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Jaren geleden verzorgde ik voor HEadline, nieuwskrant van wat nu de Saxion 

Hogeschool is, een rubriek over verscholen kunstwerken binnen de hogeschool. 

Ik weet het nog goed: één aflevering wijdde ik aan het baksteentableau dat kun-

stenaar Johan Haanstra (1914-1991) in de jaren vijftig had aangebracht tegen de 

zijgevel van de HTS-Boulevard in Enschede. Bij schrijven van mijn stukje destijds 

wist ik dat het kunstwerk van Haanstra zou moeten wijken voor nieuwbouw. De 

monumentale voorstelling van – in mijn herinnering – gestileerde opfladderende 

vogels was echter kwalitatief goed en verdiende het nog éénmaal aan de vergetel-

heid te worden ontrukt alvorens definitief te verdwijnen onder de Trebbe-toren. 

Haanstra’s baksteenreliëf was een vorm van functionele kunst. Het was ook niet 

bepaald verscholen, zoals het was aangebracht tegen de enorme blinde zijmuur 

van het schoolgebouw. De visuele indruk van de zijmuur werd door Haanstra’s 

kunstwerk als het ware gebroken en het hele schoolgebouw werd daarmee tot 

redelijke proporties teruggebracht.

Pionier

Het was de eerste keer dat ik van Johan Haanstra hoorde. Ik associeerde hem 

toen met de AKI, de plaatselijke kunstacademie die nu is opgegaan in de ArtEZ-

hogeschool. Zijn familienaam had voor mij een bekende klank en inderdaad: Johan 

bleek de broer van de bekende cineast Bert Haanstra, winnaar van de eerste 

Nederlandse Oscar (voor ‘Glas’) en maker van de Nederlandse speelfilm ‘Fanfare’. 

Johan kwam dus uit een artistiek getalenteerd nest.

In deze expositie bij KienhuisHoving schets ik de ontwikkeling in Haanstra’s schil-

derkunst en probeer ik te tonen welke plaats hij inneemt in de kunstgeschiedenis 

van het oosten van ons land. Die plaats verdient hij volgens mij. Johan Haanstra 

kan gelden als één van die pioniers die hier een eigentijds kunstklimaat mogelijk 

maakte. Tot dan toe speelde de artistieke vernieuwingen zich elders, vooral in het 

westen van ons land af. 

JoHAn HAAnSTrA



exPoSiTieS biJ KienHuiSHoving

Met deze pioniersrol past Johan Haanstra ook precies in de rij kunstenaars als 

Herman Krikhaar, Theo Wolvecamp, Ger Dekkers, Hans Ebeling Koning e.a., van wie 

al eerder artistiek werk, onder de noemer ‘Wie is bang voor moderne kunst?’, in de 

hal van ons kantoor belicht werd. Zij waren allen van invloed op de Twentse culture-

le ontwikkeling.

Natuurlijk, KienhuisHoving is geen gallery, noch museum, en wil dat ook helemaal 

niet zijn. 

KienhuisHoving is zich echter bewust van haar maatschappelijke betrokkenheid. 

Deze toont zich onder andere in het laten zien van cultureel erfgoed met oostelijke 

wortels, zeker als vergetelheid dreigt.

Naast bovengenoemde groep kunstenaars biedt KienhuisHoving daarom ook jonge 

veelbelovende kunstenaars een podium om zijn of haar werk aan het publiek te 

tonen. Zo hadden wij hier exposities van het werk van Bert Teunissen, Koen Ebeling 

Koning, Mirjana Tomic en Tim Roeloffs. Wij zijn blij dat wij u, de cliënten van ons 

kantoor, de kantoorgenoten zelf en andere kunstminnaars die via de media van deze 

expositie horen, nu het werk kunnen laten zien van Johan Haanstra. 

Overigens is onze maatschappelijke betrokkenheid niet de enige reden voor onze 

exposities. 

Goede kunst doet immers wat met je als toeschouwer. Het raakt je. Ten positieve of 

ten negatieve, want ook dat laatste kan. Bij die wisselwerking gaat het om scherper 

en méér waarnemen. Het gaat om bewustwording van je gemoed, om het moment 

waarop kijken overgaat in betekenis zien. Betekenis voor jezelf, vanuit je eigen 

ervaringen, waarden en inzichten of betekenis die de kunstenaar er zelf mogelijk 

in wilde leggen. En eigenlijk doen wij dat als KienhuisHoving-juristen ook. Zowel in 

onze notariële als in onze advocatuurlijke dienstverlening. Een juridische casuïstiek 

globaal of puur vanuit de feiten bekijken is nooit genoeg. Ook wij moeten zoeken 

en bevragen. Kijken en nog eens kijken met een scherp oog voor detail en voor de 

betekenis die de vraag van onze klant heeft. Ook wij moeten zien welke betekenis 

onze juridische benadering mogelijk heeft. Pas dan kunnen wij onze cliënten van 

een echt goed advies dienen. Daarmee is onze kunstbeschouwing een metafoor 

voor onze kernactiviteit: de juridische diensten die wij dagelijks verlenen. 
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ToeTSSTeen

Bij elke expositie die ik samenstel, neem ik het geëxposeerde werk de maat. De 

meetlat daarbij is een kunstwerk uit de canon van de Kunstgeschiedenis: het schil-

derij ‘Who’s afraid of Red, Yellow and Blue’, van de Amerikaanse schilder Barnett 

Newman uit 1967. Een schilderij met immense kleurvelden, soms onderbroken door 

verticale lijnen in een andere kleur. In de flyer bij elke expositie leg ik uit waarom 

juist dit schilderij toetssteen kan zijn. 

Newman brak met de kunsthistorische traditie en in de praktijk wist hij met zijn 

schilderijen welhaast fysiek mensen bij de lurven te pakken.

Om u dat te laten ervaren – het liefst had ik u hier vandaag dat schilderij van 

Newman willen tonen, maar dat gaat niet (het schilderij is veilig opgeborgen in het 

depot van het Stedelijk Museum in Amsterdam) – daag ik u uit voor een gedach-

te-experiment. 

Stelt u zich voor: u staat alleen in een kamer met aan de muur het schilderij de 

‘Watermolen van Singraven’ van de 17e eeuwse schilder Hobbema. Een klassiek 

schilderij van behoorlijk formaat: 80 x 65 cm. Uw aandacht wordt getrokken. U 

‘leest’ het schilderij van links naar rechts. U ziet overweldigende natuur, een beekje, 

de watermolen en kleine figuren als nietige personen daartussen. Het schilderij 

lijkt naar de werkelijkheid geschilderd, maar is in feite in het atelier van de meester 

geconcipieerd, samengesteld op basis van schetsen die Hobbema in de vrije natuur 

maakte. Het beschouwen van het schilderij van Hobbema – het consumeren ervan – 

kost tijd. Tijd om het schilderij tot u te nemen, te lezen, bewust te worden. Ook het 

voorgestelde drukt tijd uit. (Ik laat hier in het midden dat natuurlijk ook het maken 

tijd kostte.)

Verplaatst u zich nu voor een moment in dezelfde kamer, maar dan met aan de 

muur een kolossaal schilderij van Newman. De afmetingen zijn gigantisch: 2 meter 

40, bij 5 meter 40. Het schilderij van Newman hoeft en kan niet ‘gelezen’ te worden. 

Het kost geen tijd. Het is er gewoonweg. Het verschijnt aan u als toeschouwer of 

u dat nu wilt of niet. En als u zich nu afvraagt: wat stelt het voor? Dan is het ant-

woord: niet meer of niet minder dan wat u in een flits waarneemt: kleur, en wat 

deze op hetzelfde moment met u doet. 
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In de flyer schrijf ik hoe kleur zo tot vorm wordt. Hier voeg ik dus aan toe dat die 

intensieve kleursensatie bezit neemt van de toeschouwer. 

Hoe anders is dan de sensatie van het beschouwen van een schilderij van Barnett 

Newman vergeleken met die van Hobbema. 

Barnett Newman en Johan Haanstra waren in dezelfde tijd werkzaam. Hoe verschil-

lend zij ook waren, hun beider oeuvre is bepaald geen statisch geheel. Het voert 

hier te ver om daar lang bij stil te staan, maar Newman had een artistiek leven 

nodig om toe te groeien naar zijn monumentale schilderijen van maar een paar 

kleuren.

Datzelfde geldt voor Johan Haanstra. Echter diens ontdekkingsreis voert hem langs 

heel andere stations.

Johan Haanstra groeide op in Espelo in de gemeente Holten, in het gezin van hoofd-

onderwijzer Folkert Haanstra (1884 - 1966). Een echt schildersnest omdat behalve 

Johan ook zijn broer Folkert (1920 - 1985) en – na zijn pensionering – vader Haanstra 

zelf, zich aan de schilderkunst wijdde. Toen hij 11 jaar was kreeg Johan van zijn vader 

een schildersdoos en een opvouwbare ezel. Van meet af aan bleek hij een talent 

in portretteren. Dat talent verschafte Johan het eerste geld om te doen wat hij 

het liefst wilde: landschappen schilderen. Met zijn fiets trok Johan er op uit om de 

Twentse landschappen en haar boerderijen vast te leggen.

Op 17 jarige leeftijd vertrok hij naar de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in 

Amsterdam. In 1935 vestigde hij zich op 21 jarige leeftijd in Enschede. Opnieuw ver-

diende hij de kost als portretschilder. De expositie bevat een mooi voorbeeld van dit 

talent: een dubbelportret van de schilder en zijn vrouw uit 1938. Echter ook het por-

tret van de bekende collega Theo Wolvecamp. Zelfs geschilderd met een veel losse-

re toets toont zich het talent, want uiteraard staat bij portretteren de gelijkenis met 

de af te beelden figuren voorop.

In de latere oorlogsjaren keerde Johan tijdelijk terug naar Goor waar hij in zijn 

ouderlijk huis ondergedoken kunstenaars ontmoette. Hij was medeoprichter van De 

Nieuwe Groep Twente, de vernieuwende tegenhanger van De Twentsche Kunstkring 

die in zijn ogen te behoudend was. Tot De Nieuwe Groep Twente behoorden 

behalve zijn vader en zijn broer, ook Riemko Holtrop, evenals Ben Akkerman, Bas 

Kleingeld en Jan Broeze. Later sloten ook Henk Lamm, Jan Schoenaker en Hubert 

van Hille zich aan. Een paar overzichtstentoonstellingen volgden. Een hecht gezel-

schap is De Nieuwe Groep Twente echter nooit geworden. Daarvoor verschilden de 

artistieke inzichten onderling teveel. 
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Maar de samenspraak over hoe de eigentijdse kunst zich zou moeten ontwikkelen is 

van regionaal belang gebleken en zorgde voor een doorbaak in de moderne kunst in 

Twente.

Na de oorlog wordt Haanstra in 1950 docent aan de AKI: aanvankelijk gaf hij les 

in teken- en schilderkunst, later ook in monumentale kunst. Logisch, gelet op 

Haanstra’s begaafdheid, maar ook gelet op het feit dat de wederopbouw van ons 

land leidde tot vraag naar wandschilderingen, wandkleden en mozaïeken voor over-

heidsgebouwen en scholen als de Enschedese HTS. Zijn wandschildering ‘Hades 

rooft Persephone’ werd in 1954 bekroond met de Geraert ter Borch prijs (cultuur-

prijs Overijssel). Johan vervaardigde ook toegepast werk op kleine schaal. Elke keer 

als ik een bezoek breng aan het Wilminktheater in Enschede moet ik aan Haanstra 

denken: de deurknoppen van de grote zaal zijn voorzien van ‘spiegels’ van zijn hand. 

Zij verhuisden mee van de Twentse Schouwburg naar het Muziekkwartier. Bij al dat 

werk, groot en klein, valt het tekenachtige karakter op. De gedachte aan glas-in-lood 

duikt zelfs op.

En al die jaren wordt Haanstra afgehouden van wat hij het liefst doet: landschappen 

schilderen.

PenSionering

Daar komt hij pas weer aan toe na zijn pensionering, vervroegd door een diepe 

inzinking, in 1976.

Eenmaal bevrijd van onderwijsverplichtingen en werkdruk door monumentale 

opdrachten, voelt Haanstra zich ook daadwerkelijk vrij genoeg om zich aan zijn pas-

sie te wijden. Hij vestigt zich in Warns (Friesland). Het merendeel van de vandaag 

geëxposeerde schilderijen dateren uit die tijd. 

En dan ontstaan landschappen, eigenzinnige landschappen. De realiteit is vertrek-

punt. Maar de weergave is geabstraheerd qua vorm en kleur. Titels herinneren aan 

de vertrekpunten: ‘Vensterlandschap’ of ‘Abbegaaster ketting’. De eindresultaten 

zijn individuele reflecties van de schilder op wat hij waarnam. De sfeer in zijn werk 

is vaak fris.

Gemeten aan het (late) werk van Newman, zijn de landschappen van Haanstra min-

der direct. Maar hoe kan het ook anders: het werk van Newman is extreem.

Haanstra daarentegen gunt ons een kijkje in zijn keuken. Hij laat openlijk zien van 

waaruit hij concreet vertrekt en wat hij er uiteindelijk in zijn hoofd van maakt. Zo 

beschouwd zijn de landschappen van Haanstra heel persoonlijk, daar waar Newman 

als persoon uit zijn werk verdwenen lijkt. 

Gevolg is dat ons, toeschouwers, tijd gegund wordt. Wij hebben die tijd ook nodig 

om de landschappen van Haanstra als het ware te lezen. In vergelijking met de land-

schappen uit de zeventiende eeuw zoals die van Hobbema, zijn de landschappen 

van Haanstra ‘vrij’ terwijl die in het verleden volkomen geregisseerd waren. 

LATe KunST

Vandaag zien wij dus vooral ‘late’ Haanstra’s. Laat in de artistieke carrière van de 

meester.

Maar niet laat in de zin van te laat, later dan had gemoeten. Niet in die zin dat 

Haanstra eerder had moeten leveren, hetgeen ook onzin zou zijn. Niet laat in de 

zin van: niet op tijd. Want een late herfst, late bloesem, een late avond is perfect op 

tijd. Er is geen klok waarmee zij moeten matchen. Het Engelse begrip ‘ late’, in de 

zin van ‘wijlen’ (de ‘late Mr & Mrs …’ ), is een verwijzing naar een voorbije periode, 

de tijd dat Mr & Mrs leefden. Ook dat is niet de bedoelde betekenis.



KIENHUISHOVING N.V.
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7521 PR Enschede
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eerdere exPoSiTieS biJ KienHuiSHoving

Herman Krikhaar, schilderijen, 2000
Jan de Beus, schilderijen, 2001
Theo Wolvecamp, schilderijen, 2002
Pierre van Soest, schilderijen, 2003
Erik Oldenhof, schilderijen en Ben Oldenhof, beelden, 2004
Bert Teunissen, Domestic Landscapes, fotografie, 2005
Henk Lassche, schilderijen, 2005
Ger Dekkers, landschapswaarnemingen, fotografie, 2006
Hans en Koen Ebeling Koning, schilderijen, 2008
Jan Bor, schilderijen, 2008
Mirjana Tomic, schilderijen, 2009
Tim Roeloffs, collages, 2011
Jos Boomkamp, schilderijen en meubels, 2012

De kunstcommissie van KienhuisHoving 

is benieuwd naar uw reacties. 

U kunt deze doorgeven aan Fokkelien Boorsma,  

e-mail: fokkelien.boorsma@kienhuishoving.nl

‘Laat’ heeft in de kunstgeschiedenis geen relatie met de tijd, met een klok die de 

tijd wegtikt. Maar ‘laat’ maakt juist tijd wakker. En dat gebeurt ook in de late land-

schappen van Haanstra. Laat is zo een manier om tijd te herinneren. Glenn Gould 

creëerde zijn eigen laatheid door op een zeker moment het concertpodium vaarwel 

te zeggen, om louter nog in de studio perfecte muziek te maken. De Franse schrijver 

Marcel Proust haalt in zijn grote roman de verloren tijd terug door herinneringen 

aan gewone gebeurtenissen op te halen. ‘Late Art’ is kunst ‘against the grain’ zegt 

de Amerikaans-Palestijnse cultuurfilosoof Edward Said, tegen de stroom in.

In Warns maakte Haanstra late kunst, kunst tegen de stroom in. Tegen de conven-

ties die hem al die jaren gevangen hadden gehouden. Geen zorg voor het dagelijks 

brood meer, geen zorg voor het onderwijs of voor de oplevering van monumentaal 

werk. Vergelijk de landschappen van Haanstra met de bijna impressionistische laat-

ste portretten van Rembrandt, hoewel eigenlijk ook – hier ligt dus wèl een parallel 

– met het late werk van Newman. Kunstenaars die op een gegeven moment lak aan 

alles kunnen hebben en doen wat hun artistieke hart hen ingeeft.

In zijn late werk roeide ook Haanstra tegen de stroom van het vertrouwde in. 

Niet langer monumentaal werk, of portretten omdat zijn opdrachtgevers daar om 

vroegen.

De grootste Nederlands cultuurfilosoof Johan Huizinga gaf zijn studie, over de kunst 

van de latere Middeleeuwen, de titel mee: ‘Herfsttij der Middeleeuwen’. 

Hij beschreef die fase van de kunstgeschiedenis niet als een periode van verval, 

maar als een periode van nabloei.

In de tentoongestelde werken van vandaag zien wij landschappen die Haanstra 

maakte in de herfsttij van zijn leven. En ik zie geen periode van verval. Ik zie een 

periode van nabloei, precies zoals Huizinga het bedoelde. FJ&D


