
Maandblad Oud-Utrecht 1990. - Dl.63 DIRK ZWANINK (1887-1950);TEGELSCHILDER TE UTRECHT De artistieke- en werkzame periode bij Westraven-Dirk Zwanink trad op 4 april 1908 in dienst vanWestraven. De toenmalige directeur was FrederikWillem des Tombe. De jonge Dirk begon zijn loopbaanals tegelschilder. Hij leerde het vak van Cornelis deBruin. Deze was een fijnzinnig aquarellist en een tove-naar met glazuren. Gezien de manier van schilderenheeft De Bruin een zeer grote invloed op zijn leerlinggehad. Vooral Zwaninks penseelvoering is fijn en mi-nutieus. Wanneer en onder welke omstandigheden Dirk Zwa-nink Cornelis de Bruin heeft leren kennen is niet volle-dig bekend. Mogelijk heeft De Bruin toch enige tijd ge-werkt bij Westraven. Voordat hij in 1923 definitiefnaar Amsterdam vertrok woonde hij achtereenvol-gens in Bunnik (1910-1913), Maarssen (1913-1918)en te Baarn (1918-1 923?)^). Van ouds schilderde men bij Westraven volgens detraditionele z.g. ,,Oud Hollandse&quot; manier.

Specialis-ten in het schilderen op tinglazuur waren hier Jan Jo-zef Justus van Luijn (sinds 10.10.1870 bij Westra-ven), Pieter van Loverden (overleed op 24 mei 1908en werd opgevolgd door Dirk Zwanink) en Arie Kor-tenhoff (sinds 1895). Kortenhoff was tijdens Zwa-ninks periode chef van de ,,Oud-Holland&quot;-afdelingvan Westraven. De bekende spreukentegels vanWestraven waren de laatste massaprodukten van de-ze afdeling. De relatie tussen Kortenhoff en Zwanink was zakelijken kollegiaal te noemen. Men kwam niet direkt bij el-kaar over de vloer. De zeven jaar jongere Zwaninkpaste als schilder van tegels en tableaus de inmiddelsmeer in zwang geraakte z.g. onderglazuurtechniektoe. Deze techniek werd bij Westraven intern ,,Fayen-ce techniek&quot; genoemd'). Het voordeel van deze me-thode was o.a. dat andere, vaak kleuriger glazurentoegepast konden worden. Maar er kon ook veel ver- Inleiding Het is misschien niet zo opmerkelijk te noemen, dattegelschilders hun werk zelden signeerden.

Daarvoorwerd het produkt toch te veel beschouwd als bouw-materiaal. Hooguit werd een merkje van het desbe-treffende bedrijf aangebracht. Bij een tegelfabriekmet een veelbewogen geschiedenis als Westraven enzijn voorgangers^ te Utrecht, was dit niet anders.Dirk Zwanink werkte hier van 1908 tot aan zijn doodin 1950. Zijn jeugd en opleiding Dirk Zwanink werd geboren op 3 mei 1887 te Utrechtals zoon van Coenraad Zwanink en Roelofje van Este-rik. Dirk was hun derde kind. Zijn vader was huisschil-der en hij groeide dus op tussen potten verf enkwasten en het lag dan ook voor de hand, dat hij opde Utrechtse Ambachtsschool het schildersvak leer-de. Hij werd beloond met de jaarlijkse prijs voor debeste leerling en ontving een fraaie glassnijder met di-amant in een lederen etui. In 1903, op 16-jarige leef-tijd, deed hij eindexamen en ontving het diploma metde toevoeging ,,uitmuntend&quot;. De Utrechtse Adressen- en Beroepenboekjes uit deperiode 1903-1908 laten weten, dat hij toen ,,werk-man&quot;

was. Maar in die tijd volgde hij tevens avondon-derwijs in het tekenen en schilderen en op 1 7 augus-tus 1908 ontving hij de ,,Akte van Bekwaamheidvoor L.O., voor huis- en schoolonderwijs in het Hand-teekenen&quot;. Hij volgde dit onderwijs mogelijk bij hettoen nog bestaande Nijverheidsmuseum te Utrecht.Op 6 mei 1914 trouwde Dirk Zwanink met Maria vanDonkelaar (1895-1969). Uit hun huwelijk werdendrie zoons geboren. Aanvankelijk woonde het gezin in de Pieter deHooghstraat 21, maar in 1929 verhuisden zij naar deLindestraat 5. Afb. 7. Afbeelding uit hetweel<blad ,,De Prins&quot; van12 mei 1917 met Dirl< Zwa-nink, die met behulp van eenmal een bouwornament mo-delleert. 13










