
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1987 Nicolaas Bastert (1854-1939), kunstschilder Nicolaas Bastert mag De schilder van Vechtgezichten genoemd worden.Zijn op hoog niveau staand werk komt gelukkig de laatste 10 jaar weer meer bij dekunsthandel en verzamelaars in de belangstelling. Ons inziens is het eigenlijk dehoogste tijd dat zij die van de Vechtstreek houden doch zijn werk niet kennen ereens kennis mee maken. Daarom heeft het Genootschap het plan opgevat in 1989een boek over Bastert en zijn olieverven, aquarellen en tekeningen te doenverschijnen. In dat jaar zal het een halve eeuw geleden zijn dat de kunstenaar teLoenen aan de Vecht overleed. Het ligt voorts in de bedoeling om in het jaardaaropvolgend een tentoonstelling te organiseren, vooral van zijn voortbrengselenuit het landschap dat hem het meest bekoorde. In een artikel uit 1908 beschrijft de kunstcriticus W. Steenhof dit werkgebied

enNicolaas Bastert o.a. als volgt: 'Het Utrechtsche landschap in den omtrek der Vechtstreken is gelijkvloersch; deruimten hebben er geen groote verhoudingen, daar openen zich geen grenzeloozeuitzichten. Maar, meer dan van eenige andere provincie wellicht, draagt hetlandelijke er een vertrouwelijk en blijmoedig karakter. Reeds Vondel noemde heteen 'Paradijs vol weelde'. De grindwegen zijn er smal en ordelijk gebaand, helderlichtend tegen de al-zijdsche omgeving van groenende vlakten der weilanden; zijvormen laantjes tusschen knotwilgen met hun buigzame tak-stengels en volleblader-pluimen. Nicolaas Bastert, ca 1930 25





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1987 werk. Daarbij heeft het de beschikking over verschillende catalogi van vroegere tentoonstellingen. Van verschillende daarin vermelde stukken is inmiddels de huidige verblijfplaats bekend zoals o.a. van een 60 tal schetsboeken waarin voorstudies van diverse schilderijen voorkomen. Doch van vele schilderijen zijn de eigenaren nog onbekend. Bij deze doet het Genootschap een beroep op U te helpen met het localiseren daarvan. Mochten er onder U zijn die werk van Nicolaas Bastert in bezit hebben of die weten waar het zich bevindt, dan zal het Genootschap dat gaarne schriftelijk vernemen. Uiteraard wordt gegarandeerd dat door U versterkte informatie binnen de tentoonstellingscommissie zal blijven. Namens de Boek- en Tentoonstellingscommissie A.J.A.M. Lisman                                                                           Vreeden Hoff Februari 1988                                                           
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