


Gnzbinntie van fifuze en Henlilandad 

unstenaar C. ten Boope 
derde met wacht in Egypte 

Reculiaat van zeven maanden trekken : portefeuilles met I 
talloze frisse reisschetsen 
.,DE ware schilder heeft aan een vierkante kilometer 

1 stad of aan eenzelfde lapje landschap voldoende, 
om een heel leven lang zijn scheppingsdrift uit te 
leven". Eet is een belzend gezegd, dat nog wáár is bo- 
vendien, want talloze Nederlandse kunstenaars heb- 
ben in de loop der tijden wel overtuigend bewezen, 
dat voor hen verre reizen niet noodzakelijk waren om 
in hun werlren te Bui~nen verhalen van de schoon- 
heid hunner wereld. Maar zoals zij genoeg hadden 
aan een paar potjes en pannetjes, aan de stille, ver- 
weerde gevels van een handvol huizen of aan zes 
bomen en een struilr: langs een zandig laantje, zo zijn 
er ook die de gehele wereld willen omvamen in hun 
drang tot de ver-heelding van vormen en lrleuren. Ei1 
het zijn er eveneens tallozen geweest, die de zachte 
grijsheid van de luchten der lage landen moesten act- 
vluchten om, ver weg, over cirkels van tientallen 
horizons, het geestelijk klimaat te zoeken waarin ze 
pas waarlijk konden leven en werken. De zwerflust 

I is daarom niet vreemd aan de Nederlandse schilder- 

gemaakt1 0111 mijn werk te -~erscliel_irei~, 
maar O]> het laatste ozenblik slaagde 
m'n neef er  in het gevaar te bezvieren. 
We b e l t f d e n  plechtig, dat we alvorcns 
\.;e Tver zulke kennelijk 1xisdadige 
practijken gicgen uiloefeneil, 011s eerst 

rarna een periode waarliz hii los zouden vervoegen bij de allerl~oogste 
van een eerst sticgyo vor7)1.r(e~ving, chef van de gebelgde aolitieinan en die 

et voorzich.tige bestti,cleeide schil- vras het tenslotte, die rnc na veel tleen 
en xreer gepraat een verg~~nning gaf om 
in Port Said - zij het met uitzondering 
van de hai.en en de Arabische mijl< - 
te tekenen en te schilderen. Geen vei-, 
gunning op papier, i-ilnar in de vorm van 
twee politiernaililen, é6n in uniform en 
de andere in burger, die me op m'n toch- 

tonig van kleur in een don- ten voortaan zouden vergezellen. Had ik 
van wat okers, een diep dus 't plan de een of andere dag te gaan 

I gloeiend zwart kenmerken schilderen, dan moest ik deze twee men- 

, maar soms oolr triest in zijn 
dit werk; geen vloek tegen 

id van het Nedeïland, maar 

n de ongebroken, haast treurige stilte, 
welke zich heeft neergelegd over eeil 
verlaten straat waarin doellons, niels- 
zeggeild, de starheid glanst van een kille 
neonverlichting. 

vlalc in de buurt een ferryboot met wat, niet alleen belangstelling, maar ook Reis naar Egypte arbeiders meeide. Ze dromden om me geld voor kunst beschikbaar hadden. 
DRIE ~ U B Y  lul~g is Ten Hoope bezig ge- heen, begonnen wild t e  gebaren, lireg. Zo heeft Ten Hoope dr G.odel geschil- 

weest om ,,weg te kom&%''. Egypte, onderling de grootste heibel en schenen derd, de geileesheer-directeur van het 
dat was jZet doel wat J2e17l ~ 0 0 ~  ogen tenslotte niet bijster met mijn aanwezig- ziekeilhuis te Isnialia, door wiens hulp 
zweefde, keus die of *teer toe- hrid te zijn ingenomen. Het slot van het lid in Egypte nog een kleine teiltoon- 
tiallig was, el% feitelijk gedacm omclat ~ q r i .  liedje Tvas ja t  er  een politieagent ver- stelling van zijn werk heeft kunne11 

een bekend ex- e91 importeur, zì,cjz sclieen, die mensen en mij wegjoeg, ei1 houden tijdens een party ten huize van 
daaT gevestigd jlnd. De voorbereidi,)zge;z me tegelijkertijd mededeelde dat-ik dat de chef der bureaus van de Suez Cana1 
kostten tija - een vìsui,~ te krijgen tekenen maar uit mijn hoofd mnect .Company in Ismaìia. 
voor van de N G ~ ,  is nlr eem,laal leten omdat-het nu eenmaal ten streng- ,,Aardige feestjes houden ze daar in 
geelz eenvoudige zaak - maar op 8 Fe- ste verboden was.. . Eg~~pte", vindt Teil Hc-2pe. ,,Ik liep daar 
bruayi van clit jaar vertrok 7zij dan ~ O C J L  De dag daarop was het wéér zover. Ik rond tussen pasja's, hoge Egyptische 
met ,je Oranje, aie hem i+r weinige had een paar types in een cafeetje ont- ambtenaren en tal van andere hoogst 
dagen naai- zijn reisdoel b?.uclzt. dekt en had juist de eerste lijnen op belangrijke figuren in een van mijn 

, , ~ l l ~ ~ ~  al de eerste avond. dat ili voet papier gezet, of weer verscheen de gastheer geleende sm.olïing (zo'n nrittig 
aan n.al had gezet, was die diie jaar Egyptische politie. Er werd al  aanstalten (vervolg op pag. 6) 

lruilst, strekt ook ten voordele van de Nederlandse 
schildeïliunst; want hoevelen zijn het niet, die buiten 
het vaderland de bekroning hebben mogen vinden op 
een arbeid, die iil het land hunner gq4,oorte  iet alleen 
di1:wijls geen erkenning, maar  zelf^; verguizing heelt 
ondervonden? \ 
En toch. terugkeren naar het land hunner geboorte 
doen ze allen, die Nederlandse schilders in de hun zo 
lief geworden vreemde oorden. Soms (voor lange tijd, 
meestal voor kort. Soms om, na de triomfen in het 
buitenland, ook hier als de grote zoo:i van Neder- 
landse bodem gevierd te wordel, meestal om zich door 
de brave burgers geïgnoreerd .te weten, of om zich 
uitgekreten te horen voor alles, dat net niets met het 

I 

beroep, de roeping vali de lcunstschiljl*r-1~itstwAd-e~- 
heeft. .i 
En dan gaan ze inaar urecï, goe$m6cilige zwervers 
langs 's Heren wegen, terug naa; d e  streken waar hun 
de lust van de scl-iepping wq2r waciit: of trekkend, 
vervuld van een nooit aflate~l'dr onrust, rnarte?;,kig ai 
zegen tegelijk, langs de vreemde c11 verre si-ereldcii 
welke voor een ssrijie - Geil dag, een maand en soms 
een jaar - de huilne zijn in lijf en ziel. 

i 
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.Asunmse kunsteilaar C. J. ten Hoope 
I schilderde mei fijfwac81 t i11 Egypte 
I 
I {vel-vola van paa. g )  1 wat rammelende notities tc vinden. - 
Irledingstuk had ik echt vergeten in mijn 
koffer te stoppen) die me toevallig uit- 
stekead paste. Toen ik verderop troli 
naar Caïro, heb ik die smoking verwis- 
seld voor die van de broer van m'n gast- 
heer, die dá5r wconde. Ook in deze stad 
kreeg ik wat opdrachten - op deze 
wijze heb ik de reis en verblijf kunnen 
belrostigen - en teilslotte ben ik  weer 
teruggekeerd naar Port Said, waar het 
iets minder warm was dan in  de andere 
plaatsen. In~niddels tvas het Aueustus 
zeworden, de tijd dat ook in Egypte 
iedereen met vacantie is, en hoewel ik 
tal van verzoeken had gekregen voor 
het schilderen van portretten, zou de 
uitvoering van die opdracl~ten door de 
tijdelijke afwezigheid van de betrokke- 
nen nog wel enige tijd hebben moeten 
wachten. Ook in Egypte kun je tenslot- I 
te  nict van de wind leven, en ik vond 
het dus beter voorlopig weer terug t e  
keren naar Nederland. De politieke ont- 
wikkeling in  Egypte zal ket verkrijgen 
van een nieuw bezoek-visum wel heel 

, erg lastig maken; ik heb namelijlr het 
' plan om over enkele weBen weer terug 
1 te keren, maar of daar, nu de toestand 
' zich heeft toegespitst, een mogelijkheid 

voor bestaat is wèl twijfelachtig ge- 
woidfn." 

Maar de uitmuntende krabbels in kleur 
van bijvoorbeeld .cvat schenen aan r?e 
haven, een paar straatjes in CaYl-o, óó1r 
een ietwat ironische schets, gen1zal;t op 
het zonnecie?i van de Oranje van epi1 
zich uitgebreid in de waymte koesieren- 
de dame mèt heer, tonen aan &at T c i ~  
Hoope voldoende iri zijn mars heeft @:n 
de ~rerwachting te rechtvaardigen. &t 
zijn talent met de rijping van cle jai-cil 
tot \%-aarlijli grote prestaties in staat zal 
kunnen zijn. 

Frisse reisschetsen 
H OEFTTEL izatnu?-lijk een y?-oot deel 11 va?; de iiz Egypte doe?-geliiaelite tijd 
besteed is aan het ui tv oe re?^ van de po?-- 
tl-et-opdraclztr~z~ heeft Ten Hoope, VOOI-- 
a l  in Port Said, i a  deze ?izamde>z tul van 
7-eisscXet.sr~z kunlzen n ~ a k e ~ t .  Het zijn. 
jrisse tekei~in,nen, aqi~al-e7.l.e~z eiz gou- 
aches geworden, met hier en clnar een 
e7:lcele olieverf. Doorgloeid v n n  schr0e.i- 
eilde hitte. soms geclen~<~te.i- i?z het liclzt 
L Y ~ .  eeiz nadere~zde avond. geven ze )zet ' 
beeld van Egy~l-e  zoals Teíz Hoope liet 
1i.eej't kznare.ir zic11 en zoalis kij het> in 
zekere nzate expi-essionistisch, 
weien uit te cll-r!.kkeíz in waaiei-elzcle l kieztren en. soms haast abstl-act door el- , 
kaar zceinelc~!cle lijnen en, vlakken, die ~ 
toch ee-n snel geboetseercle vorm be- 
Zichanzríz. 

In het haastig noteren, met hier en 
daar de sc-iittering van een kleurvak, , 
blijkt Ten Eoope, ondanks zijri jongheid 
in jaren (hij is nu 31) zich reeds een 
1vaar meester te tonen. Nlocl-it zijn werk 
vroeger nog al eens in zeliere mate een 
verbrolcbeling bezeten hebben - een 
gebrek aan eenheid, soms in Irleur, soms 
in compositie - hier laat hij blijken zijn 
gegeven (dat hij ook ongetwijfeld psy- 
chisch moet doosleven om het er  zó; in 
de trance van een schildeïsdrift op te 
gooien) terdege te Bunnen zien als een 
hal-inonische eenheid. 

Natuurlijlr, er zijn tussen deze veel- 
heid ook een paar ,minder goede, zelfs 

Een verwacl~tiilg~ d e  U w  ~chri,jvc-~ 
dan persoonlijk grond op die heerlij': 
vlotte en spontane lirabbelz, Gie hij in 
Ten Hoope's portefeuilles heeft aan- 
getroffen. Soms bijna ka'r,aliistiscse 
telr;ens, alleen verstaanbaa.~ voor de- 
geen die ze op 't papier heeft ne'zzc- 
poot, maar dan ook weer d e r m z t ~  
raak - ook al araren ze stom eenvou- 
dig met een ballpoint v2n een Bxvartjo 
als het ware opgeschreven -, int het 
een genoegen ei1 een verfrissing is die  
schetsboekblaadies van mensen en 
mensjes door te iijken. 

VAiVS 


