
16 april 2019 / 19Flair16 april 2019 / 18Goed Doel

‘Een hand hoeft geen vijf vingers te hebben’

door CORRIE VERKERK 
 

H
aar allereerste op-
drachtgever was een 
buurvrouw die in het 
Arnhemse Spijker-
kwartier als prostituee 

werkte. “Ze wilde graag een af-
beelding van een boom vol roze 
vogeltjes. Een tekening met aqua-
relverf.” Het zou het begin worden 
van een lange, succesvolle loop-
baan. Op haar zevende wist Sylvia 
Weve al wat ze wilde. Een verle-
gen meisje was ze, dat niet graag 
buiten speelde en haar fantasie lie-
ver op papier verbeeldde. “Ik zat 
op een katholieke nonnenschool.  
De bejaarde juffen tekenden soms 
een afbeelding op een schoolbord 
die je dan moest namaken. Maar 
dat deed ik toen al niet zoals het 
hoorde, dus kreeg ik altijd een on-
voldoende. Een kopje koffie teke-
nen? Kan ik nog steeds niet. 
Portretten evenmin. Als het héél 
echt moet lijken, ga ik de mist in.” 
Er moet gevoel, een sfeer, van haar 
werk afspatten.  

De juffen van toen zouden op 
hun neus kijken, maar Weves prij-
zenkast in haar Amsterdamse huis 
puilt inmiddels uit. Eén Gouden en 
twee Zilveren Penselen, Vlag & 
Wimpels, de Professor Pi Prijs van 
het Amsterdamse Fonds voor de 
Kunst. En nu dus ook voor haar 
complete oeuvre de prestigieuze 
Max Velthuisprijs (‘de PC Hooft-
prijs voor illustratoren), vernoemd 
naar de geestelijk vader van het 
immens populaire figuurtje Kikker. 
Trots? Zeker! “Al maak je  natuur-
lijk geen boeken omdát je er een 
prijs mee wilt winnen.”  

De jury noemde haar werk 
‘trefzeker en getuigen van flair’. 
Expressief, een explosie van stij-
len, diverse technieken, humoris-
tisch, indringend en soms haast 
surrealistisch. Kortom, niet in een 
hokje te vangen.  

Zoals ze ook, voor volwassenen 
en kinderen, voor de meest uiteen-
lopende media werkte. Bij Vrij Ne-
derland voor De Blauw Geruite 
Kiel, de vermaarde rubriek ‘voor 
kinderen en volwassenen-met-een-
leeftijdsloze instelling’, maar ook 
in de Volkskrant, Elsevier, Opzij en 
Playboy. “Met dat laatste hadden 
ze bij Opzij wel moeite. Ze wilden 
het liefst dat ik met Playboy stopte. 
Onzin, vond ik. Daar vonden ze 
toch ook dat vrouwen zelfstandig 
moesten zijn en financieel  zelf de 

broek moesten kunnen ophouden? 
Nou dan.” 

De laatste week van maart was 
feestelijk: de Velthuysprijs én, kort 
daarop, de presentatie van Dit is 
geen cobra, het nieuwe prenten-
boek voor kinderen en volwasse-
nen die van kunst houden dat ze 
samen met dichteres Bette Westera 
maakte. “Een goed kinderboek 
spreekt ook oudere lezers aan.” Het 
is een fantasievolle en kleurrijke 
ode geworden aan de kunststro-
ming die grote namen als Appel, 
Constant en Corneille voortbracht: 
kunstenaars die zich lieten inspire-
ren door… kindertekeningen. 

Het was een nieuw avontuur, 
met de bijbehorende valkuilen. “Je 
moest vooral oppassen om de stijl 
van Cobra niet ná te willen maken. 
Dan wordt het de grootste kitsch. 

Uitgaan van de principes kun je 
wel.” De vrijheid, het speelse, be-
valt haar. “Een hand hoeft geen vijf 
vingers te hebben.”  

Zo kleurt hoofdpersoon Marie 
haar kanariepiet paars en geeft ze 
hem wieltjes in plaats van pootjes. 
Als straf wordt ze ‘voor haar eigen 
bestwil’ overgeplaatst naar de Am-
bassade voor Kinderen met Waar-
nemingsproblemen en Aanpas- 
singsmoeilijkheden. Dat zal haar 
wel in de pas leren lopen. Maar on-

verwachts ontdekt ze er een ver-
borgen zolderatelier vol maanver-
lichte schilderijen van zwevende 
zeeolifanten en een roze boze bo-
menbos, werken die de eens zo 
kleurloze Ambassade voor altijd 
zullen veranderen. 

Westera schreef het hoofdver-
haal, Weve illustreerde en maakte 
kleinere, informatieve en soms 
vrolijke nonsenstekstjes: hoe ver-
wijder je verf, maar ook een bra-
menvlekje? Westera en zij hebben 
samen al heel wat boeken op hun 
naam staan, waaronder het gelau-
werde Doodgewoon, waarin ze het 
voor kinderen lastig te begrijpen 
begrip dood in woord en beeld vat-
ten. Hoe erg kun je iemand missen 
die er niet meer is? En waar gaat 
iemand naartoe als hij dood is? Het 
duo werd er in 2015 voor bekroond 
met een Gouden Griffel, een Vlag 
& Wimpel en de Woutertje Pieterse 
Prijs.  

“Voor het Cobraboek heeft 
Bette dit keer ook een aantal teke-
ningen gemaakt. Daar heb ik niks 
aan veranderd. Mijn teksten heeft 
ze nog wel even doorgenomen.” 
Zelf heeft ze inmiddels als illustra-
trice én schrijfster twee boeken op 
haar naam staan: Kip en Ei en Log-
boek van tot nu toe onbekende die-
ren, ‘van de Gekooide Tureluur tot 
de Bengaalse Sproeier’.   

Dat het Cobraboek feestelijk 
werd gedoopt in het Amsterdamse 
hotel Ambassade, waar de muren 
en kamers zijn behangen met hon-
derden originele werken van de 
Cobra-groep, was geen toeval. Ho-
teleigenaar/kunstliefhebber en 
Samsara-uitgever Wouter Schop-
man is een gepassioneerde Cobra-
bewonderaar en daar mag iedereen 
van meegenieten. Er hangen in zijn 
hotel werken van Appel tot Theo 
Wolvecamp, van wie hij een 
enorme collectie bezit. Schopman: 
“Iemand zei ooit: Dat mag je niet 
aanraken! Maar hier mag je álles 
aanraken.”  

In de lobby bladert een man 
door het boek, waarin het verhaal 
als het een nieuwe wending neemt, 
letterlijk op zijn kant komt te staan. 
Weve: “Dat had zoiets komisch. 
Een man, verdiept in een boek, on-
dersteboven in zijn handen.” Maar 
wel degelijk zoals het bedoeld is, 
met een knipoog naar de speelse, 
kinderlijke en provocerende 
Cobra-kunst. 
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door PAUL ARNOLDUSSEN   
 

D
at het de hoogste tijd 
was voor een rusthuis 
voor journalisten, 
stond begin vorige 
eeuw al buiten kijf. 

De zwaar op de proef gestelde be-
roepsgroep moest toch ergens kun-
nen uitblazen?  Dat vond ook jhr. 
mr. Van Reenen, burgemeester van 
Bergen, en hij gaf de  Journalisten-
kring een stuk grond cadeau voor 
zo’n verblijfsoord. Het ‘edelmoe-
dige aanbod’ werd afgewezen: 
voor bouw en onderhoud ontbrak 
het geld.  

In 1928 leek het tij te keren. 
Een eminent gezelschap richtte 
zich tot het volk met een manifest 
onder de kop Een hulde aan de Ne-
derlandse Pers. De ondertekenaars 
wensten hun ‘ingenomenheid te 
betuigen met het bezit van een on-
afhankelijke en onomkoopbare 
pers, welke, bij alle verdeeldheid 
op politiek en godsdienstig terrein, 
eensgezind is ten aanzien van de 
algemene volksbelangen’. Een 
droomlijst van ondertekenaars, te 
beginnen met Mr. J.B. Kan, niet 
slechts de vader van Wim, maar 
ook minister van Onderwijs, Kun-
sten en Wetenschappen ad interim. 
Verder tekenden verschillende 
commissarissen der koningin, mi-
nisters van Staat; de vicepresident 
van de Raad van State, talloze oud-
ministers. de voorzitter en diverse 
fractieleiders van de Tweede 
Kamer, de president en de vicepre-
sident van de Hoge Raad.  En rec-
tores-magnifici, grote ondernemers 
als S. van den Bergh, A.F. Philips 
en D.W. Stork, en uit de linker-
flank de vooraanstaande sociaalde-
mocraten Floor Wibaut en Henri 
Polak. Je zou zeggen: dat clubje 
kan in een kwartiertje zelf het geld 
wel bijeenbrengen voor de exploi-
tatie van zo’n tehuis, maar dat 
deden de huldetoezwaaiers niet. Ze 
riepen hun landgenoten op  in de 
beurs te tasten. Dat leidde er onder 
meer toe dat prins Hendrik een gift 
aankondigde voor het goede doel. 
Naar de omvang daarvan is het ver-
geefs zoeken. 

De inzameling was bestemd 
voor de exploitatie en de inrich-
ting; het huis zelf was er al. Het 
behoorde toe aan initiatiefnemer 
Nico van Harpen (1856-1931). Na 
een korte carrière als militair werd 
hij journalist en uiteindelijk hoofd-

redacteur van De Amsterdamsche 
Courant, in de wandeling naar de 
papierkleur ‘het geeltje’ genoemd. 
Toen de krant in 1903 door De Te-
legraaf werd overgenomen, nam 
hij ontslag om in 1905 succesvol 
kunsthandelaar te worden in Laren. 
En bij zijn zeventigste verjaardag 
kwam hij op het idee zijn ‘Nieuwe 
Villa Mauve’ aan de Engweg 10 
(inmiddels nummer 16) ter be-
schikking te stellen. 

Als ‘een van de uitverkorenen, 
die in 't volle bezit van hun geest-
vermogens en van hun gezondheid 
zeventig jaar mogen worden’ had 
hij teruggedacht aan zijn oude vak, 
‘aan de vele collega’s, die over-
werkt zijn, die rust nodig hebben 
en niet over de middelen beschik-
ken om er “eens uit te gaan”.’ 

Een verslaggever van de La-
rense krant De Bel vroeg hem om 
wat toelichting. Van Harpen: “Jour-
nalisten werken hun gehele leven 
voor anderen en voor hen wordt 
feitelijk nooit iets gedaan.” Hij had 
‘het idealisme van vele ridders van 
de vulpen leren appreciëren waar 
ze het beste gaven wat ze hadden 
voor een heel gering honorarium’.   

Van Harpen droeg nog meer bij: 
de opbrengsten van zijn boek Men-
schen die ik gekend heb, waaruit 
bleek dat hij eigenlijk uitsluitend 
heel prettige mensen gekend had, 
van Breitner tot A. Wertheim en 
mevrouw Kleine-Gartman. Max 
Blokzijl, later bekend om zijn poli-
tiek en journalistiek minder geluk-
kige keuzes, volgde Van Harpens 
voorbeeld en stelde de royalty’s 
van zijn Ik trok er op uit... Een 
kwart eeuw journalistieke zwerfja-
ren ter beschikking. 

 

W
at kon een succes nog in 
de weg staan? Nogal 
wat. Nico van Harpen 

was nog maar amper overleden of 
ook notaris Th. Smit stierf, een be-
stuurder van de rusthuisstichting. 
In diens necrologie in De Gooi- en 
Eemlander stond vrij cryptisch dat 
hij ‘de weinig dankbare taak van 
het lidmaatschap der Commissie 
voor het Fonds van het Rusthuis 
voor journalisten te Laren had aan-
vaard’. Kennelijk had de brede 
steun voor het initiatief te weinig 
geld opgeleverd om de zaak ook 
echt op gang te trekken. Het be-
stuur richtte zich dan ook tot de 
journalisten zelf: die moesten ‘be-
langstelling tonen voor hunne 

stichting: Er kan met intekenlijsten 
op de redactiebureaus worden ge-
werkt; bij feesten en gezellige bij-
eenkomsten, door collega's 
georganiseerd, kan worden ge-
tracht ‘klinkende’ belangstelling 
voor het Rusthuis te wekken. De 
Roomsch-Katholieke Journalisten-
vereniging en de Nederlandse Jour-
nalistenkring hebben tegenover de   
nagedachtenis van de heer Van 
Harpen, die met zijne schenking 
alle journalisten, ongeacht van 
welke richting, heeft bedacht, een 
ereschuld te vereffenen.’  

Het begon wat op gejengel te 
lijken. Er zijn geen getuigenissen 
van intekenlijsten op redacties of 
bij gezellige bijeenkomsten. Te 
vrezen valt dat de journalisten van 
toen niet anders waren dan die van 
nu. Die gaan pas wat doen als het 
echt moet. Ondertussen groeide het 
vermogen wel: zolang de villa nog 
geen rusthuis was, werd die ver-
huurd. 

Het bleef wel heel lang stil, 
maar in 1943 nam de zaak een ver-
rassende wending. De Journalisten-
kring was door de nazi’s opgedoekt 
en vervangen door het collabore-
rende Verbond van Nederlandsche 
Journalisten. Hun blad meldde in 
1943 opgeruimd dat de gelden 
voor dat rusthuis en het pand zelf 
waren ‘overgegaan’ naar dat ver-
bond en dat er mooie plannen 
waren. ‘Met dit vermogen zal na-
tuurlijk gewerkt worden - hoe, zult 
U begrijpen, als U denkt aan de 
plannen voor de opleiding.’ 

Wie wil weten wat die opleidin-
gen inhielden, vindt op internet een 
aflevering van Andere Tijden, geti-
teld Marcherende journalisten. Dat 

vermogen bestond op dat moment 
uit zo’n 8400 gulden, het pand zelf 
was getaxeerd op 12.500 gulden. 
Een gulden van toen is nu zo’n 6,5 
euro waard.  

 

V
ermoedelijk duurde de oor-
log niet lang genoeg om al 
dat geld te verpatsen aan 

naziliefhebberijen. Fonds en huis 
bleven in stand. Het huis moet ter 
sprake zijn gekomen bij de viering 
van 75 jaar Nederlandse Journalis-
tenkring in 1959. Een verslaggever 
van Het Vrije Volk meende zelfs dat 
het echt bestond: ‘Het feit, dat de 
kring in het Gooi een volledig on-
belast rusthuis voor oververmoeide 
scribenten bezit, dankt hij aan een 
legaat.’ De Tijd was ook op het feest 
en wist beter: ‘Er zijn 2300 journa-
listen in Nederland, maar er zijn er 
heel weinig, die weten dat de Kring 
er een rusthuis voor journalisten op 
na houdt en deze onwetendheid is 
maar goed ook. Anders zou de 
kunstenaar die er nu zo aangenaam 
in woont, er zeker uit moeten.’ 

Nooit heeft een journalist er een 
welverdiend tukje gedaan.  Dat het 
huis niet meer in handen is van de 
NVJ, de hedendaagse journalisten-
club, is helder. In 2015 stond het te 
koop: ‘Deze (in 2007) volledig ge-
renoveerde en zeer goed onderhou-
den VRIJSTAANDE RIETGEDEKTE 

VILLA MET VRIJSTAAND ROYAAL 

BIJGEBOUW (22 m²) MET VE-

RANDA (circa 22 m²) op een prach-
tig perceel (achtertuin West) van 
1.114 m²’ moest anderhalf miljoen 
opbrengen.  

 
Met dank aan Mariëlle Bax van 
het Historisch Archief Laren   

Rusthuis voor de pers: 
het idee was mooi 
 
Minder dan een eeuw geleden toonden de hoogste kringen 
een diep respect voor de journalistiek. De overbelaste 
‘ridders van de vulpen’ hadden recht op een plaats waar ze 
even tot rust konden komen. Het bleek ze uiteindelijk niet 
gegund. 

Onderschrift

Illustratie uit Dit is geen cobra.

Bette Westera en Sylvia Weve (r).

Binnen de lijntjes tekenen vond illustrator Sylvia Weve (64) 
als kind al saai. Haar ruim honderdvijftig (kinder)boeken 
tonen een heel eigen gezicht. Eind maart werd ze 
onderscheiden met de prestigieuze Max Velthuisprijs 
(zestigduizend euro) en verscheen Dit is geen cobra, een 
prentenkunstboek vol wonderlijke verrassingen. 


