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Je loopt of rijdt er makkelijk langs, het 
onopvallende huis aan de Stationsstraat 32. 
Het huis werd in 1890 als hoekhuis van een 
rij woningen op de plaats van een boerderij 
gebouwd. Vanaf 1941 woonde kunstenaar 
Piet van Wijngaerdt daar met zijn vrouw. 

Mijn ouders die in Amsterdam werkten had-
den Piet van Wijngaerdt in de trein leren ken-
nen. Hieruit ontstond een boeiende relatie met 
gesprekjes en brieven. Mijn ouders kochten 
of kregen een paar schetsen en een schilderij-
tje van hem. Van Wijngaerdt reisde elke morgen 
om 08.00 uur naar Amsterdam. Vanaf het Cen-
traal Station wandelde hij vaak via het Rokin 
naar het Leidseplein. Daar kocht hij vaak rozen, 
aronskelken, chrysanten of een amaryllis en nam 
deze mee naar zijn atelier aan de Overtoom 34 
om ze te schilderen. Dit was tegenover het huis 

waarin hij in 1873 was geboren. Toen zijn lopen 
op hoge leeftijd slechter ging nam hij de tram 
naar de Overtoom. Rond 1 uur ging hij terug 
naar het Centraal Station om in de wachtkamer 
“1e klasse” een kop koffie te drinken en de kran-
ten te lezen. Rond 4 uur nam hij de stoptrein 
(eerste-klasse-niet-roken-coupé) naar Abcoude.
Het was 1954 en 1955 dat ik, als jongetje van 
vijf, zes jaar, een paar keer per jaar met mijn 
moeder op visite ging bij de kunstschilder Piet 
van Wijngaerdt met zijn hartelijke huishoudster/
verzorgster mevrouw Bartelings.

Ik herinner me nog goed de huiskamer aan de 
Stationsstraat waarvan de wanden vol hingen 
met schilderijen, groot en klein, met bloemen en 
een aantal, wat donkere, schilderijen uit het boe-
renleven. Een enkele keer was de deftig en preci-
eus geklede grijsaard met puntbaardje zelf thuis. 
Hij was een indrukwekkende persoon. 
Mevrouw Bartelings vond 
mij blijkbaar een leuk 
ventje en breide een wol-
len sjaal voor mij. Eigen-
lijk was ik er helemaal niet 
blij mee omdat de sjaal 
veel te lang voor me was.

Ontwikkeling
Als schooljongen tekende 
en schilderde hij in zijn 
vrije tijd. Zeer tegen de wil 
van zijn vader.

Na de opleiding op de 
Rijksacademie voor Beel-
dende Kunst van 1892 tot 
1897 te hebben gevolgd 
woonde hij korte tijd in Parijs en Kortenhoef. 
In 1910 had hij een eerste tentoonstelling en 
wel in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De 
lovende kritiek in de “Telegraaf” zal de weer-
stand van zijn vader tegen het kunstenaarsschap 
verzacht hebben. Later ging hij, om wat geld te 
verdienen, portretten schilderen, wat hij eigenlijk 
niet leuk vond. De mensen die hij portretteerde 
hadden altijd wat aan te merken: de neus was te 
groot of de kin te lang. Op een gegeven ogenblik 
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had hij er genoeg van. Hij 
trok er toen in en om Amstel-
veen vaak op uit en schil-
derde veel landschappen. 
Hij hield van rust om zich 
heen. Hij zei: “het beroerde 
is dat je in de stad altijd men-
sen om je heen krijgt als je 
werkt. Buiten heb je dat niet, 
dan ben je moederziel alleen. 
En als ik werk, hou ik daar-
van”. Hij schilderde voornamelijk rivieren- en 
winterlandschappen, boeren, bloemstillevens, 
figuren, stadsgezichten en (zelf)portretten. Van 
George Breitner en August Allebé kreeg hij veel 
raadgevingen die de basis legden voor Van Wijn-
gaerdts brede en robuuste schilderstijl.
Hij genoot van het schilderen en als iemand zijn 
schilderij wilde kopen gaf hem dit grote voldoe-
ning. Was hij eerst een volger van de Haagse 
school en de Oudhollandse kunst, later werd 
hij samen met de Fransman Henri le Faucon-
nier beschouwd als de theoretische grondleg-
ger van de Bergense School. De schilders in deze 
“school” zochten de 
“allerindividueel-
ste expressie van hun 
allerindividueelste 
emotie”. De stijl van 
Van Wijngaerdt was 
kubistisch-expressi-
onistisch met aard-
kleuren en af en toe 
heldere en felle con-
trasten. Hij liet later 
steeds meer extra’s 
weg en ging steeds 
verder met abstraheren. 
Hij schreef eens in zijn atelier: “Vreugde, helder-
heid, kracht, liefde en gemoedsrust zijn de essen-
tieën der kunstextase”.
Het is niet verwonderlijk dat het gemeentebe-
stuur van Abcoude bij zijn 90ste verjaardag een 
straat naar deze bekende kunstschilder noemde. 
Hij heeft een indrukwekkend oeuvre van zesdui-
zend schilderijen, tekeningen, etsen, gravures en 
lihto’s nagelaten. Waarvan ongeveer zestig van 
Abcoude en omgeving. 

Privéleven
De vrouw van Van Wijngaerdt overleed in 
1950 op 61-jarige leeftijd. Zij nam een bijzon-
dere plaats in zijn leven in en was de grote drij-
vende kracht achter hem. Ze stimuleerde hem 

zich steeds verder te ont-
wikkelen. Zo schilderde hij 
een doek voorstellende een 
omhelzing met haar waar-
onder hij schreef: “Ik zal 
niet meer vergeten haar 
die ik nooit meer zal zien”. 
Hij had veel verdriet van 
haar overlijden. Dit duurde 
ruim een half jaar en was 

in zijn schilderijen te mer-
ken. Mevrouw J.Bartelings nam later de alge-
mene zorg voor hem op zich en spoorde hem aan 
tot grote creativiteit. Op 4 november 1953 werd 
hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. Een jaar na zijn dood op 25 januari 1964 
ging zij terug naar haar geboorteplaats Gronin-
gen. Naast zijn werk dat hij in zijn atelier aan 
de Overtoom in Amsterdam maakte, schilderde 
hij tijdens zijn vakanties in Heeze (Noord-Bra-
bant). Hij schilderde in de omgeving van dit kun-
stenaarsdorp, dat een echte schilderskolonie was. 
Begin 1900 huisvestte het dorp wel dertig kunst-
schilders. Vooral boeren, boerderijen, hooischu-

ren, landschappen, 
ossen en het boeren-
vrouwtje Trien, ze was 
schoon van lelijk-
heid, gaf hij de naam 
“heks van Heeze”, 
boeide hem bijzon-
der. Deze onderwer-
pen schilderde hij vol 
overgave. Zijn hotel-
rekening betaalde hij 
vaak met zijn schil-
derijen. Deze kwa-

men dan op verschil-
lende hotelkamers te hangen. Zo betaalde hij ook 
in de “Wakende Haan” in Abcoude wel met een 
“doekje” zijn rekening aan uitbater oude Ries 
waar hij dikwijls van een wijntje genoot.

Tentoonstellingen
Piet van Wijngaerdt exposeerde zijn schilde-
rijen in verschillende kunsthandels en musea. 
In 1910, 1924, 1935 en 1954 exposeerde hij o.a. 
in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Daar-
naast ook in kunstzaal Max van Waaij aan het 
Rokin in Amsterdam, in de Lakenhal in Leiden 
en in Aemstelle in Amstelveen. Werken van Piet 
van Wijngaerdt zijn o.a. opgenomen in de col-
lecties van het Stedelijk Museum (Amsterdam), 
het Frans Halsmuseum (Haarlem), het Haags 
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Gemeentemuseum en het Dordrechts Museum. 
Van 1960 tot in 1964 werden Pim Jacobs en Rita 
Reys bevriend met Van Wijngaerdt. Ze waren 
grote bewonderaars en verzamelden vele van 
zijn werken. In het voorwoord van een catalogus 
van een tentoonstelling in kasteel Groeneveld in 
Baarn in 1989 schreef Jan Juffermans over Van 
Wijngaerdt: “Het belang van deze expressio-
nist was, dat hij altijd méér wilde zijn dan alleen 
maar “weergever” van de zichtbare werkelijk-
heid. Hij was in de eerste plaats een gevoels-
mens, die de natuur als middel gebruikte om zijn 

stemmingen, ontroeringen en emoties tot uiting 
te brengen”. Als u nog eens langs de Stations-
straat 32 loopt of rijdt denk dan aan Piet van 
Wijngaerdt die daar met geest en gratie leefde: 
een dorpsgenoot waar u trots op kunt zijn!

Louis Firet

Literatuur:
Albert Plasschaert: “Piet van Wijngaerdt”, 

Utrecht 1924
Catalogus t.g.v. tentoonstelling Stedelijk 

Museum Amsterdam in 1954
Catalogus t.g.v. tentoonstelling,opgezet door 

Pim Jacobs, van werken van Piet van Wijngae-
rdt op kasteel Groeneveld in Baarn 1964

Informatie over Piet van Wijngaerdt is ook te 
vinden op het Rijksbureau voor Kunsthistori-
sche Documentatie (RKD) in Den Haag
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