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De Haa n s t r a’s

Pioniers van d e Ov e r i j s s e l s e Schi ld e r k u n s t
Naarmate de eeuw vorderde ontstond er in de
regio heel langzaam een klimaat voor moderne
schilderkunst. Dit was vooral te danken aan
de schilder Jan Broeze (1896-1983) die een
authentieke vorm van Kubisme ontwikkelde.
Verder was de expressionist Joop Holsbergen
één van de schilders die de paden baanden voor
een jongere generatie vertegenwoordigd door
onder anderen Riemko Holtrop (1914-1996),
Bas Kleingeld (1910-1994) en Ben Akkerman
(1920-2010).
Voor de culturele voedingsbodem was ook de
komst naar Twente van het echtpaar Folkert en
Jansje Haanstra van groot belang. Van de vier
zoons die het echtpaar kreeg, kozen er drie voor
een beroep in de artistieke of culturele sector.
In de jaren ’30 waren er al contacten tussen
Overijsselse schilders onderling.

In het begin van de twintigste eeuw was het stil
in Twente wat betreft moderne schilderkunst.
Het enige dat bij de nationale kunsthistorische
geschiedschrijving aansluit is een werkperiode
van Piet Mondriaan (1872-1944) in Hengelo.
Samen met zijn collega, de Hengelose Albert
Hulshof Poll (1883-1957), schilderde Mondriaan
maandenlang in en rond de boerderij van de
familie van Albert. Deze boerderij stond in een
deel van Hengelo dat nu Veldwijk heet. Voor
Mondriaans ontwikkeling was deze periode heel
belangrijk, omdat hij hier de eerste stap zette
naar het vereenvoudigen van de vormen die hij
in zijn omgeving zag en het terugbrengen naar
een meer primair kleurenpalet . ‘De rode wolk’
(1907) is in Hengelo geschilderd net als ‘Bos
bij Oele’ (1908), ook al doet deze titel anders
vermoeden.

Allen hadden behoefte aan het naar buiten
brengen van nieuwe ideeën en in de Tweede
Wereldoorlog ontstonden plannen voor de
periode na de artistieke onderdrukking. Ze
waren blijven doorwerken vanuit de nationale
en internationale ontwikkelingen in de
schilderkunst van vóór de oorlogen en van het
Interbellum. Al tijdens de oorlog ontsproten
onder kunstenaars die onderdoken zaten
rondom of in Goor en Markelo, of in deze
plaatsen woonden, plannen om een beweging
op te richten.

Reünie en tentoonstelling van de Nieuwe Groep in het Rijksmuseum Twenthe in 1970.
vlnr Bas Kleingeld, Jan Schoenaker, Jan Broeze, Wim ten Broek, Ben Akkerman, Folkert
Haanstra jr. en Riemko Holtrop

Bas Kleingeld, Folkert Haanstra jr. (1920-1985),
Johan Haanstra (1914-1991) en Riemko Holtrop.
Later voegden Jan Brugge (1918-2000), Hubert
van Hille (1903-1983), Henk Lamm (1908-1957)
en Jan Schoenaker (1923-2017) zich bij de groep
modernen. De schilders zouden gezamenlijk en
met succes tentoonstellingen organiseren en
de leden zouden zich aan elkaar ontwikkelen.
Zoals het vaak gaat met groepsinitiatieven van
kunstenaars verwaterden na een aantal jaren
de contacten en ging eenieder zijn eigen weg.
Ondanks het korte bestaan werd wel de weg vrij
gemaakt voor de Twentse schilders die na hen
kwamen zoals Theo Wolvecamp (1925-1992),
Eef de Weerd (1926-1989), Jan Bolink (19131989) en Henk Schuring (1928-1984).

Voorvechter Folkert Haanstra sr. zou de leiding
nemen in het initiatief en Wim ten Broek (19051993) werd secretaris van wat ‘De Nieuwe
Groep’ zou gaan heten. Andere leden van het
eerste uur waren Ben Akkerman, Jan Broeze,

De familie Haanstra heeft een prominente rol
gespeeld in deze ontwikkelingen. Haar verhaal
bevestigt dat en legt uit waarom en hoe Folkert
sr., Johan, Bert en Folkert jr. Haanstra deze rol
vervulden. De materialisatie van de individuele
talenten in verf laat daarnaast zien hoe zij alle
vier, in de beheersing van het schildersvak, aan
de zichtbare werkelijkheid een eigen stemming
op doek konden geven.

Folkert Haanstra sr.
Het gezin Haanstra, begin van de jaren twintig van de vorige eeuw. Vlnr Bert, Moeder, Folkert jr., Johan Vader en Wim.
Schilderij voorzijde: Johan Haanstra, kleurstellingen 12, 1972, olieverf op paneel, 62 x 49 cm
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F o l k ert Haanstra sr. (1884- 1966)
Folkert Haanstra sr. werd uiteindelijk schoolhoofd
in het buurtschap Kerspel Goor, destijds
gemeente Markelo, en was in zijn vrije tijd vaak
aan het schilderen.

Alhoewel de wortels van de familie Haanstra in
het Friese Ee bij Dokkum liggen, groeide Folkert
sr. op in Amsterdam en zou daar schoolmeester
zijn tot zijn dertigste. In 1913 trouwde hij met
Jansje Schuiveling. Het echtpaar verruilde vlak
na de huwelijkse geloften de Randstad voor
Twente, waar Folkert hoofd werd aan het enige
schooltje dat het piepkleine Sallandse Espelo rijk
was. Het schoolgebouwtje lag verscholen in het
bos aan de weg tussen Holten en Heeten. Vlak
na de overstap van Amsterdam naar Espelo zag
de eerste van vier zoons, Johan, in 1914 het
levenslicht. Wim werd een jaar later geboren,
Bert kwam in 1916 en Folkert in 1920.

In 1936 zou hij met vervroegd pensioen gaan
vanwege zijn gezondheid. Johan had van 1931
tot 1935 aan de Rijksacademie van Amsterdam
schilderkunst gestudeerd en het virus van de
moderne kunst sloeg op vader Folkert over. Dit
zou zichtbaar worden als ‘een zuiver natuurtalent
van een man op rijpere leeftijd die zoveel over
het leven heeft nagedacht en die iets te zeggen
heeft’.
Bomen, 1946, olieverf op paneel, 23,5 x 29 cm

Straat, 1948, olieverf op karton, 20 x 27,5 cm

Vrouw, 1947, olieverf op paneel, 29 x 38 cm

Folkert in zijn atelier in Goor

Landschap, 1948, olieverf op karton, 15 x 20 cm
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De schilder Jan Broeze kwam vanuit Elsenerbroek
vaak bij de Haanstra’s over de vloer. Riemko
Holtrop uit Hengelo zat ondergedoken in Markelo
en de Westerling Wim ten Broek in Goor. Er werd
onderling veel gepraat over schilderkunst en
op 12 december 1945 werd De Nieuwe Groep
opgericht. In de eerste instantie was de groep
een tentoonstellingsvereniging. De leden stelden
op 22 december 1945, in het Noodrestaurant
in Hengelo en als eersten in het naoorlogse
Nederland, hun werk tentoon. Dit gebeurde in
het kader van de feestelijke activiteiten rondom
de wederopbouw van het zwaar gebombardeerde
Hengelo. De Nieuwe Groep was dus met recht
een ‘activerende stoottroep’. Er zouden nog vele
gezamenlijke tentoonstellingen volgen.

Landschap, 1954 olieverf op paneel, 40 x 50 cm

Het werk van Folkert sr. zou, naast vele
meermansexposities, in 1954 gloren op een
solotentoonstelling in het Stedelijk museum
Amsterdam. In 1955 ontving hij de Geraert ter
Borchprijs, een jaarlijkse prijs voor hedendaagse
Overijsselse beeldende kunst. De voorzitter
van de jury die de prijs uit zou reiken was Jos
de Gruyter, een bekend kunsthistoricus. Hij
gaf aan dat ‘het opvallend was geweest hoe
Haanstra een gaaf evenwicht wist te bereiken
tussen natuurbeschouwing en abstractie, tussen
droom en daad’. En inderdaad zien we meestal
het landschap met nog een enkel herkenbaar
onderwerp, maar sterk vereenvoudigd, teruggebracht tot de meest essentiële vormen. Folkert
sr. werkte vanuit de olieverf in grove verfstreken.
In gouacheverf werkte hij transparanter en in
meerdere lagen, maar als beschouwer word je
steeds meegetrokken in de sfeer van het werk
door de subtiele overgangen van licht naar donker,
afgewisseld met sterke licht-donkercontrasten.
Folkert sr. was een ware colorist.

Fabriek, 1954, tempera, 46 x 61 cm

Zijn onderwerpen kwam Folkert tijdens
wandelingen tegen, zoals de ‘Brug over het
Twentekanaal’, de fabriek en tuinen. Hij was
schilder van de eenvoud met een innerlijke
overtuiging. Of, zoals hij het zelf in 1954 zou
aangeven: ‘Ik schilder de vorm en tint die ik zelf
wil ook al hoort die daar naturalistisch niet.’
Naast het onderwijs en de schilderkunst
had Folkert sr. nog meer aspiraties. Hij was
onder andere medeoprichter van de Goorse
damclub en hij zat in het bestuur van de Goorse
voetbalclub GFC. Van beide verenigingen was
zoon Wim (1915-1989) lid. Wim behoorde bij de
Nederlandse top van de damsport.
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J o ha n H a a n s t r a ( 1 9 1 4 - 1 9 9 1 )

Johan in zijn atelier in Enschede, 1954

Doordat zijn vader veel schilderde in zijn vrije tijd
en schilder Jan Broeze regelmatig bij de Haanstra’s
op bezoek kwam, werd bij Johan op jonge leeftijd
de interesse in schilderkunst gewekt. Broeze had
zich verdiept in het werk van de kubisten en
zich hierin een eigen stijl aangemeten. Johan
was het menens en in 1931 toog hij naar de
Rijksacademie in Amsterdam. Een aantal Twentse
fabrikanten betaalde zijn studiegeld. Hij slaagde
en vestigde zich in 1935 als kunstschilder in
Enschede en trouwde aldaar in 1938 met Marie
Nijkamp. De eerste 15 jaar als schilder maakte hij
voornamelijk opdrachtportretten en dat deed hij
vakkundig. Hij wist met een paar grove streken
een treffend portret neer te zetten. Daarnaast
probeerde hij tijd te nemen voor vrij werk en
nam deel aan tentoonstellingen en werd in 1945
medeoprichter van De Nieuwe Groep.

In 1950, een jaar na de oprichting van de
Academie voor Kunst en Industrie (AKI) in
Enschede, werd Johan op deze academie
benoemd tot docent tekenen en schilderen.
Oud-studenten zijn lovend over de wijze waarop
hij zijn lessen verzorgde. Ongetwijfeld zal dit ten
koste gegaan zijn van de tijd voor het vrije werk.
In die periode richtte hij zich voornamelijk op het
maken van gouaches, maar kreeg ook toegepaste
opdrachten voor kunst in openbare gebouwen
zoals muurschilderingen, mozaïeken en glasin-loodramen. Voor de wandschildering ‘Hades
rooft Persephone’ in een lyceum in Hengelo
ontving hij in 1954 de allereerste Geraert ter
Borghprijs.
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Begin 1970 moest Johan het docentschap
opgeven omdat hij in zowel zijn werk als zijn
huwelijk vastgelopen was. In 1976 vertrok hij
voorgoed uit Twente en zou hij gaan wonen
in het Friese Warns samen met oud-studente
Ina Hogen Esch. Johan maakte in Warns een
nieuwe start en zijn tubes olieverf kwamen weer
tevoorschijn. Het resultaat van dit omslagpunt
was een ongekende vrijheid in het schilderen.
Het werk uit deze periode is gebaseerd op het
vlakke Friese landschap, maar wel vanuit de verf
geschilderd. Dit betekent dat hij steeds weer
reageerde op wat er zich aan het ontwikkelen
was op het doek. Het landschap ontstond van
binnenuit en in zijn atelier. Het resultaat was
een groot aantal prachtige, kleurige schilderijen
met titels van vooral Friese dorpen. Tot 1981
exposeerde hij een tijdlang niet, maar vanaf dat
jaar kon het publiek kennismaken met
‘de nieuwe Johan Haanstra’ door een
tentoonstelling bij galerie Espace in Amsterdam.

Portret van mijn vader, 1943, olieverf op doek, 75 x 65 cm

In de landelijke pers sprak men van de
‘Wedergeboorte van Haanstra’ (Ed Wingen in
‘De Telegraaf’) en ‘De kleurige vreugde’ (Peter
Karstkarel in ‘Tableau’). Jan Klaster schreef in ‘Het
Parool’: ‘Het werk van Haanstra is minstens zo fris
als dat van de nog steeds groeiende groep jonge
schilders’. Er volgden meerdere tentoonstellingen
in den lande en Johan zou met dit nieuwe elan
nog tien jaar kunnen doorwerken tot hij in 1991
overleed. In ‘zijn’ Friesland bleef hij contact
houden met de Twentse schilderkunst door zijn
vriendschappen met Jan Broeze, Eef de Weerd en
Theo Wolvecamp.

Augustinusga, 1979, olieverf op paneel, 40 x 40 cm

Sondel, 1979, olieverf op linnen, 70 x 70 cm

Landschap, 1970, tempera, 49 x 64 cm

Kleurstellingen 11, 1972, olieverf op paneel, 63 x 49 cm
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In de tuin van Johan Haanstra in Warns, 1981, vlnr Johan, Jan Broeze, Theo Wolvecamp
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B e r t Haanstra (1916-1997)
Films als ‘Glas’, ‘Fanfare’ of ‘Alleman’ heeft
menigeen wel eens gezien. Bert was al jong
achter de lens te vinden. Van een fabrikant kreeg
hij een gebruikte camera waarmee zijn eerste
opnames werden gemaakt. Als 17-jarige begon
hij als algemeen medewerker bij fotograaf Staal
in Hengelo. Hij zou vervolgens gaan werken voor
fotopersbureau FotoVaria en onder dit contract
werd de eerste foto van zijn hand gepubliceerd
in het Algemeen Handelsblad. Avontuurlijk als
hij was, werkte Haanstra vanaf 1937 korte tijd
als boordfotograaf bij de Rotterdamse Lloyd en
trad in 1939 in dienst als assistent-tekenaar bij
het Gemeentelijk Energie Bedrijf in Amsterdam.
Door collega’s alhier kwam hij in het verzet
terecht en fotografeerde plattegronden van
belangrijke militaire objecten. Deze werden naar
de Nederlandse regering in Londen overgebracht.
Ook kopieerde hij met zijn camera documenten
voor de persoonsbewijzencentrale. Voor dit alles
zou hij de Gerrit van der Veen-penning ontvangen,
een verzetsmedaillon voor kunstenaars die hun
talenten tegen de overheerser hadden gebruikt.

Bert in zijn atelier aan de Kerkstraat in Amsterdam, 1942/1943

Stilleven met masker van Nefertete, 1942, olieverf op linnen, 37 x 30 cm

toe behoorde. De in 1912 opgerichte groep
verzette zich tegen gevestigde denkbeelden in
de beeldende kunst en streefde naar vrijheid
in werken en exposeren. Tot eind 1946 bleef
Bert portretten maken en experimenteren. Hij
stileerde meer en zocht een nieuwe richting.
Vanuit Twente kwamen Theo Wolvecamp en Bas
Kleingeld regelmatig op bezoek.

Dat Bert Haanstra, naast fotograferen, filmen
en regisseren tevens verdienstelijk schilderde,
is velen niet bekend. In de oorlogstijd ontstond
deze nieuwe passie. Bert kende het schildersvak
van huis uit. Zijn vader en twee broers Johan en
Folkert jr. waren schilder en ook Bert had aanleg.
In 1942 ontmoette hij Nita Wijtmans met wie
hij trouwde in 1944. Zijn liefde voor haar uitte
zich in prachtige portretten. In 1943 werd hij
toegelaten tot de deeltijd schildersopleiding
van de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten
in Amsterdam. Een klasgenoot was Karel Appel.
Ook Appel heeft een degelijke, traditionele
opleiding gevolgd. In die tijd woonde het
echtpaar Haanstra in een atelierwoning aan de
Kerkstraat in Amsterdam. In 1945 werd Bert
lid van kunstenaarsgroep ‘De Onafhankelijken’
waar ook hun buurman schilder Ger Gerrits

Even plotseling als Bert leek te zijn begonnen
met schilderen, stopte hij er ook weer mee. Het
camerawerk moet al zijn tijd in beslag hebben
genomen, gekeken naar zijn producties en
successen. Hij zou nog één keer met olieverf
werken en wel op Terschelling waar de Haanstra’s
op bezoek waren bij de schilder Riemko Holtrop
die daar vakantie vierde met zijn gezin. Bert
schilderde een prachtig portretje van zijn, naar
Riemko vernoemde, vijfjarige zoon Rimko.
Het was 1948 toen Bert zijn eerste grote opdracht
kreeg voor het camerawerk, de montage en de
regie van een film over het Muiderslot. Daarna
volgde het ene succes na het andere. Met ‘Spiegel
Portret van mijn vrouw, 1944, olieverf op jute, 65 x 50 cm

10

Lijnbaansgracht, 1943, olieverf op linnen, 67 x 55 cm
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Folkert Haanstra jr. (1920-1985)
van Holland’ won hij in 1950 in Cannes
bijvoorbeeld de ‘Gouden Palm’ en in 1958
kreeg hij als eerste Nederlander een Oscar
voor de film ‘Glas’. In 1958 produceerde hij
‘Fanfare’ dat zich in Giethoorn afspeelde.
Daarna volgden ‘Rembrandt’, ‘Alleman’,
‘De stem van het water’, ‘Dokter Pulder
zaait papavers’, ‘Monument voor een
gorilla’ en een vierdelig portret over Toon
Hermans. Dit alles is slechts een greep
uit zijn oeuvre. Na een hartaanval tijdens
het filmfestival in het Ierse Cork, pakte hij
als therapie het tekenen weer even op.
Hij maakte prachtige, rake weergaven in
potlood van familie en vrienden. Deze serie
tekeningen werd in boekvorm uitgegeven.
Haarkammende vrouw, 1946, olieverf op linnen, 33 x 27 cm

Folkert Haanstra jr. maakte tussen eind jaren ´50
en eind jaren ´70 van de vorige eeuw, naast zijn
autonome schilderwerk, monumentaal werk voor
publieke ruimtes, scholen en bedrijven. Voor veel
percelen gold een zogeheten percentageregeling.
In 1951 werd op initiatief van het Ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Voor
de ‘decoratieve aankleding van belangrijke,
representatieve gebouwen’ 1,5 % van de
nieuwbouwsom gereserveerd. Hij vervaardigde
vooral
mozaïeken,
wandschilderingen,
metaalplastieken, betonreliëfs en intarsia
(inlegwerk) die vaak een thema uit de natuur,
de bijbel of de klassieke mythologie hadden.
Meestal was er een symbolische verwijzing naar
de opdrachtgever of gebruikers van de ruimte.
Een groot deel van het toegepaste werk bestaat
waarschijnlijk niet meer omdat de gebouwen
waarin ze ooit geplaatst zijn, werden afgebroken
of van functie veranderden.
Folkert werd geboren in 1920 als de laatste van vier
zoons. In 1945 was hij één van de medeoprichters
van De Nieuwe Groep en nam vanaf het begin
deel aan de groepstentoonstellingen tussen
1945 en 1950. In 1945 werd hij onderwijzer in
Markelo.

Portret van Rimko, 1953, olieverf op linnen, 50 x 40 cm
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Folkert in zijn atelier in Vries

Landschap 6, olieverf op paneel, 32 x 30 cm

Dordogne, 1980, olieverf op paneel, 49 x 53 cm
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Hij combineerde daarna een baan als onderwijzer
in Arnhem met het volgen van avondlessen aan het
Teeken- en Bouwkundig Genootschap Kunstoefening,
de latere Academie van Beeldende Kunsten Arnhem
(1953-1956).
In 1956 verhuisde hij naar Meppel en woonde daar
tot 1964. Folkert was in Drenthe tekendocent aan
verschillende scholen voor middelbaar onderwijs en
aan de Pedagogische Academie in Heerenveen.
In 1963 werd Haanstra benoemd tot leraar aan de
Academie Minerva in Groningen, maar bleef Drenthe
trouw. Vanaf 1964 woonde hij in Vries.
Folkert jr. werd in 1959 lid van het Drents Schildersgenootschap. Met dit gezelschap exposeerde hij in
Drenthe, Arnhem en Nijmegen. Met kunstenaars uit
het noorden van het land deed hij mee aan meermansexposities in Leeuwarden en Groningen. Daarnaast
had hij eenmanstentoonstellingen in Leeuwarden,
Sneek, Groningen, Veendam en Zwolle. Net als in
het monumentale werk is in het vrije werk de grote
materiaalgevoeligheid te herkennen. Hij had meerdere
schildertechnieken onder de knie. In de jaren ‘50
maakte hij meestal gouaches op papier. Vanaf midden
jaren ‘60 kwamen daar olieverfschilderijen op paneel
bij. Ook zijn er collages, monotypes en kleine aquarellen
van hem bewaard gebleven. De gouaches omvatten

Groene weide, 1976, olieverf op paneel, 26 x 27 cm

Geel vlak, 1985, olieverf op paneel, 102 x 85 cm

de es, de asfaltweg, de regenlucht, meeuwen
boven een net geploegd land, een houten schuur.
Die observaties waren de aanleiding, het ging
hem om de gevoelswaarde van een landschap.
Of zoals hij zelf zei: ‘Het gaat niet om het
uiterlijk maar het innerlijk van het landschap’.
Toch schilderde hij later in zijn leven ook weer
periodes realistischer. De onderwerpen waren
vaak dieren in een landschap, zoals een eenzame
stier of een groepje schapen, maar vooral zijn
lievelingsdieren: de grijs-roze varkens.

zowel landschappen als ironische voorstellingen
met mensfiguren als van een man die gras maait
op een kerkhof. Uit die jaren stammen tevens
enkele zelfportretten. Na zijn verhuizing naar
Vries liet hij zich steeds meer inspireren door het
Drentse landschap. Maar hij werd ook geraakt
door panorama’s gezien op reizen naar Frankrijk,
Italië en Engeland.
Zijn landschappelijke werk is abstraherend.
Hij ging veelal uit van onderwerpen van zijn
waargenomen werkelijkheid zoals houtwallen,

C o l ofo n
Samenstelling:

Henk Lassche en Evelien Snijders

Tekst:

Evelien Snijders

Fotografie:

Agnes Booijink
Edo Kuipers

Vormgeving:

WIDE industrial design

Druk:

Netzodruk

Met dank aan:
Directie en medewerkers van Schouwburg Hengelo
G.D.I. instituut Noord Scharwoude
De familie Haanstra
Yvonne Lassche
Hans Schoots
Alle bruikleengevers
Geraadpleegde bronnen van: Peggie Breitbarth en Hans Schoots
Deze brochure is tot stand gekomen ter gelegenheid van de
jaartentoonstelling 2019/2020 in de Wolvecampfoyer van
Schouwburg Hengelo.

Museum Princessehof in Leeuwarden bij de tentoonstelling van Johan Haanstra 70 jaar.
Vlnr Bert, Johan en Folkert jr.
Autoweg, 1983, olieverf op paneel, 45 x 60 cm
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Achterpagina: Folkert Haanstra jr., Landschap 8, 1973, olieverf op paneel, 29 x 29 cm
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