Kenners op locatie

Jan Abrahamse

De redactie van Noorderbreedte heeft vier kenners van het werk van Ploegschilders
gevraagd hun ultieme keuze te maken voor een schilderij en hun kennis en beleving
over dat werk weer te geven. Achtereenvolgens zijn dat Han Steenbruggen over
Fietsers van Jan Altink, Wim Koops over Het Studentenpad van Johan Dijkstra,
Cees Hofsteenge over de Kerk van Saaksum met paard van Hendrik Nicolaas Werkman
en Henry Overtoom over Duinlandschap Ameland van Jan Wiegers.

HAN STEENBRUGGEN OVER FIETSERS
(van Jan Aitink, 1925, wasverf 80 x 64 cm,
eigendom Groninger Museum)

'Kunsthistorisch gezien zijn Werkman en Wiegers zeer belangrijk geweest, maar puur in aanleg en wat hij met de technieken van anderen
heeft gedaan, is San Altink heel bijzonder", aldus Han Steenbruggen. 'Ik
heb het gevoel dat van alle kunstenaars die De Ploeg heeft voortgebracht, Jan Altink de meest getalenteerde schilder was. Bij veel andere Ploegschilders mis ik de ultieme verbeeldingskracht die Altink wel heeft.
Het is vooral de combinatie in techniek, aanleg, opleiding, expressie en
ook de poëzie en het zoeken naar een methode om het Groninger landschap weer te geven. Die speurtocht en schematisering van het Groninger
landschap is in dit schilderij heel nadrukkelijk aan wezig.'
Dit schilderij vindt Steenbruggen interessant omdat het behoort tot een
reeks van landschapsschilderingen waarbij Altink het landschap op een
kernachtige manier weet te typeren en te portretteren. Hij experimenteert met compositie, zichtlijnen en perspectief om diepte te brengen in zijn schilderijen en doet dit op een vernieuwende manier. Hij zet
zijn landschappen niet breed op in liggende formaten maar kiest bewust voor staande formaten. De uitgestrektheid en de diepte van het
landschap wilde hij op en andere manier weergeven; Altink neemt de
kijker als het ware mee het landschap in. 'Door het verhevigd perspectiefvan de weg, de bomenrij en het kanaal dwingt Altink de kijker
om naar dat ene verdwijnpunt aan het eind van de weg, even boven het
midden, te kijken', stelt Steenbruggen. 'De fietsers zijn geschilderd om
beweging in het landschap te krijgen. Dat geldt ook voor de boot met
het enorme zeil. Het zeil heeft een heel belangrijke functie; doordat het
in de zachtblauwe achtergrond is geplaatst, dwingt Altink ook hier de
kijker om naar de verdwijnhoek te kijken. Als je het zeil wegdenkt,
dwaalt je oog al gauw naar de rechterbovenhoek.'
Het Groninger Museum heeft het stuk
onlangs verworven. Het is geschonken
door Chris Ongering en zijn vrouw.
Volgens Ongering is het schilderij gemaakt
langs het Winschoterdiep.
Han Steenbruggen is conservator beeldende
kunst van het Groninger Museum.
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WIN! KOOPS OVER HET STUDENTENPAD
{van Johan Dijkstra, 1925, wasverf op jute,
70 x 59 cm, eigendom W.R.H. Koops)

De straatnaam Studentenpad dateert volgens Koops uit 1S34. 'Dat is
veel vroeger dan ik aanvankelijk dacht, want ik veronderstelde dat het te
maken had metde studentenbuurt die namen kent als Vindicatstraat, Magna Petestraat, Mutua Fidesstraat en de Flankeurspoort'
Het Studentenpad is ontstaan als gevolg van een reünie van oud-studenten
in 1830. Na die bijeenkomst hadden de reünisten kennelijk wat geld over
en daarvan kochten ze van de gemeente een strook grond ten zuiden van
de toen al aanwezige Noorderbegraafptaats, dat ze aan de gemeente
schonken. Dit gebeurde in navolging van de hoogleraar Theodoor van Swinderen, die enkele jaren eerder een strook grond had gekocht om er een
pad, de Bessemoersteeg, aan te leggen; tegenwoordig is het bekend onder de naam Bessemoerstraat, aan de noordkant van de stad. Door de aanleg van dit pad kon men buiten de stadswallen een wandeling maken. Het
Studentenpad liep vanaf het (pas in 1884 gebouwde) Noorderstation
naar de Noorderbegraafptaats, langs wat nu de Studentenlaan heet.
In de Groningse Volksalmanak van 1893 omschrijft Mr. J.A. Feith het Studentenpad 'niet als een wandelweg der Muzenzonen, die hier langs dit
eenzaam pad voor ontspanning en verpoozing zoekende van de inspanningen des geestes', maar als een 'bij minnende paren welbekend weg.
Bij notariële acte van 17 februari 1834 werd door 'commissarissen van het
feest ter herdenking van den academischen leeftijd in 1830 te Groningen
gevierd' aan de stad Groningen geschonken een streep lands, van den
Adorperweg tot aan het Setwerderdiepje om aan te leggen eene wandeling en deze te noemen het Oud-Studentenpad.'
Johan Dijkstra woonde, evenals vele andere Ploegleden, aan de noordkant
van de stad. De moeder van Dijkstra woonde aan de Nieuwe Ebbingestraat
en later aan de Spilsluizen, waar Johan Dijkstra, toen hij in 1922 ging trouwen met Marie van Veen, de bovenverdieping bewoonde. Architect Evert
van Linge, een goede vriend van hem, heeft zijn allereerste opdracht in
1920 uitgevoerd door de zolder van dat huis te verbouwen tot atelier. Vanuit het raam heeft Dijkstra vele tekeningen, aquarellen en schilderijen van
de omgeving gemaakt.
'Ik vind het een van zijn beste werken. Het schilderij spreekt mij aan omdat het zo fors en krachtig is opgezet. Het is fel van kleur. Ik hou van verre verschieten en dat is op dit werk goed zichtbaar. Aan het eind van het
pad lopen twee figuren, lohan Dijkstra heeft ook een ets gemaakt met dezelfde voorstelling in spiegelbeeld.'
Mr. W.R.H. Koops is oud-voorzitter van de Stichting
lohan Dijkstra, voorzitter van de Stichting De Ploeg
en Stichting Hendrik de Vries-Riek van der Zee.
Hij was bibliothecaris van de Rijksuniversiteit Groningen.

CEES HOFSTEENGE OVER KERK TE SAAKSUM MET PAARD
(van Hendrik Nicolaas Werkman, 1943, stempeltechniek,
51 x 33 cm, eigendom Stedelijk Museum, Amsterdam)

Het werk is een stempeltechniek die Cees Hofsteenge een drukin
schildering noemt en die Werkman betitelt als een klein schilderijt
Het vormt een onderdeel uit een serie werken die ontstaan zijn lans
wat Cees Hofsteenge, de Werkmanroute noemt. 'In een van zijn briev
aan Ate Zuithoff beschrijft hij een fietstocht die begint bij Dorkwe
en via de Aduarder steentil leidt naar Feerwerd, Ezinge en Saaksur
aldus Cees Hofsteenge. 'Greet, de vrouw van Werkman werkt in
provincie en soms fietst hij haar tegemoet.' De tekst van dat gedee •
uit die brief luidt: 'Soms haal ik Greet op van Haren en rijden we o\
Oosterbroek, een andere keer rij ik haar tegemoet tot MengpoW
(dat is een naam van een bocht in de weg aan het Aduarderdiep
Garnwerd en Feerwerd). Hoe is deze naam in de wereld gekomen m
je vragen. Vroeger was daar een overzet van Feerwerd naar Garnwe
nu is er een solide brug. Er staat ook een steenfabriek, misschier
de naam daarmee in verband te brengen.' In een noot van het bo
waarin de brieven zijn gepubliceerd, stelt Cees Hofsteenge ech'
dat de naam Mengpotten door Werkman wellicht onjuist gebrul'
wordt. Mogelijk vergist hij zich en heeft hij de naam verbaste
Ook lokaal is de naam niet (meer) bekend. Zowel oudere als recer
topografische kaarten geven voor deze plaats de naam Schifpot. De bi
gaatverder: 'Het diep is niet erg druk meer, vroeger moet het er ht
druk zijn geweest, het loopt totAduarderzijl bij het Reitdiep. Daarwt
vroeger opgewekt handel gedreven, er waren niet minder dan zev
gelegenheden om een koop te bedrinken. Nu staan er maar een pt
huisjes meer, het is niet meer dan een gehucht en de zijl is niet t
aanzienlijk, ik geloof niet eens een sluis. Zoo verandert alles,
tempera en de mores, geen klein beetje. Daar bloeide aan die w
een veld koolzaad en hoewel het avond werd en de zon ter kimi
neeg klonk er nog luid gegons van een paar millioen bijen. Aan
wegkant bloeide een wild appelboompje. In de verte wat mensch
en wat vertrouwde geluiden, maar alles zoo vredig en vol rust als h
erop die landwegen zijn kan. Dan komt er toch weleen ander gevt •
over je en vervaagt de spanning van het huidige leven die ons ge
dag en geen oogenblik meer schijnt te verlaten.'

Cees Hofsteenge heeft zijn keuze om verschillende redenen op dit scl i>
derij laten vallen. 'Ik heb een bepaalde passie voor het landschap v
het Middag-Humsterland en die historische route is voor mij e
vrijwel vaste uitvalsroute naar het Hoge Land. Weinigen hebben l
landschap langs die route zo treffend en consequent in beeld gebrai
als Werkman, waaruit wel blijkt hoe geboeid hij was door dit gebh
Wat ik buitengewoon fascinerend vindt, is dat hij de Saaksun •
kerk isoleert uit het dorpsgezicht. Zo creëerde Werkman een ha*
visionair en monumentaal beeld. Stoer en onverzettelijk van voi
een symbool van oerkracht.'
Cees Hofsteenge is auteur van het boek over
De Ploeg en eigenaar van het in het werk van de
oude Ploegleden gespecialiseerde Kunsthandel
Hofsteenge in Groningen.

HENRY OVERTOOM OVER DUINLANDSCHAP AMELAND
(van Jan Wiegers, 1959, 36 x 100 cm,
eigendom Harry Overtoom)

In de beginjaren van De Ploeg hadden de tentoonstellingen een impressionistisch karakter. Dat
veranderde toen jan Wiegers om gezondheidsredenen in Davos in 1920 en 1921 terugkeerde naar
Groningen. In Davos had hij kennisgemaakt met de bekende schilder Ernst Ludwig Kirchner,
medeoprichter van de avant-gardistische kunstenaarsvereniging Die Brücke. Wiegers en daarmee ook veel andere Ploegleden kwamen toen in de ban van het expressionisme.
)an Wiegers wordt in 1953 hoogleraar aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te
Amsterdam. Hij ging met zijn studenten vaak schilderen op locatie, zo is hij onder meer in
Gieten, op Schiermonnïkoog en een paar maal op Ameland geweest. In september 1959 ging
hij nog met studenten naar Ameland; toen hij terug kwam, werd hij ziek. Dit doek is het
laatste schilderij dat Jan Wiegers heeft gemaakt.
Frans, de zoon van Jan Wiegers, denkt dat dit schilderij niet op locatie is gemaakt, maar in
zijn atelier aan de Oude Zijds Voorburgwal te Amsterdam. Hij op locatie schilderde gebruikte
hij wasverf, maar op dit werk is poederverf met hete lijm gebruikt. Volgens Frans Wiegers kan
men die verf niet in de open lucht maken omdat de poederverf weg waait. Het is waarschijnlijk gemaakt naar een schets. Een andere bijzonderheid van dit werk is dat het op
ongeprepareerd doek is geschilderd. Meestal gebruikte Wiegers met krijt geprepareerde
doeken. Wiegers heeft een vrijwel identieke aquarel gemaakt die eveneens in het bezit van
Henry Overtoom is.
Henry Overtoom is door zijn vader, J.M. Overtoom uit Soest, enthousiast gemaakt voor het
werk van de Ploegschilders. 'Mijn vader heeft meerdere werken vanAltinken Wiegers. Hij is
destijds getroffen door het werk van De Ploeg tijdens een tentoonstelling in het Stedelijk in
Amsterdam. Mijn vader was vooral gebiologeerd door een schilderij van Wiegers met rode
bomen en zo'n in het verschiet lopende weg.'
'Ik heb Duintandschap Ameland kunnen kopen van zijn zoon Frans. Het is een krachtig, stoer
en sterk expressionistisch doek, zoals hij dat ook zijn begintijd maakte. In dit schilderij heeft
hij zijn oude liefde weer opgepakt. Het schilderij komt op je af en is snel gemaakt. Het is
overigens niet speciaal dit schilderij wat mij aanspreekt, maar het totale werk van Wiegers.'
Drs. H.A.I.M. Overtoom is

van Ploegkunst.

