita-
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lië, Zweden en in andere landen ingang gevonden. Zij vormden een onderdeel 
van de grote uitgave Kunst aller Tijden, waarvan Prof. dr V. Denis uit Leuven 
de leiding had. 
Evenals zijn vader is Tjomme diep doorgedrongen in de geheimen van de ster
renkunde - hij ontving de Van der Bilt-prijs als vooraanstaand amateur - en gaf 
zijn naam aan populair wetenschappelijke geschriften over de Maan en het 
Heelal (onderzoekingen naar mogelijkheden van leven in de ruimte). 
Last but not least was hij een respectabel kunstenaar, waarbij hij neigde naar 
het surrealisme en zich specialiseerde in de houtgravure. Hij maakte tal van il
lustraties, ex-libris etcetera en in zijn laatste vakanties legde hij zich evenals 
zijn vrouw met vrucht toe op het aquarelleren. 

J. M. v. Empel 

De naam J. M. van Empel zal lang niet iedereen wat zeggen. Toch heeft hij 
hier een aparte plaats ingenomen. Reeds als zestienjarige maakte hij opvallen
de tekeningen. Zijn opleiding was ongewoon veelzijdig. Zo studeerde hij twee 
jaar in Parijs; Paul Citroen neemt onder zijn opleiders hier te lande naast Rö-
ling, Wiegers en De Kat een aparte plaats in. De stijl, door de meerderheid 
van deze pedagogen gehuldigd, heeft hem niet belet vrijwel volledig de ab
stracte kant op te gaan. Niet uit mode of gemakzucht, maar omdat hij, zoals hij 
zelf verklaarde, op de naturalistische manier volkomen was uitgekeken. De 
non-figuratieve trant werd een uitdaging, die hem, eenmaal aanvaard, niet 
meer losliet. 
Wie ooit heeft verwacht dat van Empel ook zijn stempel op het Utrechtse 
kunstleven zou zetten is door de feiten gelogenstraft. De kunstenaar voelt zich 
als teruggetrokken eenling blijkbaar gelukkiger dan in de groep en hoewel (of 
doordat) zijn dieplood ver reikt is zijn zelfkritiek navenant. Dit kon er heel wel 
de oorzaak van zijn, dat de kwantiteit van zijn produktie in verhouding achter
blijft bij de kwaliteit. 

Antoinette Gispen 

Antoinette Gispen is haar werk op de jubilerende kunstmarkt niet tegengeko
men. Ze begreep niet, waarom zij ditmaal niet gevraagd is. Weliswaar woont 
zij in Rotterdam, maar zij is en blijft lid van Kunstliefde, al van '47 af en denkt 
er niet aan haar relatie met Utrecht los te laten, waar zij indertijd de gymnasi
um-afdeling van het meisjeslyceum afliep. Haar artistieke vorming kreeg zij op 
de Haagse kunstacademie, waar zij vooral aan de lessen van W. J. Rozendaal 
veel te danken heeft. 
In haar Utrechtse jaren na de bevrijding maakte zij een serie getekende por
tretten, waarvan mij dat van Otto van Rees steeds is bijgebleven. Diens ver
fijnde Fedja-kop heeft zij tot in de kleinste details nagespeurd. 
Sindsdien heeft zij zich op andere genres toegelegd, maar dat zij het portrette-
kenen niet heeft verleerd, bewijst onder andere een vrij recente kop van Jan 
van Ham. Beslissend voor haar artistieke ontwikkeling is haar verblijf geweest 
in Parijs, nadat zij in '52 een beurs van de Franse regering had ontvangen. Een 
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Antoinette Gispen, 
Visage, 1953 

jaar lang studeerde zij aan de Académie Ranson. 
Naar Ravenna is zij getogen om zich met de eeuwenoude mozaïekkunst te ver
staan. Haar meest recente werk is een mozaïek van vrij aanzienlijke grootte 
(2.10 x 1.30 m) voor een kantoorgebouw van de Zuid-Nederlandse Aanne
mersvereniging in Heeze bij Eindhoven. Voorts maakte zij wandschilderingen, 
mozaïeken in glas en glasramen in Utrecht, Den Haag, Haarlem, Amsterdam 
en Arnhem. Het Instituut voor de Volksgezondheid in Bilthoven bezit een in
teressante monumentale bijdrage van haar hand. 
De laatste tijd exposeerde zij tweemaal tezamen met haar vader, de bekende 
ontwerper van meubelen en eenmaal met Kamerlingh Onnes. 

Joop Sjollema, de ,,diepfries" 

Joop Sjollema kan men niet volop tot de Utrechtse schilders rekenen, maar de 
stad waar hij zijn gevoeligste jaren, van zijn zesde tot na zijn rechtenstudie 
heeft doorgebracht, waar hij deelnam aan de nu tot klassiek gepromoveerde 
tentoonstelling van vernieuwers in 1931, de stad bovendien, waar hij veel goe
de vrienden heeft en waaraan hij in zijn korte auto-biografie een paar werke
lijk kostelijke bladzijden heeft gewijd, mag er een eer in stellen ook hem tot 
haar zonen te rekenen. 
Even iets uit die bladzijden: ,,De paardetram, het suizelende gaslicht, de 
dienstboden met neepjesmuts, de groentekarren, die met de heerlijke over
daad uit de warmoezenierstuinen langs kwamen rijden, dat zijn een paar van 
de welbekende dierbaar geworden gelaatstrekken van die tijd." „Bestaat er 
één stad, die in verborgenheden halen kan bij Utrecht? Straten lopen uit op 
dwarsstraten en die weer op een gracht dwars daarop, het perspectief afslui
tend met een meduserend starende gevel met geloken gordijnen. Doch mid
den in die stad bevindt zich het meest voluptueuze stadsinterieur dat ik ken: de 
twee weelderige krommingen van de Oude Gracht met de lage werven, hun 
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kelders en met de hoge huizen aan beide zijden. Het water komt te voorschijn 
uit de krocht onder het stadhuis, volgt de beide bochten, waarna het verder 
recht ligt tot de Bemuurde Weerd. Hoog erboven: de trancendentaal werken
de architectuur van de Domtoren, bekroond door dat elegante en ijle kristal: 
de vermetele derde trans, de „lantaarn". Deze toren heeft op mij een haast 
magische werking gehad en fascineert mij nog steeds." 
Ik zou door kunnen gaan met citeren; elk woord proevend, krijgt men het ge
voel: hier is een schilder èn dichter aan 't woord. Beide gebruikmakend van 
een soort understatement, dat de aristocraat-van-de-geest verraadt. Uit een in
terview met hem bleek mij, hoezeer hij als literair fijnproever keurend door de 
tuin van onze hedendaagse letterkunde wandelt. 
De beste woorden over hem konden wel eens gezegd zijn door Theun de Vries, 
toen deze in 1971 de inleiding sprak bij de opening van de overzichtsten
toonstelling van Sjollema in Arti (Amsterdam). Hierin werden alle facetten 
van diens kunst be- en doorgelicht, mede in verband met Sjollema's verhou
ding tot de tijd van nu en met zijn Friese afkomst. De Vries qualificeerde hem 
als de „diepfries" met onmiskenbaar introverte karaktertrekken, de man die 
zich graag en niet helemaal in scherts een reactionnair noemt en over een 
sterk zintuig beschikt voor „intermenselijke" relaties. Hij noemde hem een bi
ograaf, die als portretschilder ook levensbeschrijver is. „Nu kan een echte 
reactionnair natuurlijk nooit solidair zijn met al wat leeft en wij weten dus, dat 
Joop Sjollema niet zo reactionnair is als hij zich graag voorstelt. Met name in 
zijn portretten is hij voluit de medemens, de tijdgenoot, die wil doordringen in 
het levensbesef, in de psychische bouw van de ander." 
Sjollema is leerling geweest van Roland Holst. Bepaalde details in de monu
mentale scheppingen die hij gemaakt heeft, leveren daarvan het bewijs. Veel 
duidelijker echter, - althans volgens Bettina Spaanstra-Polak in het aardige 
boekje Teeken aan de Wand - is de invloed van de Franse kubist André Lhote, 
bij wie Sjollema enige tijd in Parijs werkte. 
Nog vrij recentelijk heeft Kunstliefde een tentoonstelling van Sjollema's schil
derijen georganiseerd en enkele jaren terug was zijn werk te zien in het Cen
traal Museum. De laatste jaren heeft hij intrek genomen in een leegstaand 
schoolgebouw in Varik (Tielerwaard), maar hij heeft zijn woning in Amster
dam aangehouden, daar hij tenslotte de cultuur van de hoofdstad niet kan 
missen. 

V. P. S. Esser 

Ik meende de beeldhouwer V. P. S. Esser, directeur van de afdeling Beeld
houwkunst van de Rijksacademie in Amsterdam, waar hij Bronner is opge
volgd, in deze reeks niet ongenoemd te mogen laten. Weliswaar is hij niet in 
Utrecht geboren en werkt hij sinds '47 in Amsterdam, maar evenals Sjollema 
heeft hij een belangrijk deel van zijn jeugd in Utrecht gewoond, waar de sfeer 
hem altijd veel heeft gedaan. Het carillon van de Domtoren had zijn hart en 
telkens wanneer hij hier terug is, wordt hij weer getroffen door de weidse bol
werken en de prachtige Nieuwe Gracht. In het Camminghaplantsoen blijft zijn 
befaamde Schaatsenrijder een fascinerend element en sinds enige tijd huisvest 
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de Troosterlaan (Tuindorp Oost) zijn grote Barmhartige Samaritaan, die de 
hulpbehoevende uit de bijbelse parabel op zijn rug genomen heeft en in gebo
gen houding voortdraagt: een afwijkende opvatting van de gebruikelijke. 

Gérard Grossere 

Toen huis en atelier van Otto van Rees aan de Bouwstraat vrijkwamen is Gé
rard Grassère daarin getrokken, een uit Belgische ouders stammend en in 
Antwerpen (Opsomer) opgeleid Nederlands schilder, die van zijn Utrechts 
home graag een centrum maakte van artistiek ingestelde intellectuelen, jour
nalisten en dergelijke. Hij begon hier als expressionist in een vaak krachtig 
coloriet, dat men in het noorden niet dikwijls aantreft en is later abstract gaan 
schilderen, zij 't wel in typisch expressionistische trant. 
Hij had een „feeling" voor poëzie en heeft eens een expositie gehouden van 
een twintigtal abstracte schilderijen, geïnspireerd door evenzovele gedichten 
uit de bundel Balans van Elisabeth Eybers, de sensitieve Zuid-Afrikaanse 
dichteres. 
Er is nog een korte periode geweest, waarin de vindingrijke schilder in zijn ate
lier tentoonstellingen van eigen werk en van derden arrangeerde. Hij en zijn 
vrouw Len Peperkamp, die ook schildert en aardewerk maakt, geven al gerui
me tijd les aan het Instituut voor Beeldende Vorming te Amersfoort. 

Adraan van der Weyden 

Adriaan van der Weyden, in 1910 in Oudenrijn op een boerderij geboren, is 
een der weinige Stichtse kunstenaars, die ook in het buitenland naam verwier
ven. Hij was al ruim volwassen, toen hij aan zijn artistieke roeping gehoor gaf. 
In 1932 kreeg hij les van Van Leusden om daarna naar de Amsterdamse Rijks
academie te gaan, waar hij tekenlessen kreeg van Jurres, beeldhouwstudie 
deed bij Bronner en monumentale schilderkunst bij Campendonk. Vooral de 
laatste heeft hem sterk beïnvloed. Toen Adriaan in 1940 de Prix de Rome had 
ontvangen, was hij de eerste die brak met de traditie om een klassiek werk te 
copiëren. Muurschilderingen, mozaïeken, beton-reliefs en glas-in-loodramen 
van hem vindt men door het land verspreid. 
Zijn vrije kunst is enkele malen op Kunstliefde te zien geweest. In zijn olieverf-
schilderijen verdiepte hij zich bij voorkeur in diermotieven, koeien, schapen 
etcetera maar hij deformeerde daarbij gewoonlijk zo radikaal, dat het werk de 
abstractie dicht naderde. De kleur heeft mij nooit zijn sterkste kant geleken. 
Zijn gouaches dateerden uit zijn laatste tijd. 
In 1971 is hij te Minden, niet ver van Hannover, overleden. 

A lain Teister 

Tussen het bontgevederde volk van de hedendaagse Utrechtse kunstenaars 
was Alain Teister (Jacques Boersma), misschien wel één der meest extreme re
presentanten. Een veelzijdig man, die schreef en schilderde, zich ook bezig 
hield met toneel, maar die ondanks zijn onmiskenbare talenten mijns inziens 
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Alain Teister, Zevenluik met bed en bezoekers, 
1974 

niet gebracht heeft wat men meende van hem te kunnen verwachten. 
Al op het Bonifaciuslyceum openbaarde zich zijn artistiek talent en op z'n 17e 
was hij al opgenomen in de kring rondom William Kuik. Hij beleefde zijn de
buut in de Kunstzaal Wagenaar en kreeg een radikaal afwijzende kritiek in het 
lijfblad van zijn ouders, van de hand van iemand, die Boersma's eerste schre
den op het artistieke pad had geleid. Zijn naaste familie zat in zak en as en wil
de hem afhouden van verdere bedrijvigheid op dit gebied. Toen een week later 
een kritiek verscheen, die positief uitviel, veerde de familie weer op. Jaren la
ter hoorde ik, dat het mijn recensie was geweest, die voor het juiste tonicum 
ten goede had gezorgd. 
Over Teister schrijven zonder zijn onevenwichtig leven te vermelden is een 
onmogelijkheid, ook al, daar hij er zelf niet het minste geheim van maakte. 
Eén van zijn beste stukken proza schreef hij ten geleide van zijn omvangrijkste 
kunstwerk, een soort „environment", dat hij „een Zevenluik met bed en be
zoekers" noemde. Dit stuk, waarin hij de aanleiding tot de moeizame concep
tie van het zevenluik onthult, en over de avontuurlijke uitvoering schrijft, is te
gelijk een genadeloze biecht. Teister heeft de dood onder ogen moeten zien, 
toen hij, mede als gevolg van zijn levenswijze ernstig ziek werd. In een aantal 
knappe, niettemin wat cerebrale litho's heeft hij zich van zijn kwellende erva
ringen in het ziekenhuis bevrijd. Voorts gaf hij een viertal ervaringen op, die 
hem de problemen van dood en sterven levensgroot voor ogen brachten en 
waaruit zijn idee voor het Zevenluik tenslotte resulteerde: de herinnering aan 
een schokkend feit in de wereldoorlog, toen een oud-klassegenoot op diens 
hongertocht door de Duitsers werd neergeknald; de zelfmoord van zijn be
wonderde vriend prof. Jan Emmens, de dood van zijn grootvader en wellicht 
het schrijnendst van al: het sterven van zijn vader. 
Het zou mij te ver voeren op details van dit werk in te gaan, het maakte een 
rondreis door verschillende provincieplaatsen en belandde in het voorjaar van 
'75 in het Centraal Museum. De directrice kwalificeerde het als: „afgrijselijk 
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indringend". Ik heb er niet dan met reserve over kunnen schrijven, waar
schijnlijk doordat, ondanks treffend geschilderde details en ongewone vond
sten, toch niet voldoende eenheid in de compositie was bereikt. Wellicht heeft 
Teister iets voor ogen gestaan als een beeldende analogie van Lautréamonts 
Chants de Maldoror, tragiek enerzijds, vlijmende satire anderzijds; surrealis
me en pop art in énen. 

Boersma's arbeid als recensent beeldende kunst heeft maar voor een deel in 
Utrecht gelegen. Hij begon bij Het Centrum, maar deed het werk al van den 
beginne af eigenlijk à contre coeur. Toch waren zijn stukken zo goed, dat niet 
veel later De Tijd hem als criticus aanstelde. Toen ik hem niet zo lang na deze 
„promotie" tegenkwam, vertelde hij bij Het Vaderland te zijn benoemd. Ik 
dacht aan grootspraak: dit blad was jarenlang vermaard om zijn prachtige 
kunstrubriek. Toch bleek het juist en een aantal jaren werkte hij in Den Haag, 
waar hij volkomen onafhankelijk van zijn voorgangers te werk ging en zelfs 
door Kandinsky's faam niet werd geïntimideerd. Bij openingstoespraken viel 
zijn geestigheid op. Collega's recensenten hadden respect; desalniettemin 
heeft Boersma zich in dit werk nooit gelukkig gevoeld. Hij heeft nog wel eens 
kritische artikelen geschreven voor Vrij Nederland, maar met zijn decepties 
op dit gebied, heeft hij finaal afgerekend in een dichtbundel ,,De huisgod 
spreekt". 
Zijn sterven voegde aan het Zevenluik een donker achtste toe. 

Peter Vos 

Peter Vos is in Bilthoven geboren. Toen zijn vader, in naam direkteur van de 
uitgeverij De Gemeenschap, in wezen de ondergeschikte van de toenmalige 
geldschieter, tegen zijn zin daar was gaan wonen versierde hij elke briefkaart, 
die hij in zijn karakteristieke handschrift aan de vrienden verstuurde, met de 
kanttekening: „Bilthoven, waar het 's zomers zo mooi moet zijn". Een merk
waardig man, deze Cor Vos, au fond een scepticus en pessimist, maar dankzij 
zijn geniale sarcasme en ironie zelden zonder lach. Hij kende de mooiste ge
dichten van Baudelaire en Verlaine uit het hoofd en kon ieder die hij ontmoet
te met een enkel woord genadeloos typeren. Helaas is er weinig scheppend 
werk van zijn hand verschenen, maar wel werkte zijn geest bevruchtend op 
derden en in hun werk, hetzij gedichten hetzij proza, trof men herhaaldelijk 
formuleringen en gedachtengangen aan, die van hem afkomstig waren. Zijn le
ven verliep triest. Een in de militaire dienst opgelopen meningitis had later fu
neste gevolgen en toen zich ruggemergaandoeningen voordeden werd hij 
gaandeweg invalide. Een huwelijk op wat latere leeftijd gesloten bracht hem 
twee zoons. Na Bilthoven woonde de familie in een huis zonder daglicht aan 
het Wed, vervolgens op een bovenhuis aan de Oude Gracht. 
Nooit heb ik een beweeglijker baby gezien dan de eeuwig spartelende Peter; 
nooit een knaap ontmoet zo aan tekenen verslaafd als hij. Op z'n vierde jaar al 
was hij het gebruikelijke stadium van de kindertekening glansrijk voorbij. Er 
kwamen vogels uit zijn hand, die in steile duikvlucht op het water afschoten; 
voorts hazen, konijnen en later vossen. 
Op het Utrechtse Sint Bonifatius College streefde Peter zijn bijna twee jaar 
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Peter Vos, Nieuwjaarswens 1964 van De Luis 

oudere broer gemakkelijk voorbij. Paul volgde de H.B.S.-afdeling en kreeg na 
het eindexamen een baantje in de woningtextiel. Hij had wel enige artistieke 
ambitie: in de avonduren volgde hij de cursussen aan de Utrechtse Amateurto
neelschool. Zijn plotselinge dood heeft op Peter een diepe indruk gemaakt. 
Ofschoon Peter zijn vader niet in diens glanstijd heeft meegemaakt, en Senior 
zijn met ironie gedragen verbittering op zijn zoons kon afreageren met een 
strenge, paternalistische behandeling, had Peter toch bewondering voor hem. 
Hieraan gaf hij, nog als lyceïst, zichtbaar blijk in een album gevuld met gees
tige tekeningen en bijschriften, rijmen, imitaties van dichters als Heine en der
gelijke. Papa was hier, terecht, zeer trots op. 
De eerste maal, dat iets over het jonge talent naar buiten kwam was in een 
charmant artikel van Kees van der Pol in de Utrechtse Courant (Neerlandia), 
Het lag voor de hand, dat Peter op de Rijksakademie kwam. Schilderen deed 
hij er ook, maar grafiek trok hem veel meer en de lessen van Kuno Brink in dit 
vak waren zijn beste ervaringen. 
Het spitse Reinaert-achtige esprit van „den Fuchs", zoals Vos Sr. in de wande
ling heette, kan men, evenals van diens fantasie en sentiment, terugvinden in 
de rijke tekenkunst van de zoon. Toen Eddy de Jongh in Openbaar Kunstbezit 
(1963), een tweetal tekeningen van Peter besprak, constateerde hij in veel van 
diens werk een literaire inslag. Ik verklaar dit ook als een geestelijke erfenis 
van zijn vader. 
Door een latere vriendschap met Jacques Boersma (Alain Teister) en Theo 
Sontrop zijn ongetwijfeld Peters literaire ambities bevorderd. In dit verband 
vermeld ik ook zijn vriendschap met de dichteres Fritzi ten Harmsen van den 
Beek-Sontrop, destijds redakteur van Propria Cures. Zij zocht Peter op en 
vroeg of hij vignetten wilde maken voor dit studentenweekblad. Een tweede 
redakteur van Propria Cures uit die jaargang, Rinus Ferdinandusse, zorgde 
er later voor, dat Vos medewerker werd aan Vrij Nederland. 
Toen hij trouwde met Anneke Bakkum, die twee kinderen uit een eerder hu
welijk meebracht, werd Peters leven, dat voordien nogal woelig was geweest, 
regelmatiger, terwijl hij ook wat zakelijker werd. Hij vestigde zich weer in 
Utrecht en ging zijn tekeningen, die hij tot nog toe gewoonlijk aan vrienden 
had weggegeven,verkopen. 
Zijn naam begon klank te krijgen en hij illustreerde het ene boek na het ande-
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re. Vandaar dat het hem altijd moeite kostte, wanneer zich verkooptentoon
stellingen voordeden, op tijd met zijn in te zenden tekeningen en litho's klaar 
te zijn. Van de boeken, die hij illustreerde noem ik naast Scheppingsverhaal en 
Sprookjes van de Lage Landen, De Honderd Reigers, Het Beestenkwartet, en 
't Kleine Pucinellenboek voor Anneke, die in weinig boekenkasten zullen ont
breken. 
De laatste maal dat hij in Utrecht exposeerde was met Dolf Zwerver in Kunst
zaal De Reiger. Voor Zwerver betekende deze tentoonstelling, naar hij zelf 
heeft verklaard, de doorbraak. Enige verwantschap tussen hun kunst valt wel 
te signaleren. Beider werk vertoont surrealistische trekken zonder strikt sur
realistisch te zijn en getuigt van geest, precisie en verfijning. Gelijkelijk wor
den zij door vogels geboeid, die in hun werk ook symbolische betekenis krij
gen. 
De Haagse Post die in 1971 een artikel aan Peter wijdde - ik heb er enige gege
vens uit geput - vertelt dat hij en zijn vrienden, Henk Slijper, vogelschilder, 
Thomas Rap, uitgever en Charles Donker, etser, elke zondagmorgen door de 
Eempolder plachten te lopen om vogels te bekijken, te determineren en te tel
len. Daarbij leggen (of legden) ze in twee uur tijds steeds hetzelfde wandelin
getje af. 
In Peters leven is sinds enige tijd weer een belangrijke wending ingetreden. Hij 
woont thans opnieuw in Amsterdam. Dit terwijl hij Utrecht „ergens" toch is 
toegedaan. Aan de interviewer Jo van Staveren verklaarde hij eens: „Utrecht 
bij avond is een stad, waar je alles ineens kunt verwachten, bijvoorbeeld een 
dromedaris of kameel op het Klaaskerkhof". Een andere uitspraak om te ont
houden: „Abstrakt werken is óf een gebrek aan bescheidenheid of „Prinzi
pienreiterei"; ik kan me niet voorstellen, dat je je eigen vormenwereld geheel 
schept". 

Dolf Zwerver 

Toen Dolf Zwerver zich een aantal jaren geleden aanmeldde als lid van Kunst
liefde, volgde een afwijzing: zijn werk was te amateuristisch. De fout werd her
steld, maar de gebeurtenis lijkt toch een aanklacht tegen de toen door Kunst
liefde gevoerde ballotage-procedure, waarin teveel toevalsfactoren zaten. Ge
lukkig ontving hij al kort na zijn toelating een royale erkenning: de B. J. Kerk
hof-prijs ! 
Zijn artisticiteit is niet uit het niet ontstaan; er waren erfelijke achtergronden. 
Zijn vader, die het reclamevak beoefende schilderde ook, maar heeft lang ge
aarzeld of hij met zijn werk, dat verwantschap toonde met het surrealisme, 
voor de dag zou komen. Wijlen Kees Tielkemeyer (Vianen) oud-journalist, die 
ook in het reclamevak werkte, trachtte hem over de drempel heen te helpen, 
waarbij schrijver dezes een extra duwtje gaf. Toen is het inderdaad enige ma
len tot exposeren gekomen. 
Dolf schijnt ook niet gauw van zijn talent overtuigd te zijn geweest, of voelde, 
als vrijbuiter, vooralsnog niet voor het etiket kunstenaar. Georiënteerd op 
Chagall, Marc en Werkman heeft hij in zijn aanlooptijd, toen hij nog van aller
lei baantjes aanpakte, van zeeman tot glazenwasser en schoonmaker, wel eens 
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geschilderd; een poosje was hij leerling-reclameschilder en decorateur, maar 
het zou toch tot 1966 duren - hij was toen 34 - eer hij definitief achter zijn ezel 
ging staan. De eerste maal, dat ik zijn werk zag, op een tentoonstelling in Vee-
nendaal, van vrijetijds-schilders, georganiseerd door de Stichtse Culturele 
Raad kon men in hem nog moeilijk iets anders zien dan de naïef. Wèl één van 
ongewone allure. Zoals de magisch-realist Pijke Koch bijwijlen naïeve elemen
ten in zijn werk brengt, zo vertoonde Zwerver in diens naïef gepresenteerde 
schilderijen trekken van magische geaardheid; in alles intussen overtuigend en 
authentiek. 
Zo is het gebleven: overtuigend en authentiek. Aldus ervoer ik het op de ten
toonstelling in De Reiger, toen hij samen met Peter Vos exposeerde. Hij zag 
zijn weg nu duidelijk voor zich en heeft deze trouw gevolgd, gedreven door 
wat in hem opwelt. Hij formuleert die ingeving in verschijningsvormen van 
buiten af, die persoonlijk geïnterpreteerd en vaak in een ongewone samen
hang gebracht worden, zodat zijn sprookjesachtige voorstellingen meermalen 
iets beklemmends krijgen. 
In zijn totaliteit treft elk van zijn doeken door een onmiddellijk aansprekende 
eenvoud en herkenbaarheid. Bij nadere beschouwing doemen complicaties 
op, die vaak zout en bitterheid aanbrengen en een geheim bevatten, dat zich 
niet één-twee-drie laat raden. 
In een indringende karakteristiek heeft Eddy de Jongh iets van die geheimen 
en achtergronden onthuld. Jeugdervaringen en jeugdangsten spelen hier hun 
onvermijdelijke rol. Niet ten onrechte wijst de schrijver op de gevoelens van 
eenzaamheid, die in het werk van Zwerver voorkomen. Van 1942 tot '45, een 
groot deel dus van de oorlogsjaren, heeft de jonge Zwerver die in 1932 in Nije-
haske (Friesland) is geboren, maar op z'n zesde naar Utrecht kwam, bij zijn 
grootouders in het Friese Oranjewoud doorgebracht. Van z'n tiende tot z'n 
dertiende jaar. In de doolhof van beukenhagen die als aparte attractie bij de 
speeltuin in dit dorp behoort, heeft Zwerver, aldus De Jongh, „Die Welt als 
Labyrinth" beleefd, waarin hij meer dan eens door gewaarwordingen van 
angst en beklemming zal zijn overvallen. Niet voor niets komen op zijn schil
derijen vrij veelvuldig heggen voor, een motief, dat ook bij Pyke Koch de laat
ste tijd meer dan eens optreedt. 
In 1957 toen Zwerver trouwde met Anna Boom, maakte hij z'n eerste schilde
rij, maar van enige continuïteit was nog geen sprake. Belangrijk was het jaar 
1965, toen hij zich aanmeldde voor een wedstrijd voor Zondagsschilders, uit
geschreven door het weekblad Eva. Zijn werk werd toegelaten tot de tentoon
stelling in Bols Taverne in Amsterdam, met gevolg dat de maker een stipendi
um ontving van de Albert Dorna-stichting. 

In mei 1966 eerst verliet hij, vooral gestimuleerd door Han Mes en Metten 
Koornstra het schoonmakersvak om zich professioneel aan het schilderen te 
wijden. Hij bleef autodidact. „Wel maakte hij gebruik van adviezen, die colle
ga's hem te hooi en te gras geven". Zo stamt een aanwijzing over het nuance
ren van groen, de kleur, die bij Zwerver gewoonlijk de overhand heeft, van 
Han Mes. Van 1969 af krijgen de groenen diverse gradaties van het comple
mentaire rood als ondergrond en bij het overzien van het oeuvre valt een toe
nemende verfijning van het coloriet op. „Kleur is belangrijker dan lijn; at-
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mosfeer (misschien is dat typerend voor de autodidact) belangrijker dan zoiets 
als perspectief' . . . „Een bijzonder sterke kant is steeds de compositie ge
weest. Men krijgt de indruk dat evenwicht en vlakverdeling de kunstenaar 
nooit enige moeite hebben gekost". . . . „Zwervers werk had aanvankelijk, la
ter minder, verwantschap met dat van Westerik, wat typering betreft, en met 
Han Mes, Peter Vos en in zekere zin Charles Donker inzake de keus van mo
tieven. De verwerking van die motieven echter had van meet af iets zeer ei
gens, zoals daarnaast de trant van schilderen met de precieze penseelvoering 
al gauw een persoonlijk karakter bereikte." 
Mijn citaat houdt op, maar wij mogen hopen, dat de inmiddels 45-jarige Zwer
ver doorgaat en bij alle zekerheid, die hem eigen lijkt, de magie van de schil
derkunst, een labiele factor, nog met menige fascinerende bijdrage verrijkt. 

DickBruna 

Hoewel over roem en beroemdheid moeilijk iets zinnigs is te zeggen, lijkt het 
mij een moeilijk te weerleggen zaak, dat van de Utrechtse kunstenaars een der 
meest bescheidene, met name Dick Bruna, over de hele wereld zijn naam 
heeft gevestigd. Enkele van zijn verhalen zijn zelfs in het Afrikaans vertaald! 
Voor een uitgeverij, speciaal voor een familiebedrijf, mag het, profaan gezegd 
een zeldzame gok heten, dat een der jongeren, die voor de zakelijke besognes 
niets voelde en derhalve een beetje afgeschreven leek, dankzij zijn artistieke 
bijdragen, vooral door de unieke boekomslagen, de naam van de zaak naar 
alle windhoeken heeft uitgedragen. 
Picasso heeft eens van Dick's boekomslagen gezegd, dat ze ook als affiches 
voortreffelijk zouden werken. Het omgekeerde gaat ook op. Zelf noemde Bru
na het maken van affiches haast het moeilijkste, maar ook het leukste werk. In 
'58 ontving hij, speciaal voor zijn affiches, een der vijf medailles, in dat jaar 
uitgereikt door het Genootschap voor Reclame. 
Wat zijn boekomslagen betreft, hij is waarschijnlijk nu over de 400 heen, waar
van menig blad de naam klassiek verdient. Zonder nadrukkelijk te zijn, spre
ken ze terstond aan door hun directe „beeldspraak" en treffende kleuren. 
Aanvankelijk heeft Bruna dit alles al tekenend bereikt, later is hij tot knippen 
overgegaan, iets wat hem zo goed beviel, dat hij hetzelfde ging doen met zijn 
tekeningen van en voor kinderen. Hun hoofdcontouren lijken vaak zo evident 
op elkaar, dat men de verschillen die er toch ook zijn, in vrij grote mate zelfs, 
gemakkelijk over het hoofd ziet. De verhaaltjes, die erbij passen, schrijft hij 
meestal zelf. 
In Arnhems Gemeentemuseum waar hij onder de titel „Hoe Nijntje verander
de" een zomertentoonstelling heeft gehad, heeft hij zelf zijn verhalen voorge
lezen. Me dunkt: ook voor ouderen moet dit een feest zijn geweest. Hij is nu 
eenmaal een der benijdenswaardigen, die de kindergeest raken, zonder daar 
krampachtig iets voor te moeten doen. Het kan haast niet anders: innerlijk 
moet hij in de beste zin van het woord kind gebleven zijn. 
Men zal het nauwelijks voor wââr houden, maar er lopen op de aardbol kun
stenaars rond, die hem imiteren. In de DDR, waar ik enkele jaren terug een 
korte kunstreis maakte, zag ik in Dresden op een grote tentoonstelling tussen 
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honderden schilderijen en tekeningen, het stak er onmiddellijk uit, een werk 
van . . . Bruna. Ja, maar toevallig stond er een andere naam onder, die ik he
laas niet heb genoteerd. De opvatting was evident „Dick", de kleur was mat
ter. Toen ik Bruna van die ontdekking op de hoogte bracht en vroeg: „is dat 
eigenlijk geen ongeoorloofde schending van het auteursrecht?" toonde hij 
zich nauwelijks geïnteresseerd. Misschien heeft het hem alleen een beetje ge
vleid en kan hij gemakkelijk de zon in het water zien schijnen. 

Anne Zomer 

Al eerder in dit artikel vermeldde ik de naam van een Utrechts naïef schilder, 
te weten Poelman, die dank zij William Kuik in de openbaarheid kwam. Een 
aantal jaren tevoren reeds had Jan Engelman Anne Zomer ontdekt, boerin uit 
de buurt van Rhijnauwen (officieel: Bunnik) en gaf haar in Kunstliefde de ge
legenheid tot exposeren. Daarmee vestigde zij haar naam als „zondagsschilde
res". Toen dr L. Gans zijn Europese naïeven bijeenbracht en in het Centraal 
Museum in 1971 en onder de vigeur van de Albert Dorne-stichting een ge
denkwaardige tentoonstelling arrangeerde, besloot de naam Anne Zomer de 
alphabetisch geordende catalogus. Zij liet zich daar niet noteren als boerin, 
maar als huishoudster. (In het Frans, de catalogus was internationaal: gouver
nante). Hoewel zij menig koetje zal hebben gemolken, werd zij op latere leef
tijd vanwege haar kunst en gezondheid(?) wat ontzien. 
De overzichtstentoonstelling, zoals die in '57 op Kunstliefde te zien was telde 
ook inzinkingen - Anne Zomer was nu eenmaal geen Grandma Moses en nog 
minder een Grandma Mouse - maar haar Oud-Amelisweerd op de „show" van 
Gans, verdiende z'n plaats volkomen en op de tentoonstelling, die Grassère la
ter in z'n atelier van haar werk hield, zag ik 'n reeks aimabele landschappen. 

Anna Zomer, Boerde
rij bij Rhijnauwen, ca. 
1965 
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Zij was, zoals het bij naïeven hoort, pas na haar 50e met schilderen begonnen, 
was volledig autodidact en toen zij zei les te willen nemen, bezwoer Engelman 
haar dit vooral niet te doen. Juist een zekere onhandigheid en het niet volgen 
van welomschreven wetten verrijken de charmes van haar kunst. Na haar 
dood in 1970 - zij was toen zeventig jaar - is het merendeel van haar schilderij
en toegevallen aan neven en nichten. 
Na de tentoonstelling op Kunstliefde werd zij een trouwe bezoekster van de 
exposities, die zeer gedecideerde meningen had en aardig wat afmopperde als 
het tentoongestelde haar niet zinde. 

De Beeldhouwkunst 

Bezoekers van tentoonstellingen beeldende kunst in de vorige en in de eerste 
decennia van de huidige eeuw vonden het een gewone zaak als de beeldhouw
kunst ontbrak. Kunsttentoonstellingen waren haast vanzelfsprekend exposi
ties van schilderijen. Beeldhouwen was in ons land een zaak van en voor wei
nigen. En onder die enkelingen was het aantal Hollanders nog maar gering. De 
monumentale werken, die men in de 19e eeuw op onze pleinen zag verrijzen 
waren óf het werk van buitenlanders óf van Nederlanders, die bij buitenlandse 
kunstenaars in de leer waren gegaan. Ging men de zuidergrens over, dan trof 
men een totaal andere toestand aan. In de 19e eeuw werd België zelfs door 
beelden overwoekerd. Beelden die, zoals dr G. Gepts in zijn „Beeldhouw
kunst in België" zo fijntjes opmerkt, „vandaag meer en meer met de stille 
trom naar vergeten opslagplaatsen worden verwezen". 
Wie over onze povere situatie op dit punt meer wil weten doet goed het lezens
waardige proefschrift Nederlandse Beeldhouwers in de 19e eeuw (1956) van P. 
K. van Daalen op te slaan. De inleiding zegt het al: „De opmerking van twee 
Belgen op een tentoonstelling van Nederlandse Beeldhouwkunst te Brussel: 
„les Hollandais . . . sculpteurs? Aha, non ! Et pourtant cela s'explique: ils ont 
ni le soleil, ni la pierre, alors . . . que voulez-vous?" en de uitspraak van Zadki-
ne: „De natuur is een verzamelbekken van licht, dankzij het licht krijgt het 
voorwerp leven, ziedaar de eenvoud in het hele probleem der beeldhouw
kunst". Deze uitspraken verklaren beide iets van haar trage ontwikkeling in de 
mistige, nevelige, lage landen. En beide doen ook de reden vermoeden, waar
om in Nederland de monumentale beeldhouwkunst, „la sculpture en plein air" 
zo moeizaam wortel schoot". 

Ik behoef hier niet te beschrijven hoe stap voor stap, misschien beter nog 
schoksgewijs, de Nederlandse beeldhouwkunst een zelfstandig karakter kreeg 
en zich naast onze schilderkunst een minstens gelijkwaardige plaats verover
de. Dat Utrecht wat achteraan kwam is niet onbegrijpelijk. De 19e eeuw werk
te hier aanmerkelijk langer door dan in andere steden. Maar na de eerste we
reldoorlog lieten zich de eerste tekenen zien van een oplevende, lokale beeld
houwkunst. Ik denk hierbij vooral aan drie figuren, die langs verschillende we
gen tot deze uitingsvorm gekomen waren: Willem van Kuilenburg, plus de ge
broeders Stef en Jo Uiterwaal. Eerstgenoemde, een typisch vakman, was als 
steenhouwer bij de restauratiewerkzaamheden aan de Domtoren en enige 
kerkgebouwen begonnen en kwam gaandeweg tot het hakken in steen van 
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Jo Uiterwaal, Staande figuur, 1934 

Pieter d'Hont, Demeter en Persephone, 1940 

kunstzinnige vormen. Hij ontwikkelde een eenvoudige maar pittige stijl, ge
bonden aan de optische verschijningsvorm, waarbij hij aan het schilderachtige 
moment graag een plaats liet, maar waarin, zowel in de kleinere als in grotere 
groepen een geestig ritmisch element kon optreden. Boven de westelijke in
gang van de Buurkerk kan men een levendige boogvulling van hem bewonde
ren, terwijl de bewoners van het Cremerplein gelukkig zijn met zijn Paarden, 
geleid door een man. Deze even kernachtige als bekoorlijke groep heeft oor
spronkelijk gestaan op de Leidseweg tegenover de Croeselaan, waar de vee
markt werd gehouden, maar is later overgebracht naar zijn huidige stand
plaats. 
Van de gebroeders Uiterwaal, die voornamelijk opdrachten kregen van r.k. 
kerken is Stef, de oudste, het eerst overleden. Een gewetensvol werker met fij
ne intenties maar minder gelukkig soms in een werk van groter formaat. Zoals 
meer beeldhouwers in die tijd was hij in bijzondere mate onder de bekoring 
geraakt van Archipenko, die de beginselen van het kubisme in zijn beeldhouw
kunst verwerkte en in streng abstraherende vormen aan het ritmisch element 
de pré gaf. Stef liet zich in een groot deel van zijn werk, althans in den begin
ne, zo evident door de Russische tijdgenoot meeslepen, dat hij wel de Utrecht
se Archipenko werd genoemd. 
Beide broers Uiterwaal kwamen uit IJsselstein. Toen Jo voor de keuze stond, 
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wat hij zou worden was de stiel door zijn oudere broer beoefend, beeldhou
wen, als van zelf richtinggevend. Zonder theoretische begeleiding heeft hij het 
vak in de praktijk bij Dresmé in Amsterdam geleerd. Vervolgens kwam hij op 
een atelier, waar door vakmensen werken werden uitgevoerd, die ontworpen 
waren door figuren als van Zijl, Mendes da Costa etcetera. 
In Utrecht, waar hij zich vestigde, volgde hij de kunstnijverheidsschool, waar 
hij ook les kreeg van Willem van Leusden. Begin twintiger jaren was hij mo-
delleur op het edelsmidsatelier van Brom. 

Uiteraard had ook hij kennis gekregen van de vernieuwingen, die zich in Euro
pa voordeden. Ook Jo liet zich door Archipenko meeslepen, maar wist gemak
kelijker dan zijn broer boven een directe navolging uit te komen. Hoe hij tot 
zijn vermaarde abstracte dansfiguren kwam is nauwkeurig uiteengezet in de 
voortreffelijke studie door drs J. B. Bedaux in het Utrechts Jaarboek 1975. 
Enkele kleine foutjes plus een paar grotere onjuistheden, die in dit artikel 
voorkomen, zou ik hier willen rechtzetten, ook al, daar de laatste met wat goe
de wil zeker te vermijden waren geweest. Op blz. 105 wordt gesproken over de 
kleinzoon van Nicolaas Beets, wiens vrouw haar huis in de Boothstraat een 
tijdje voor tekenoefeningen beschikbaar stelde. Dit was mevr. Beets-Court, 
zelf schilderes van bloemstillevens. (zie Alb. Plasschaert, Hollandsche Schil
derkunst). Haar man, notaris, was niet de kleinzoon, maar de zoon, naar ik 
meen de jongste, van Nicolaas Beets. Voetnoot 11 bij dit artikel, waarin ge
zegd wordt dat de groep amateurs, die zich „Het Krijtje" noemde, later uit
mondde in Artibus, steunt niet op de feiten. Artibus is inderdaad later, maar 
door heel andere mensen opgericht. Belangrijker is het feit, dat de auteur van 
het bewuste artikel J. B. Bedaux zonder enige informatie bij mensen, die het 
weten kunnen en nog in leven zijn, aanneemt, dat de recensie in de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant van 30 april 1931 over de vermaarde tentoonstelling 
van Utrechtse jongeren, waarover ik zelf in het Utrechts Dagblad een kriti
sche noot liet horen, ook van mijn hand zou zijn. De eerstbedoelde recensies 
uit Utrecht over beeldende kunst werden destijds geschreven door Charlotte 
van Herwerden, die ook medewerkster was aan Elsevier's Maandschrift. Ter
wijl ik in een enkele slotzin één negatieve opmerking had laten horen mat zij 
haar bezwaren breder uit. Dat zij een andere stijl gebruikte dan ik zou een fijn
proever in literaire zaken ongetwijfeld hebben opgemerkt. Ernstiger is de on
juistheid aan het slot van het artikel, waarin het gaat over de éénmans-exposi-
tie van Johan Uiterwaal in 1968 in de Utrechtse Kring. Bedaux beweert daar, 
dat de enige positieve recensie daarop kwam van de hand van E. van Uitert, 
die destijds schreef in het Utrechts Nieuwsblad en koppelt hieraan een kriti
sche opmerking. De waarheid is echter, dat nog geen vier dagen na de opening 
van deze expositie, lang dus vóórdat Uitert met zijn kritiek kwam, het Nieuw 
Utrechts Dagblad van mijn hand een juichende bespreking had opgenomen. 
Had de eerst gesignaleerde omissie van Bedaux al door een klein telefoontje 
kunnen worden hersteld, zijn tweede grenst aan geschiedvervalsing, een groot 
woord, dat ik graag in de pen zou hebben gehouden. 

Uiterwaal heeft zich intussen nooit doctrinair op een bepaalde richting vastge-
prikt. Aan van Staveren, die hem in oktober '55 interviewde verklaarde hij „ik 
werk, zoals ik dat zelf op een bepaald ogenblik het liefst wil. En of dat nu ab-
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stract of realistisch uitvalt is van minder zorg. Trouwens: waar houdt het ab
stracte op", peinsde Uiterwaal voor zich heen „uiterlijk liggen de beide rich
tingen ver uit elkaar, maar innerlijk is de afstand niet zo groot". Misschien zul
len doctrinaire nieuwlichters zo'n uitlating een gruwel vinden. Hij kreeg gere
geld kerkelijke opdrachten, altaren en beelden, waarbij de traditionale lijn 
werd aangehouden. 
Bepaald inspirerend voor hem was de samenwerking met ir S. van Ravesteyn, 
meer speciaal bij de inwendige verbouwing van Kunstmin te Dordrecht. Uiter
waal toonde zich in het maken van stuc-decoraties een uiterst paraat virtuoos. 
Hij werkte graag voor architecten, zoals Van der Steur, Berghoef, Kramer en 
Granpré Molière. Toen de interviewer hem vroeg van wie hij aanwijsbare in
vloeden had ondergaan, antwoordde Uiterwaal: Rietveld, Charles Eijck, Ar-
chipenko en Moore. Een eigenaardige combinatie van namen, waaruit blijkt 
dat Uiterwaal graag naar steunpunten zocht, maar zich niet wilde vastleggen 
op één idool. 
De vrijheid, die hij voor deze wijze van werken en zien opeiste, stond enigszins 
in tegenspraak met zijn optreden als mens. Zag men hem op straat, haast meer 
schuifelend dan lopend, dan scheen hij een simpele arbeider, eerder dan een 
zelfbewust kunstenaar. Bij een toevallige ontmoeting bleef hij schuw en wan
neer het, hoogst zelden overigens, tot een gefundeerd gesprek kwam, - hij was 
uiterst zwijgzaam en sprak haast binnensmonds - dan kwam men tot de over
tuiging, dat zijn denkleven stoelde op sterke zekerheden. Daardoor hadden 
jongeren respect voor zijn uitspraken en lieten zij zich graag door hem aan
moedigen. Van echt doceren kan daarbij, dunkt mij, nauwelijks sprake zijn ge
weest. Eén ding is zeker: hij weigerde „representatief' te zijn en eigenschap
pen als élan of pathos zocht men in zijn verzetsbeelden en dergelijke dan ook 
tevergeefs. Zijn overlijden in de zomer van 1972, drong nauwelijks tot de bui
tenwacht door. Toen Kunstliefde een herdenkingstentoonstelling organiseer
de heb ik geprobeerd aan de vooravond de omissie van de pers enigszins goed 
te maken, door een uitvoerig gesprek te publiceren met de nabestaanden. 

Inmiddels zijn er beeldhouwers in Utrecht opgestaan, die de periode beleef
den, dat zowel overheid als openbare ondernemingen - Jaarbeurs en Spoorwe
gen om geen particuliere bedrijven te noemen, - begrepen wat ze tegenover 
scheppende talenten verplicht zijn. In de aanvang hebben mensen als Pieter 
d'Hont, Joop Hekman. Louky Metz en Jan van Luyn het lang niet altijd ge
makkelijk gehad. De toenmalige voorzitter van Kunstliefde B. J. Kerkhof wist 
van burgemeester Ter Pelkwijk en van het College gedaan te krijgen, dat er 
een monument kon worden opgericht op de Smakkelaarsbrug, dat, noord, 
zuid, oost, west tezamen vier beelden zou bevatten. Elk van de vier kunste
naars één beeld; ook een idee van Kerkhof. De spraakmakende gemeente had 
het al gauw over de caroussel, terwijl sommigen - hoe kon het in Utrecht an
ders? - zich nog ergerden aan het naakt. Voor de uitverkoren kunstenaars 
moet het een bijzondere ervaring zijn geweest om gevieren in één atelier, el
kaar critiserend èn inspirerend, het grote Manenborg-circuit van d'Hont, de 
rijzige figuren uit hun handen te zien groeien. De beelden waren uit een specie 
samengesteld, die niet duurzaam bestand was tegen „weer of geen weer". Dat 
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de „caroussel" tengevolge van de veranderingen in de lokatie moest verdwij
nen, leek ingecalculeerd. De beelden zijn veilig „ergens" opgeborgen en 
wachten gelaten af, wat het lot met ze voor heeft. De centrale „monoliet" 
mocht nog jaren als een gestolde verkeersagent blijven staan. 
De ontwikkeling van de gebroeders Brom, Pieter d'Hont, Joop Hekman en 
Maarten Paauw, zoals ook die van Jungblut, Paulus Reinhard, Willy Blees, 
Sjoukje Wiegersma, Annet Haring, A. Dresmé, Theo van de Vathorst, René 
van Seumeren, Van Egmond, Ary van den Berg en J. Pirkner, voorzover deze 
zich in Utrecht afspeelde kan de lezer vrij gemakkelijk volgen aan de door hen 
in deze stad uitgevoerde opdrachten. Ik ga daar niet nader op in, noch op de 
evolutie van Wout Maters, Otto Hamer, Ton Gouka, Jeanot Bürgi, Rien Goe-
né, Kees van der Woude, Jos van Vreeswijk, Eka Thoden van Velzen, Joop 
Wouters en Joep Faddegon, die zich, althans voor een deel, minder op de 
menselijke figuur richten dan wel op dier en plant of op andere verschijnings
vormen. Otto Hamer zoekt het radikaal in abstracte regionen. Henk van der 
Vis, die dit aanvankelijk ook deed, ging „de weg terug" van non- naar figura
tief. Ton Gouka heeft de „smerige stiel", zoals Rik Wouters het beeldhouwen 
placht te noemen tijdelijk afgezworen, maar is er de laatste tijd weer toe terug
gekeerd. Een tijdlang zag men uitsluitend twee-dimensionaal werk van hem. 
Wat Jeanot Bürgi, de geboren Zwitser, die de Lage Landen tot zijn tweede va
derland koos in hoofdzaak deed, waren uit blauwe hardsteen gehakte „kraag
stenen" onder de lantaarns aan onze grachten. „Beeldhouwwerk", zo heet 't 
in het mooie boekje „Reliëfs in Blauw", dat goed blijkt aan te sluiten ,,bij alle 
activiteiten tot behoud en verlevendiging van de historische schoonheid in de 
binnenstad". Zijn medewerkers Groeneveld, Esenbrink, Roverso en Meeuw-
se, die minder vaak aan bod zijn laat ik desondanks niet onvermeld. Hoe vrij
moedig Bürgi zijn taak kan opvatten blijkt vooral uit het amusante „portret" 
van de heer W. Stooker (console Oudegracht 130), de man, die, ik behoef dit 
op deze plaats nauwelijks te zeggen, aan het behoud van onze historische 
schoonheid onschatbare diensten heeft bewezen. 

Ik kan de lust niet weerstaan ook de voornaamste beeldhouwers uit ons gewest 
te noemen, te meer daar meer dan één op Utrecht georiënteerd is geweest, 
hier ook opdrachten uitvoerde, of aan tentoonstellingen deelnamen; Joop 
Goldenbelt(Bilthoven),A. P. Patist(de Bilt),Gabriël Sterk (Breukelen),Taeke 
de Jong (Kamerik), Piet Starreveld (Amersfoort), wijlen W. Harzing (Drieber-
gen-Rijsenburg), S. P. M. Stokhof de Jong (Wijk bij Duurstede), F. W. A. Kat 
(Zeist), Paul Kingrna en E. de Jong, de laatste in Amerongen. Voorts Dumernit 
en Mackaay (Oud-Zuilen). De richtingen, die zich in ruime differentiatie in de 
landelijke beeldhouwkunst hebben voorgedaan zijn voor een groot deel ook in 
ons gewest vertegenwoordigd, bovendien mag men zonder schijnheiligheid 
zeggen, dat er sprake is van kwaliteit. 
Utrecht-stad heeft haar „beeldenpark" in de loop van bijna dertig jaar gesta
dig uitgebreid, zodat wij thans, wat ons sculpturale bezit in verhouding tot het 
aantal inwoners betreft, een uitgelezen rangorde innemen. Een „beeldenrou
te", zoals enkele andere centra in ons land nu en dan uitzetten, kennen wij 
niet, maar het is ook nauwelijks nodig, gezien het feit, dat men in onze stad 
geen wandeling kan maken of men komt beelden tegen. Bovendien: in de zo-
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mermaanden lokt vrij dicht in de buurt, met name op de verrukkelijke gazons 
van het raadhuis Jagtlust (De Bilt-Bilthoven) en in een aantal lokaliteiten van 
de secretarie een intiem soort „Middelheim". Tenslotte zorgt het echtpaar 
Noyons in hun huis aan de Biltstraat voor een jaarlijks terugkerende aantrek
kelijke beeldenshovv. 

De „luizige" grafici 

Hoe komt een eerzaam gezelschap van grafici, dat weet wat het waard is, en 
zelfs een gesloten front vormt, mikkend op kwaliteit, er toe om zichzelf te noe
men naar één der meest verguisde insecten ter wereld, de Luis. Indertijd heb 
ik William Kuik, één der belangrijkste initiatiefnemers eens gevraagd: van
waar die „luizigheid?" Het geschiedde niet, antwoordde hij, om de wereld uit 
te dagen, evenmin als het gezelschap een fronde wil tegen andere kunstge
nootschappen in Utrecht. De mens van nu, die de tweede wereldoorlog achter 
de rug heeft, is wat minder hoog over zichzelf en over zijn scheppingen gaan 
denken. Maar bovendien, wie realistisch wil zijn, weet, dat de kunstenaar in 
onze maatschappij au fond geen grotere rol krijgt toegewezen dan die van pa
rasiet. Eén der voornaamste eigenschappen van de luis is ook zijn hardnekkig
heid, welnu, ook de kunst heeft dit kenmerk en de kunstenaar geeft gehoor 
aan een innerlijke drang, vaak n'en déplaise zichzelf. Smaad en verguizing, 
hoofdschuddende twijfel, zelfkant, het beruchte dakkamertje, de maatschap
pelijke steun zelfs, niets schijnt hem er van af te schrikken te doen, wat hij 
meent te moeten doen. Niet één enkel motief dus voor deze uitzonderlijke 
naamgeving, maar vele motieven bijeen. 

In beginsel is De Luis de schepping van een driemanschap: Joop Moesman, de 
strijdbare, die zelf niet zoveel grafiek, maar des te meer calligrafie op zijn 
naam heeft, Kuik, de meer beschouwelijke, die zich in grafiek specialiseert en 
Henk van M aarseveen, een nogal militante jongere, die ook in het hoogleraars
ambt militant is gebleven en één der weinigen in den lande, die non-figuratie-
ve etsen maakt en op deze wijze een eigen gebied exploreert. 
Over Kuiks inbreng behoef ik nauwelijks iets naders te zeggen: vakmanschap 
staat boven elke twijfel en het scheppend vernuft blijft daaraan adequaat. Zijn 
romantische ader spreekt de mensen aan. Wat hij aan raffinement in de ,,fu-
mistische" toon van drukken bereikt, is vaak weergaloos. Hoewel in denken 
en doen volledig ,,bij de tijd" - dit bewees hij ten overvloede in zijn scherpzin-

Charles Donker, 
Kromme R ijn land
schap, 1974 
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nige vaak gedurfde kunstrecensies in Het Parool - kijkt hij toch graag achter
om, is verrukt van oude technieken en materialen en die voorkeur is in zijn 
stijl en thema's terug te vinden. Meer dan eens zou men uit zijn voorliefde 
voor groteske romantische figuren, uit zijn bezetenheid voor ruïnes en aange
taste gebouwen willen afleiden dat hij nog aan de voeten van de 19e eeuwse 
Daumier gezeten heeft, in de 18e eeuw bevriend is geweest met Piranesi en 
nog vroeger tussen de „mansions" van de commedia deü'arte heeft gestaan. 
Charles Donker heeft evenmin als Kuik de behoefte om in zijn vormtaal ty
pisch origineel en hedendaags of zo mogelijk zijn tijd vooruit te zijn. Hij blijft 
de optisch waarneembare verschijningsvorm eerbiedigen, vooroorlooft zich 
de nodige vrijheden in de compositie en bereikt in zijn licht-en-donker-con-
trasten, in toon en sfeer een moeilijk te evenaren intensiteit. Het Centraal Mu
seum wijdde een overzichtstentoonstelling aan zijn oeuvre, waarop men zijn 
ontwikkeling op de voet kon volgen. Voorzover ik weet heeft hij op geen enke
le tentoonstelling van De Luis ontbroken, en al behoeft men niet aan onderlin
ge wedijver te denken, toch zal dit gezelschap ook voor deze contemplatief ge
aarde figuur een stimulerende factor zijn geweest. 

Gerard van Rooy is een minder teruggetrokken en beschouwelijke natuur, hij 
kan en wil ook organiseren, maar heeft bij alles wat hij ondernam de verant
woordelijkheid jegens zijn artistieke roeping, om het eens „mooi" te zeggen, 
niet uit het oog verloren. Van ambachtelijk virtuoos is zijn werk geleidelijk ge
rijpt tot verfijnd en subtiel en ook in zijn thematiek heeft Van Rooy voor ver
rassingen gezorgd. 
Toon Jansen vermeit zich bij voorkeur in de techniek van de houtsnede, die hij 
tot een interessant voertuig van expressionistisch aandoende vondsten heeft 
gemaakt. Ik denk aan zijn visie op Bijbelse thema's, maar ook aan zijn geestig 
spel met de letters uit ons alfabet. Ook als schilder volgde hij een eigenzinnige 
weg. 

Evenzeer een aparte figuur in deze groep, ik noemde hem reeds, is of was 
Henk van Maarseveen, niet alleen omdat hij naast zijn op heel ander gebied 
liggend wetenschappelijk werk de grafiek als „hobby" beoefent - op zichzelf al 
een curieus verschijnsel - maar ook, omdat hij, afwijkend van de overige „lui
zige collega's", in zijn mono-diepdrukken in een non-figuratieve vormgeving 
volhardt, die j uist in de grafiek zoals ik zei niet alledaags is. 
Aan menige tentoonstelling werd door Peter Vos, Dolf Zwerver, Jaap Hilleni-
us en Henk van der Haar bijgedragen, terwijl het ook gebeurde, dat een beeld-
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houwer als Paulus Reinhard deelnam. 
De vraag of De Luis moet doorgaan met haar tentoonstellingen, terwijl onte
genzeggelijk een deel van haar doeleinden is bereikt, en daartegenover de on
derlinge vriendschap duidelijk bekoeld lijkt, wordt in eigen boezem verschil
lend beantwoord. Zou De Luis ooit verdwijnen, dan rijst de vraag of de talent
rijke jongeren, die zich naast en na de oudere generatie hebben aangemeld, 
geen eigen onderdak behoeven. Ik noem hier hun namen in willekeurige volg
orde: Nel van Dijksterhuis, Charlotte Groen, Frans van Hienen, E. Witten-
berns, de gebroeders H. en A. van der Haar, Philip Wiesman en niet te verge
ten Gerben Weidema. Niet zo erg jond meer, maar als een meester in de gra
fiek, ontpopte zich Koos van de Sluys. 

Dick van Luyn 

Ten dele of geheel buiten de activiteiten der „Luizen" staan twee oudere gra
fici, wier kunst ook over de lokale grenzen bekendheid verwierf, maar die hun 
kunstenaarscarrière in Utrecht hebben „gemaakt": Dick van Luyn en Hans 
van Dokkum. 
De eerste behoort tot de groep, die enkele jaren geleden door Jan Juffermans 
als min of meer vergeten naar voren werd gehaald en die persoonlijk nauw be
trokken is geweest, vooral door zijn contacten met Willem van Leusden en 
Gerrit Rietveld in de jaren twintig, door zijn relaties met Mondriaan in de ja
ren dertig en zijn langdurige lidmaatschap van De Onafhankelijken met de 
vernieuwingen, die zich voordeden tussen de beide wereldoorlogen. Zoals Juf
fermans het uit zijn mond optekende: „Toen de eerste wereldoorlog was afge
lopen begon het bij ons echt te gisten. Volop idealen over een nieuwe maat
schappij, een nieuwe kunst; helderheid, eerlijkheid, zakelijkheid. De roman
tiek over boord en meer aandacht voor de toepassingsmogelijkheden van de 
kunst in het gewone leven". 
Dat Van Luyn in die tijd en in de geest der vernieuwing frappante houtsneden 
en tekeningen maakte, heeft de expositie bij Kleijn nog eens bewezen. Toen 
echter het eerste enthousiasme was geweken is het vooral Mondriaan geweest, 
wiens werk hem, hoe paradoxaal dit ook moge klinken, van zijn experimenten 
heeft afgebracht. „Ik zag dat aan, al dat getob, die zwaarwichtige theorieën en 
toen besefte ik, dat zô met kunst bezig zijn niet bij mijn karakter paste. Mijn 
eigen innerlijk schreef mij een meer directe, spontane manier van werken 
voor". 

Hij heeft tal van boekillustraties en boekmerken gemaakt; vooral na zijn ont
moeting met Nico van Suchtelen een aantal uitgaven van De Wereldbiblio
theek verlucht; samengewerkt met Han Pieck; voorts zich verdiept in interieur
ontwerpen, stands, wandschilderingen en affiches, terwijl hij van zijn reizen 
steeds terugkeerde met impressies van landschappen en stadsgezichten in te
keningen, aquarel en gouache. Wat zijn lust tot experimenteren betreft, die 
kon hij voldoende blijven uitleven in het variëren van oude etstechnieken (o.a. 
etsen op plastic). 
Aan meer dan één lid van het „Luizennest" heeft Van Luyn technische advie-
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zen gegeven, zoals aan Kuik en Boersma, terwijl Gerard van Rooy verklaart 
alles aan hem te danken te hebben. 

Hans van Dokkum 

't Heeft in de jaren vijftig niet zo heel veel gescheeld of Utrecht heeft Hans 
van Dokkum moeten afstaan aan de stad van zijn geboorte Amsterdam. Sinds 
'35 gaf hij tekenlessen, op eigen initiatief en risico aangevuld met kunstge
schiedenis, op de gemeentelijke H.B.S. 5 j.c. Catharijnesingel; na de bevrij
ding aan de Rijkskweekschool (later Pedagogische Academie), waar kunstge
schiedenis in '56 eindexamenvak werd, een vak, dat hij daar zelfheeft kunnen 
opbouwen. Edoch, toen het pendelen werd tussen Utrecht en Amsterdam, 
waar hij ook een aantal lesuren kreeg op het Vossius-Gymnasium, dachten zijn 
vrouw en hij er ernstig over Utrecht te laten schieten en naar hun vaderstad te
rug te keren. Het feit, dat hun de gelegenheid werd geboden op Sterrenburg te 
gaan wonen, de kleine, verscholen „burcht" op het romantische bolwerk bij 
Tolsteeg, deed de weegschaal naar Utrecht doorslaan. Een voor onze gemeen
schap gelukkig feit. Immers zijn verdiensten beperken zich niet tot zijn leraar
schap (sinds een aantal jaren beëindigd), noch tot zijn ets- en lithokunst, hoe
wel deze met nooit aflatende ambitie en gewetensvol wordt bedreven, maar 
tot veel meer. 
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In elke organisatie, waarvan hij deel uitmaakt, vervult Van Dokkum een rol, 
niet omdat hij zo graag knokt of haantje-de-voorste speelt, maar eenvoudig 
omdat hij visie heeft en deze met overtuiging en temperament voordraagt. Dat 
deed hij in De Grafische, een organisatie, die veel tot verbreiding van de Ne
derlandse grafiek, zowel in den lande als daarbuiten (Londen, Oslo, Praag) 
heeft bijgedragen en die bovendien uitgaven van waarde op haar naam bracht. 
Nadat Van Dokkum, na bijna 25 jaar de leiding van dit gezelschap te hebben 
gehad, de hamer neerlegde evenals enkele andere ervaren bestuursleden, spat
te de zaak helaas uiteen: er waren geen grafici te vinden, die enige bestuurs
functie op zich wilden nemen. Ik denk aan zijn optreden in het woelige Kunst
liefde, waar hij voorzitter had kunnen worden, maar hij had al genoeg hooi op 
zijn vork; aan zijn lidmaatschap van Arti (Amsterdam), maar niet het minst 
aan zijn onverdroten bemoeiingen met de Boekenweek, waar hij zich vooral bij 
de tekenwedstrijden voor de jeugd op unieke manier heeft ingezet. Jammer 
dat dit verleden tijd moest worden. Er kwamen mensen aan 't bewind, die alles 
wat traditie en in hun ogen „sleur" was geworden, over boord meenden te 
moeten gooien (de periode van ónze „culturele revolutie!") om er iets héél an
ders, maar in wezen niets, voor in de plaats te zetten. 

Zelfs hun vele reizen naar het buitenland maakten hij en zijn vrouw tot cultu
rele evenementen, die ook ten nutte kwamen van derden. Hij tekende en 
aquarelleerde op deze culturele ontdekkingstochten, fotografeerde en filmde 
ook en met ondersteuning van onweerstaanbare dia's en film kwamen cause
rieën los, die in menige kring onvergetelijk blijven. Een ere-tentoonstelling, 
hem door het Genootschap Kunstliefde in september 1978 aangeboden in ver
band met zijn zeventigste verjaardag, - tevens zijn eerste eenmansexpositie 
binnen deze muren - heeft nog eens, mede door het openingswoord van burge
meester Vonhoff en de inleiding door ondergetekende de nadruk gelegd op de 
kwaliteit en veelzijdigheid van zijn kunstenaarschap. 

Luigi de Lerma 

Hij was Italiaan en ondanks zijn langdurig verblijf in ons land bleef hij de typi
sche zuiderling. Hij sprak Hollands, maar met een ietwat kinderlijk klinkend 
gebroken accent, die zijn eigenaardige zinnen, vaak onderbroken met een 
„nietwaar", „hè", „weet-je-wel" vol onvervoegde werkwoorden ook op een 
onhollandse manier indeelde. Een sterk gevoel voor humor paarde hij aan een 
hartstocht voor het schone geslacht. Zijn felle temperamentvolle persoonlijk
heid, gevoegd bij die onvolkomen haast kinderlijke manier van spreken, plus 
een zeldzame opmerkingsgave, moeten ook menige vrouw hebben geboeid. 
Tegenstrijdig en onevenwichtig was z'n hele persoonlijkheid en de psychische 
inzinking, die zich in de eerste jaren na zijn huwelijk had voorgedaan, kwam 
ook later meermalen terug. Daarbij had hij een contrastrijk uiterlijk. Een bijna 
wasbleek gezicht, met sterke vurig stralende donkere ogen en dito krullend 
haar. Hij kon machtige verhalen doen, onder andere van een tijdelijk verblijf 
in een zenuwinrichting, waarbij hij op meesterlijke wijze de groteske gedragin
gen van bepaalde patiënten die hij daar had ontmoet, imiteerde. De donkere 
achtergrond van dit alles kon je dan een uur lang finaal vergeten. Hij kon 
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moeilijk met geld omgaan, maar des te beter met kinderen, voor wie hij fantas
tische spelletjes verzon. 
Luigi, in 1907 in Reggio (provincie Emilia, Noord-Italië) geboren, was rijk ge
zegend met voornamen: Luigi Eugenio Umberto Giovanni Maria een gedicht 
op zichzelf. In de curieuze aardewerkstad Faënza, die de laatste jaren over een 
prachtig gemoderniseerd museum beschikt, heeft hij het pottenbakkersvak ge
leerd - van de rechtenstudie die hij zich voorgenomen had kon door de vroege 
dood van zijn vader niets komen - gaf korte tijd les op een kunstnijverheids-
school en trad, nog geen twintig jaar oud, als technico-ceramiste in dienst bij 
een etablissement te Vietri, dat geleid werd door Adriaan van Stolk, gehuwd 
met Freule Sophie Johanna Maria van der Does de Willebois. Deze fijnzinnige 
en zachtgeaarde vrouw had op de Amsterdamse Academie gestudeerd onder 
leiding van Derkinderen en Roland Holst. Het echtpaar Van Stolk was nog 
slechts een jaar in Vietri bij Napels, toen hij overleed (1926). In 1928 werd het 
bedrijf in Vietri geliquideerd en Sophie vertrok naar Nederland. De Lerma 
kreeg van de Italiaanse regering opdracht om op Rhodos (toen Italiaans) de 
primitieve keramische industrie op hoger peil te brengen. Hij werd mede-di-
rekteur van de Ceramica Icaro. 

Wat Sophie precies bewoog in 1930 met haar beide kinderen ook naar Rhodos 
te trekken kan men slechts vermoeden. Zij kon in Holland moeilijk aarden en 
zeer waarschijnlijk was zij nieuwsgierig wat hun Italiaanse medewerker daar 
deed. Zijn intelligente vlotte persoonlijkheid moet een bijzondere indruk op 
haar hebben gemaakt. Weliswaar was zij zeventien jaar ouder, maar Eros laat 
zich door dit leeftijdsverschil niet steeds afschrikken. In 1931 zijn beiden in het 
huwelijk getreden en op Rhodos werd ook haar dochter Adriana geboren. In 
1934, nadat Luigi een psychische instorting had doorstaan, reisde het echtpaar 
naar Italië, maar, waarschijnlijk in verband met de politieke sfeer in dit land, 
trokken zij al gauw door naar Nederland om zich voorgoed in Groenekan te 
vestigen. 
Hij begon een kleine pottenbakkerij, waar hij onder meer geestig gemodel
leerde dierfiguren maakte en borden met originele dessins. Een soort veredel
de volkskunst, maar van een hoogst bekoorlijke orde. In de oorlogsjaren, toen 
de grondstoffen voor de potterie steeds schaarser werden, en ook de electri-
sche stroom ging stagneren, legde Luigi, die zich gemakkelijk kon aanpassen 
en daarbij in alles geholpen werd door zijn vrouw, zich op meer dan één schil
dertechniek toe, onder andere gouache en monotype. De tentoonstellingen in 
Kunstliefde getuigden van zijn evolutie terzake. Dank zij een opmerkelijk ge
voel voor compositie en kleur heeft hij in deze abstraherende bladen een eigen 
stijl ontwikkeld, waarbij een Latijnse distinctie hem zelden in de steek liet. 

De oorlog was nog niet geëindigd of Luigi maakte ook weer met medewerking 
van zijn vrouw, die in deze zaken zijn steun en stimulans bleef, de eerste proe
ven voor hun gres-fino-produktie. Hierin heeft hij een moeilijk te evenaren 
meesterschap bereikt. Een prachtige beheersing van de vorm verbond hij met 
een fijne soberheid in zijn glazuren. Soms moest men denken aan het vermaar
de Chinese Sung. Het decor bracht hij gewoonlijk tot enkele tekens en lijnen 
in verzonken reliëf terug. Maar ook kwamen dierfiguren voor. Het volstrekte 
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unica-karakter van dit werk staat in lijnrechte tegenstelling tot het vroegere 
Italianiserende aardewerk. Hoogstens, aldus schreef een deskundige hand, 
viel een flauwe verwantschap bij beider decoratieve beschildering te bespeu
ren, waarbij nog in het oog springt, dat die op de steengoed-stukken veel gea-
cheveerder is en bepaald beïnvloed, niet door volkskundige motieven, maar 
door stromingen in de moderne schilderkunst. Het bijzondere talent van De 
Lerma kon worden getypeerd als een unieke combinatie van onproblemati
sche, bijkans jolige flair met uitgewogen keramische finesse. 
Er werd van hem gezegd dat hij alles kon en inderdaad heeft hij zich na de be
vrijding bezig gehouden met de mozaïek-kunst, - hij was in die tijd bevriend 
met J. Boon Azn. - ontwierp in een renaissancistische veelzijdigheid decora
ties in keramische technieken, maakte ontwerpen voor tapijten, glas-in-lood
ramen, ijzerplastieken en zo meer. Hij liep in die tijd met fantastische plannen 
rond, men kon hem horen vertellen over een plaveisel in mozaïekvorm, in een 
deel van de Ganzenmarkt (voetgangersgebied avant la lettre?). Maar van die 
ideeën werd lang niet alles verwezenlijkt. Korte tijd was hij technisch adviseur 
bij het Fris-concern, meer speciaal wat betreft glazuursamenstellingen en 
kleuren. 

Merkwaardigerwijze was het in het sterfjaar van zijn vrouw (1961) dat Luigi 
bekroond werd met de B. J. Kerkhof-prijs. Dankzij het geldbedrag, daaraan 
verbonden, kon hij nog een reis - zijn laatste - naar Italië maken. Op die ma
nier werd hij een der weinige bekroonden, die inderdaad aan de voorwaarde 
voldeed om met het verworven geld een bezoek te brengen aan het klassieke 
land van de kunst. In feite was de bedoeling, dat de winnaar een tijd in Rome 
zou verblijven. Dit deed hij niet. Hij ging zijn oude moeder bezoeken, die in de 
buurt van Triest woonde. Hij had de bedoeling haar mee te nemen naar Hol
land, maar zij achtte zich te oud om nog te worden overgeplant. Luigi heeft 
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nog vier jaar geleefd. Aan keramiek heeft hij zich buiten Sophie's aanwezig
heid niet meer gewaagd. Wel maakte hij nog enkele ontwerpen voor belangrij
ke opdrachtgevers en schilderde veel. In 1964 onderging hij een operatie, 
waarna hij niet meerde oude werd. Eenjaar later stierf hij, niet ouder dan 58. 
Sommigen noemden hem een artisan. Het is moeilijk dit begrip nauwkeurig te 
omschrijven, maar het legt meer de nadruk op het vakmanschap dan op het 
scheppend kunstenaar-zijn. Een deskundige bij uitstek als J. W. N. van Ach-
terbergh, die wij al citeerden, spreekt inderdaad met onverholen bewondering 
over De Lerma's fenomenale kennis van de techniek, maar is evenzeer vol res
pect voor zijn kunstenaarschap, dat tijdens zijn leven maar door weinigen vol
ledig kon worden doorzien. Nog een enkel citaat: „Wanneer een uitgebreid 
overzicht van speciaal deze gres-fino keramiek zal worden tentoongesteld zal 
overduidelijk eens en vooral blijken, wat door geen tien artikelen, hoe indrin
gend ook geschreven, kan worden bewezen, namelijk dat deze stukken van de 
beide De Lerma's een schier onbereikbaar hoogtepunt uitmaken in de heden
daagse keramische kunst". 

In een goedbedoeld „in memoriam" heeft Engelman Luigi als „de verdoolde 
pottenbakker" aangeduid en hem vergeleken met de zieke orchidee in een sin
geltuintje. Dit laatste op zich zelf wel originele beeld roept de gedachte op aan 
een wat zwakke misschien zelfs decadente man, die moeilijk uit de voeten 
kon. Deze suggestie klopt volgens mij absoluut niet met de feiten. De Lerma 
moge zichzelf psychisch niet altijd in de hand hebben gehad, hij had, en zeker 
in zijn goede tijd, lichamelijk meer iets weg van een vechter, voor wie geen uit
daging te veel was, dan van een brekelijke potentie. Men zou beter kunnen 
aannemen dat de kunstenaar tengevolge van zijn ongebreideld temperament 
teveel van zichzelf heeft gevergd. 
Intussen mag Utrecht dankbaar zijn zo'n onstuimige geest en inventieve kun
stenaar in zijn midden te hebben gehad. 

Keramisten 
Jan van Ham 

Het keramisch werk van Jan van Ham en Laurens Tuynman, presenteerde 
zich ook geregeld op de tentoonstellingen van Kunstliefde; beiden waren lid 
van dit Genootschap, tevens van het Amersfoortse Kunstenaars Gilde, later 
Genootschap. Jan van Ham is in 1920 één der oprichters geweest van De vier 
Paddestoelen, een Utrechtse groep, die zich vooral toelegde op eenvoudig 
sier- en gebruiksaardewerk. Het team ging vier jaar later al uit elkaar, maar 
Van Ham is de potterie zijn levenlang trouw gebleven, waarbij hij zijn schil
der- en tekenkunst niet verwaarloosde. Toen hij een werkplaats kreeg in het 
souterrain van één der hoge panden aan het Servaas Bolwerk, ontleende hij 
de titel van zijn atelier aan deze naam. 
Van Ham is de potterie zijn levenlang trouw gebleven, waarbij hij zijn schilder-
in zijn glazuurbehandeling originele vondsten gebruikt. Tussen de illustraties 
in het eerder hierboven geciteerde geschrift, gewijd aan de scheppingen van 
het echtpaar De Lerma vond Van Ham merkwaardigerwijze een vaas terug, 
die van zijn hand was . . . 
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Talrijke reizen door Vlaanderen, de Ardennen, Bretagne en Marokko inspi
reerden hem tot een uitgebreide productie aan schilderijen en tekeningen. 
Ook op Ameland en Terschelling heeft hij met plezier gewerkt. Toen hij zijn 
reizen uitstrekte naar Griekenland (Aegina), Israël en Canada werden het in 
hoofdzaak pastels, een techniek waarin hij een ongemene vaardigheid ontwik
kelde en bekoorlijke resultaten heeft bereikt. 
Persoonlijk een schilderachtige èn geestige figuur, ongebroken ondanks zijn 
hoge ouderdom mag nog van hem worden getuigd, dat zijn houding in de 
oorlogsjaren een voorbeeldige was. 

Laurens Tuynman 

Laurens Tuynman is niet alleen één van onze verfijndste kunstenaars, maar 
ook een van onze veelzijdigste. Hij is op Celebes geboren en oost en west zijn 
in hem verenigd: een weelderige fantasie, een vaak poëtische visie, gepaard 
aan een uiterst exacte, minitieuze waarneming. Hij studeerde voor onderwij
zer, maar liep voortijdig weg van de kweekschool, waar hij 't niet kon vinden 
met de directeur. Op het Conservatorium volgde hij de vak-opleiding tot vio
list, die hij met succes heeft voltooid. Een tijdje was hij werkzaam in het 
orkest, maar de sfeer hier stond hem tegen, zodat hij de benen nam, om solist 
te worden in bioscoop Vreeburg. Met de befaamde explicateur-conferencier 
Louis Hartloper, weliswaar een ijdeltuit maar ook een kinderlijk mens heeft 
hij 't uitstekend kunnen vinden. Tuynmans scheikundige aanleg bracht hem 
tot de studie voor analist, welk beroep hij enige jaren aan een bekende 
Utrechtse instelling heeft uitgeoefend. 

Toen zijn tekentalenten zich openbaarden heeft hij zich als autodidact met 
een enthousiasme, dat haast tot bezetenheid uitgroeide op deze kunst gewor
pen. Hij werd lid van het Genootschap Kunstliefde, ook van het Amersfoorts 
Kunstenaars Gilde en zond bij beide vrij geregeld tekeningen en kleine schil
derijen in. Hij kon zich verdiepen in een enkele aardbei, een simpel planten-
takje, een eierschaal, maar maakte daarnaast ook opmerkelijke portretten zoals 
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dat van de schrijver C. C. S. Crone. Tezamen met Henry Bruning wijdde Cro
ne een opstel aan Laurens Tuynman in het tijdschrift Criterium (1940). 
Na de oorlog pas begon Tuynman zich toe te leggen op de produktie van aar
dewerk en ook hier heeft hij na enige jaren een ongewoon raffinement bereikt, 
waarin zijn affiniteit voor het oosten weer duidelijk meesprak. Zijn aanleg 
voor de chemie maakte, dat hij graag experimenteerde in de wat geheimzin
nige aanmaak van glazuur. Met zijn reductie-glazuren heeft hij opmerkelijk 
delikate effecten bereikt. 

Jongere keramisten 

Nieuwe wegen in de keramische kunst bewandelen mensen als G. de Rijk, J. 
Haans en N. van Ravenstein, alle drie in Utrecht, evenals Peter Petersen in 
Maarssen. 

Artibus 

Sinds Jan Engelman in het Nieuw Utrechts Dagblad van 4 januari 1952 een 
agressief artikel schreef „Utrecht op z'n smalst" is de Akademie Artibus bij 
menigeen in een kwade reuk gekomen en ook gebleven. Oorspronkelijk was 
Artibus een gezelschap van amateurs, „liefhebberen" zoals men in de vorige 
eeuw zei en, ondanks alle mutaties die het instituut onderging, ontmoet men 
nog altijd mensen, voor wie dit merkteken niet is verdwenen. 
In '38 hadden drie schilderende amateurs met een oproep in de dagbladen de 
klok geluid. Dit drietal was N. D. Imberg, bouwkundig ambtenaar bij de ge
meente, tevens uitvinder als hobby, ongetwijfeld het denkend brein achter Ar
tibus; de kleine schilderachtige figuur van J. Cocural, die een zaak dreef in 
schildersgerei, lijsten en zo meer aan de Lijnmarkt en D. Remijn. 
Negentien eerzame burgers, die er een min of meer intieme relatie op na hiel
den met de muze, hadden zich voor de oprichtingsvergadering aangemeld. 
Een paar maanden later reeds werd de eerste tekenavond gehouden. Nog geen 
jaar later gevolgd door een tentoonstelling, die een aardige weerklank vond in 
de pers. Onder de 17 exposanten trokken drie namen de bijzondere aandacht: 
Koos van der Sluys, die zich in het professionele vlak zou ontplooien tot een 
verfijnd graficus; J. Kokje Jzn., die als aquarellist een tijd terug nog een expo
sitie had in 't Hoogt, en M. J. A. Mol, eveneens aquarellist, die als administra
teur van de latere Akademie én als direkteur van de afdeling Estetische Vor
ming de hele ontwikkeling van Artibus heeft meegemaakt. Hij was ook de be
langeloze organisator van een reeks tentoonstellingen in 't Wijnkeldertje aan 
de grachtwerf, gelegen onder het toenmalige „Albert Corner". 
De eerder genoemde tentoonstelling had plaats in Consthuys St. Pieter (Ach
ter St. Pieter 16), een schepping van Chris Agterberg, half bohémien, half za
kenman, gezegend met gouden handen, die, komend uit Amsterdam, eerst in 
de Teeling-, later aan de Nobelstraat (geleund tegen „Voor de Kunst") een 
zaak voor kunst en kunstnijverheid dreef, maar zich in zijn Consthuys toch het 
meest uitleefde. Hij en zijn vrouw hadden uitstekend werk geleverd voor Ich-
naton het roemruchte studentenspel met maskerade uit 1926. Zij maakten de 
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costuums en de requisieten. In de jaren dertig heeft hij in het Consthuys ten
toonstellingen georganiseerd, - het begon met Jan Sluyters! - die best de moei
te waard waren en met z'n politieke opstelling, (hij was, hoewel politiek volko
men ongeschoold, lid geworden van de NSB), gelukkig niets te maken hadden. 
Zo haalde hij zelfs het werk van Paul Citroen in huis. 

Onenigheid 

Er kwam in Artibus vrij spoedig onenigheid. Imberg, voorzitter van het eerste 
uur, was principieel fel gekant tegen eventuele verkoop van amateuristische 
prestaties. Wellicht voelde hij dit als deloyale concurrentie met de beroeps
kunstenaars. Een meerderheid in de club dacht daar anders over. Eveneens 
was er een meerderheid voor het aantrekken van een leermeester van buiten. 
Imberg verzette zich ook daartegen. Hij vreesde blijkbaar, dat hiermee het 
semi- of pseudo-professionalisme werd binnengehaald. Pas toen hij en het 
oude bestuur waren afgetreden - zij kregen een klein groepje uit de leden mee 
- kon Diemèl, die de grotere groep zich als leermeester gedacht had, als zoda
nig worden aangetrokken. Van toen af groeide het ledental buitengewoon 
snel. Men trok van schoollokaal naar zolderruimte en van een particuliere zol
der naar een dubbele pakhuiszolder aan de Eerste Achterstraat. 
Het streven ging, naar voorbeelden elders en onder aanvoering van Diemèl, 
uit naar de stichting van een Vrije Academie. In maart '47 werd een commissie 
in 't leven geroepen, waarin, naast de heren K. Mobach als voorzitter en M. J. 
A. Mol als secretaris. Bellaard, M. Diemèl, H. Post en G. Ris als leden, ook 
zitting had mr J. C. van Schagen, oud-gemeentesecretaris van Rotterdam, 
vooral bekend als dichter en etser. Toen de Vrije Academie nog diezelfde zo
mer tot stand kwam - het geheim van Artibus is altijd geweest', geen gras over 
je plannen laten groeien - speelde Van Schagen daarin al geen directe rol 
meer; wel heeft hij eens een lezing gehouden over eigen werk. Van Vrije Aca
demie Artibus, gesubsidieerd door de gemeente en de provincie, ging het 
naar de Stichting Akademie Artibus (1955) met subsidie van O.K. en W. en 
vervolgens naar de Akademie voor Beeldende Kunsten in 1963. Een reeks van 
stappen, waarbij de te nemen hobbels vaak verre van gering waren. 

Concurrenten 

Er was in de prenatale periode de niet te onderschatten strijd met een stich
ting, gevormd door prominente stadgenoten, die de naam droeg Academie 
voor Beeldende Kunsten, Kunstnijverheid en Industriële Vormgeving. Voor
zitter was B. J. Kerkhof (oud-voorzitter van het Genootschap Kunstliefde). 
Leden waren o.m. de architecten Gerrit Rietveld en Leeuwenberg, de edels
mid Jan Eloy Brom en enkele figuren uit industrie en handel. Deze Stichting 
mikte al direkt op een dagschool, maar bracht geen nader uitgewerkte plan
nen op tafel. Nadat de Stichting haar verzoek om medewerking aan het ge
meentebestuur had gepubliceerd, kwam de Vrije Academie met eenzelfde ver
zoek, maar met een wèl gedetailleerd plan, dat bovendien de stap-voor-stap-
tactiek volgde. Steunend op haar ervaring met avondonderwijs en haar con-
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tacten met jonge mensen uit de praktijk - bij het eerste lustrum al was het aan
tal cursisten van 56 tot 160 gestegen, van wie 53 werkzaam in de kunstnijver-
heidsbranche - verscheen de Vrije Academie met het concrete projekt voor 
een avondcursus en middelbaar kunstnijverheidsonderwijs, aanvankelijk be
perkt tot twee vakken: binnenhuisarchitectuur en publiciteit. Op aandringen 
van het gemeentebestuur zijn beide partijen gezamenlijk om de tafel gaan zit
ten met de bedoeling tot een vorm van samenwerking, noem het samensmel
ting, te geraken, maar hiervan is niets gekomen. Volgens de mededelingen van 
Jan Engelman in het in de aanhef vermelde artikel, stuitte dit overleg vooral af 
op het standpunt van de Vrije Academie, die slechts drie bestuursleden van de 
Stichting in haar bestuur wenste op te nemen. Op die manier zou de Vrije Aca
demie waarschijnlijk bij alle beslissingen in de meerderheid blijven. Engelman 
moest toegeven, dat de Stichting-Kerkhof gebrek aan activiteit aan de dag had 
gelegd en ook te lang had vastgehouden aan de gedachte van dagonderwijs. 
Volgens hem echter moest bij deze zaken de „democratische" afweging van 
stemmen eigenlijk niet in het geding komen, daar het hier uitsluitend ging om 
een kwestie van bekwaamheid en hij kon in Artibus alleen een provinciaal di
lettantisme zien. 

Wethouder Van der Vlist daarentegen stelde een groot vertrouwen, zowel in 
de organisatorische als in de didactische bekwaamheden van Diemèl en toen 
het college van burgemeester en wethouders met zijn gedachtengang accoord 
ging verscheen er een voordracht om Artibus een „bereidverklaring" te ver
schaffen tot het organiseren van een tweetal cursussen. De meerderheid van 
de gemeenteraad tenslotte liet zich door Engelmans waarschuwing niet over
tuigen en verleende na een krachtig pleidooi van de wethouder aan de Vrije 
Academie de gevraagde bereidverklaring. 
Goed gewapend en geschoeid, voorzien van een welomschreven leer- en ka
derplan plus begroting trokken de heren Diemèl en Mol ter pelgrimage naar 
Den Haag, zij 't niet zonder vrees, dat het spiedend oog van de Inspecteur-Ge
neraal van het middelbaar onderwijs bepaalde hiaten zou ontdekken, waarop 
de zaak stuk kon lopen. Het viel positief uit. De plannen kregen de departe
mentale sanctie, en zowel de statutenwijziging als de naamsverandering - het 
woord „Vrije" was van nu af contrabande - werden goedgekeurd evenals de 
formatie van een nieuw bestuur. Het wachten was toen alleen nog op het be
sluit van de Kroon, dat uiteindelijk ook gunstig uitviel. 

Huisvesting 

Enige jaren later al kon de centrale zetel gevestigd worden in het kapitale huis 
Plompetorengracht 18. Geruime tijd was dit pand in gebruik geweest bij Wo
ninginrichting Serré, voordien was het de statige woning van de aristocratische 
familie Lampsins van der Velden. Ook wat het schoolgebouw betreft ging alles 
stap voor stap. Onder leiding van nu wijlen architekt Wiesman onderging het 
een inwendige verbouwing, waarbij Artibus de beschikking kreeg over 16 lo
kalen. 
Het dagonderwijs nam in 1963 zijn aanloop met de vakken publiciteit en mo
de. Eerst daarna volgden binnenhuisarchitectuur en monumentale kunst. In 
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1965 kon een nieuwe grondige verbouwing worden volvoerd, die de accommo
datie aanmerkelijk vooruithielp. 
Al in of vóór 1954 had Jhr Th. E. de Brauw, toentertijd penningmeester van 
Kunstliefde, ook in het bestuur van Artibus zitting genomen. Een feit, dat als 
symptoom gezien zou kunnen worden van de omstandigheid, dat de strijdbijl 
tussen Kunstliefde en Artibus, althans officieel, was begraven. Dit hield even
wel niet in, dat alle leden van het Genootschap hun wantrouwen opgaven. 
Zelfs het feit, dat jonge kunstenaars, bij Artibus opgeleid, de gelederen van 
Kunstliefde kwamen versterken heeft dit vertrouwen niet geheel weggeno
men. Het betrof Bert Jonkers, Hans Siegmund en Wout Maters, die zich 
zeker wisten waar te maken. 

Glorie en geweld 

Een glorieuze bekroning van de Artibus-bedrijvigheid kwam in zicht: een 
nieuw eigen gebouw! Het bouwterrein lag al te wachten aan de Ina Boudier-
Bakkerlaan. De heer Wiesman kreeg opdracht tot het maken van een plan, 
dat officieel werd goedgekeurd. Dat hiervan evenwel niets terecht kwam en 
het projekt zelfs als een fatamorgana verdween is te wijten aan allerlei om
standigheden, waaronder niet in de laatste plaats de befaamde langdurige 
strijd voor democratisering. 
Toen in de jaren zestig aan hogere en lagere onderwijsinstituten, de universi
teiten voorop, het virus van de gelegaliseerde inspraak om zich heen greep, is 
Artibus aan die infectie niet ontkomen. De discipline, die Diemèl voor zijn in
stituut met volledige instemming van het bestuur noodzakelijk achtte, sloeg bij 
de cursisten, die aan het nieuwe begrip „student" een belangrijke mate van 
vrijheid en zelfstandigheid koppelden, steeds minder aan. Op voorbeeld voor
al van de Pedagogische Akademie in Beverwijk, alsook van de Universiteit in 
Groningen, eisten zij inspraak en medezeggenschap in het algemeen beleid, 
ook bij de vaststelling van het leerplan en de benoeming van directeur en leer
krachten. Bovendien eisten zij de vrijheid voor zich op om zelf te bepalen of 
en wanneer zij de colleges zouden bezoeken. De gespannen situatie werd extra 
gecompliceerd, doordat enkele leraren zich volledig achter de eisen van de 
studenten opstelden. Geruchtmakende incidenten hebben zich daarbij voor
gedaan: het rustige Artibus leek een vat arti-buskruit. 
Het oude bestuur trad af, een nieuw trad aan, om op zijn beurt de benen te ne
men. Toen fase na fase de eisen der studenten werden ingewilligd, trok de 
man, die als initiatiefnemer en motor van het instituut kon worden be
schouwd, zich terug. Diemèl zag alles, wat hij in de leiding van een middelbare 
onderwijs-instelling als geboden en onvermijdelijk achtte, in de mist verdwij
nen en hij kon noch wilde zijn medewerking aan dit proces verlenen. Bij zijn 
heengaan werd hij nog tot bouw-directeur benoemd, maar doordat er, zelfs na 
jaren, niets te bouwen viel, heeft hem dit, althans moreel, weinig of geen soe
laas geboden. 
Dankzij een nieuw getimmerte van beleids- en bestuursinstanties is de rust ein
delijk weergekeerd, een rust, waarvoor volgens sommigen een te hoge prijs 
werd betaald. Naast het bestuur kwam er een akademieraad, bestaande uit do-
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centen en studenten, of beter studenten en docenten, terwijl de directie na 
verschillende fluctuaties thans in handen is van twee oud-leerlingen. In de 
loop van de tijd zijn de jaarkosten van het instituut tot 3,5 miljoen gestegen. 
De overheid denkt er nog altijd over deze soort onderwijs-inrichtingen onder 
de universitaire paraplu te vangen, iets dat onvermijdelijk nieuwe ingrijpende 
organisatorische veranderingen met zich meebrengt. 

Wat het broodnodige nieuwe schoolgebouw betreft, blijft de situatie nog altijd 
zwevend. Het plan-Wiesman is - ik doelde er al op - tot een papieren aangele
genheid gedegradeerd. Jammer, dat deze toegewijde man, de laatste jaren 
door een ernstig lijden aan huis gebonden, nog tijdens zijn leven moest erva
ren, dat zijn projekt in de ijskast verdween. Vooral in verband met de veran
derde structuur van het onderwijs werd een nieuw bouwplan gewenst, dat op
gedragen werd aan architect Van Tricht, medewerker van wijlen Gerrit Riet
veld, die zich met toewijding van deze taak kweet. 
Volgens mijn inlichtingen staat Artibus wel als eerste op de urgentielijst van 
het nieuwe Scholenplan. 

Estetische vorming 

In de afdeling Estetische Vorming, gevestigd in het schoolgebouw Absteder-
dijk 32, zijn eveneens ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. Ook hier kwamen 
bij de democratisering van '71 andere beleidsvormen aan de orde, hoewel de 
leerlingen ze niet verlangden en men het onderwijs, zelfs in de woeligste perio
de van Artibus, rustig had kunnen voortzetten. Dit deel van het Artibus-insti-
tuut wordt naar alle waarschijnlijkheid in 1980 volledig door de lokale over
heid gefinancieerd. (in '77 werd het budget geraamd op 3 ton per jaar). De 15 
geplande leraren worden dan volledig gemeente-ambtenaar in de zin der wet. 
Het aantal leerlingen wordt geraamd op 800, verdeeld over 25 avond- en 20 
dagcursussen. De bedoeling is, dat ook 65-plussers, WAO-ers, werklozen, 
mensen uit de niet-autochtone bevolkingsgroepen en kinderen tot deze vor
ming worden toegelaten. 
Integrale ingebruikneming van het schoolgebouw Abstederdijk is hierbij abso
luut noodzakelijk, of een qua ruimte soortgelijk gebouw met betere accommo
datie. „Waar moet het heen en hoe zal dat gaan" was de titel van een nota, die 
de heren Hans Timmer en M. J. A. Mol al in '76 over de toekomst van dit on
derwijspakket hebben gepubliceerd en waarin nuttige gedachten te vinden 
zijn. Voor eerstgenoemde, die jarenlang als leraar in deze afdeling heeft ge
functioneerd, maar de 65-jarige leeftijd had bereikt, betekende deze nota zijn 
„Abschiedssonate". De heer Mol echter, die, na jarenlang administrateur ge
weest te zijn van Artibus de laatste tijd als directeur en leraar aan deze aparte 
instelling werkte, is weliswaar de 65 al enige jaren gepasseerd, maar bleef in 
zijn functie gehandhaafd, daar het moeilijk bleek een opvolger te vinden, be
reid om vrijwel alle avonden van de week op het appèl te verschijnen. Vorig 
jaar was een opvolger gevonden, die 't echter moest laten afweten. Gelukkig 
bleek de heer Mol nog steeds bereid zijn taak voort te zetten. 
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Conclusie en een korte verantwoording 

Niet dan na vallen en opstaan is dit uitvoerig verhaal tot stand gekomen. Ik 
voelde mij, zoals de lezer al begrepen heeft, gedreven door een drang naar vol
ledigheid en door de bedoeling zoveel mogelijk aan ieder kunstenaar 't hem 
rechtens toekomend deel te geven. Mijn artikel is daardoor tot een bijna onge
permitteerde lengte uitgedijd, terwijl de volledigheid toch een fictie bleef en 
meer dan één respectabel kunstenaar niet aan z'n trekken kwam. Eigenlijk 
was ik er mij al van te voren van bewust, dat ik 't bij deze opzet niet zou halen. 
Ik troostte mij evenwel met de gedachte, dat zelfs het pogen in dit strijdperk 
schoon is. 
Wat de jongeren en jongsten betreft, aan wie ik zelfs nauwelijks toekwam, de 
geïnteresseerde lezer heeft zich van hun werk op de hoogte kunnen stellen op 
de omvangrijke over vele zalen verdeelde tentoonstelling onlangs onder de 
schutse van de BKR („contra-prestatie"), georganiseerd door leden van de 
BBK. Deze tentoonstelling opende juist op de dag, dat onder deze copy de 
eindstreep werd gezet. 

Hoewel ik de meeste kunstenaars door mij wèl behandeld, persoonlijk ken, 
enkele zelfs heel goed, heb ik mij toch, dacht ik, verre gehouden van elke 
vorm van „vorstenlikkerij". De lezer zal ook wel niet hebben ontdekt, dat ik 
met een enkeling stevig overhoop lig. 
Van anecdotische details heb ik mij zeer bewust niet onthouden. In tegenstel
ling tot sommige wetenschappers, tot welk gilde ik niet behoor, ben ik zeer op 
anecdotes gesteld. Ik meen dat zij de typisch menselijke kant van de kunste
naar extra kunnen belichten. Een menselijkheid, die onvermijdelijk, soms ook 
ongewild, in elk kunstwerk doorklinkt, tenzij dit volledig naar abstracte nor
men is getoonzet; en zelfs dàn nog. De mens achter de kunstenaar heb ik in elk 
geval niet onbelicht willen laten. 
Zoals de wat ingewijde lezer zal hebben opgemerkt gaat mijn verhaal volledig 
om buiten het bekende werk van Jan Juffermans De Stille Trom, die ongeveer 
hetzelfde terrein op zijn wijze heeft verkend. Met opzet heb ik zijn geschrift, 
ofschoon ik het in huis heb, tot dusver ongelezen gelaten, niet uit vooroordeel, 
- ik neem, zijn persoon kennend, zonder meer aan, dat het zeer lezenswaard is, 
- maar uitsluitend om mogelijke beïnvloeding of polemische aanvechtingen te 
voorkomen. Struisvogelpolitiek? Misschien, maar men mag niet vergeten dat 

dit boek pas uitkwam toen ik al een belangrijk deel van mijn artikel - te weten 
in de zomermaanden van 1977 - had voltooid. 

Van de zijde van de redactie van het Jaarboek Oud-Utrecht werd mij ge
vraagd: geef zo mogelijk ten besluite nog in beknopte vorm je persoonlijke in
druk van de Utrechtse kunstsituatie over de periode '20-'70. Ik heb dit toege
zegd, wetend dat dit verre van eenvoudig, zo niet een onmogelijke zaak is, 
maar vanwege de uitdaging. 
Feit is, dat het Stichtse aandeel in de landelijke kunstproductie van deze eeuw 
veel te veel in de schaduw is gebleven. Gebrek aan zelfverzekerdheid bij me
nig Utrechts kunstenaar, een niet te miskennen dédain bij bentgenoten elders, 

197 



die Utrecht hardnekkig als „provincie" blijven beschouwen en dientengevolge 
ook het Utrechts surrealisme nauwelijks au sérieux nemen, zijn factoren, die 
hier zeker in 't spel zijn. Zelfs bij kunsthistorici en sommige museummensen 
ontdekte ik soms een vooropgezet scepticisme; zo iets van: „kan er uit Naza
reth iets goeds komen?" Zo viel 't mij op, bij een uitreiking van de Kerkhof-
prijs enkele jaren geleden, dat de woordvoerder van de jury, docent aan de 
Utrechtse universiteit in een onderdeel van het vak der kunsthistorie, open
hartig erkende niets van het Utrechtse kunstleven te weten, terwijl hij na ken
nisneming van de expositie onomwonden zijn respect uitsprak. Toen Erika 
Visser, jaren geleden een tentoonstelling hield in Pulchri Studio, bleken de 
verraste Haagse collega's ook onwetend omtrent de Utrechtse situatie. Bij een 
Rotterdamse groep, die in Kunstliefde kwam exposeren, ontdekte ik hetzelfde 
tekort. 

Moesman is in de grote Nederlandse centra pas ontdekt, toen hij tegen de zes
tig liep, of er al overheen was. De beeldhouwkunst van Jo Uiterwaal is door de 
Utrechtse kunstwetenschap volkomen over het hoofd gezien, totdat de beken
de door Kuik ingerichte tentoonstelling gehouden werd in de Utrechtse Kring. 
De grafici van De Luis maken op deze regel een uitzondering. Zij hielden dan 
ook reeksen van tentoonstellingen door 't hele land, maar voordien is Van 
Leusden lange tijd zo goed als de enige Utrechtse kunstenaar geweest, die in 
het nationale tableau meetelde. 
Kunst kan pas echt bloeien, waar zij een redelijke voedingsbodem vindt en de 
kunstenaar op respons kan rekenen. Het Utrechtse klimaat op dit punt is in de 
jaren twintig en dertig ongunstig geweest, zij 't dat De Gemeenschap op de lo
kale kunstbeoefening een invloed ten goede had. Positiever werd het Stichtse 
klimaat pas na de tweede wereldoorlog. De jaarlijkse Kunstmarkt heeft daar
toe het hare bijgedragen. 
In tegenstelling tot de wereld van de muziek en zelfs ook, zij 't in wat mindere 
mate in de regionen van de literatuur, is op het gebied van onze beeldende 
kunst geen sprake geweest van vernieuwende impulsen, die zich van Utrecht 
uit naar buiten lieten gelden. Eerder reageerden de Utrechtse kunstenaars op 
bewegingen van elders. Toen het abstract expressionisme van Cobra ons land 
overspoelde is deze stroming ook hier voelbaar geweest, zij 't dan wel in gema
tigde zin. Tot extreme of schokkende uitingen kwam het hier zelden of niet. 
Utrecht is en blijft een stad van maathouden, van een deugdelijk en deugd
zaam, soms wat vlak gemiddelde. 

Intussen blijft het een opmerkelijk feit, dat juist hier het surrealisme heeft ge
bloeid, niet tot een paar enkelingen beperkt bleef, maar ook na de wereld
oorlog een aantal jongeren is blijven fascineren. Sommige van deze jongeren, 
die in deze trant werken of gewerkt hebben, behoren - dit kan men zonder 
overdrijving vaststellen - tot de beste fijnschilders in den lande. 
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