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Tussen Rijn en Lek 1968 2. - Dl.2 2 -6- de vacanties werd steeds in Bunnik doorgebracht, waarvan eenindrukwekkend aantal voorstellingen van gezichten in de streekvan de Kromme Rijn getuigenis afleggen. Na zijn pensionering,in 1951 vestigde het echtpaar zich in het zo geliefde Bunnik,waar De Kruijf een vriendelijk landhuis aan de Provinciale weghad laten bouwen. Nog een tiental jaren zette hij zijn schilder-en tekenwerk voort tot hij op 26 juni 1966 overleed. In 1964 bracht de Haagse etsdrukker Joh. D. Scherft,oud-vriend van de De Kruijfs, ons met hen in contact. Het Rijks-archief in Utrecht had begrijpelijkerwijze veel belangstellingvoor De Kruijfs werken, die bijna alle van topografische bete-kenis waren. Van enige bereidheid tot verkoop bleek echter geensprake te zijn, er werd zelfs niets getoond ! Het echtpaar werktevoor eigen genoegen en met uitzondering van een enkel stuk, alsgeschenk bestemd voor familieleden of vrienden, ging alles inportefeuille.

Pas na de dood van De Kruijf, toen zijn weduwezich in Lunteren ging vestigen en het huis te Bunnik ontruimdmoest worden, kwam hierin verandering. De familie, genood-zaakt om een bestemming te vinden voor het grote aantal schil-derijen en tekeningen, deed het voorstel de verzameling in ge-deelten te koop aan te bieden. De bejaarde mevrouw De Kruijf stond aanvankelijk zeerafwijzend ten opzichte van deze plannen. De mogelijkheid echter dat een niet onbelangrijk gedeelteder stukken naar een openbare verzameling zou kunnen gaan,leek haar wel aantrekkelijk toe. Zij gaf uiteindelijk haar toe-stemming, maar het Rijksarchief zou als eerste een keuze mogenmaken. Bovendien zouden de door deze instelling te betalenprijzen zodanig moeten zijn, dat een ruime keuze zou kunnenworden gemaakt. Zo is het dan ook gegaan. Voordat op 2 decem-ber van verleden jaar in huize Cammingha de eerste verkoopten-toonstelling werd geopend waren door het

Rijksarchief 49 oliever-ven, 26 aquarellen en 138 potlood- en pentekeningen uit de na-latenschap van Johannes de Kruijf aangekocht. Een tiental ervanis van de hand van zijn weduwe, die aanspraak mag maken op





Tussen Rijn en Lek 1968 2. - Dl.2 2 -8- Wijk bij Duurstede: Ned. Herv. Kerk, molen etc.Zeist: slot; Wuiperhorst etc. De studiezaal van het Rijksarchief, Drift 27 te Utrecht isdagelijks van 9.00 - 17.00 uur ('s zaterdags van 9.00 - 12.30 uur)voor het publiek toegankelijk. Stukken uit de diverse archieven en collecties kunnen daarkosteloos worden geraadpleegd. Tenslotte zij hier nog vermeld dat het gemeentebestuur vatBunnik, dat de nagedachtenis van Johannes de Kruijf reedseerde door een straat naar hem te vernoemen, eveneens eenaantal werken uit zijn nalatenschap heeft aangekocht. F.H.C. Weijtens.


