BEELDENDE KUNSTEN
Gerrit Willem Dijssethof, een artistiek martelaar
oAlfred Krans
Het Drents Museum herbergt in de Abdijkerk van 1 juni tot 1 september een bijzondere expositie,
gewijd aan G.W.Dljsselhof, een kunstenaar, die in de vergetelheid dreigde weg te zinken, maar die
O"*ir: de Stichting Schone Kunsten rond 1900 dit onterechte lot niet wordt beschoren. Er is een
prachtíge -o.,ogruÉ. verschenen van Yvonne Brurtjens, er was een interessante expositie Dwalen
àoor nJ Paradijs in het Haagse Gemeentemuseunn, die hu dus in Assen te zien is. Dat het Haagse
Gemeentemuseum het initiatief heeft genomen voor deze e»rpositie is niet verwonderlijk: daar bevindt
interieur, dat ontworpen was voor de Amsterdamse
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boekversierirgeo, schilderijen, batiks, meubels en tCIdilia. En dat de expositie nu in_het Drents
musegm te ziàn is, is een lógisch vervolg: hier bevindt zich immers de zetel van de Stichting Schone
1880
Kunsten rond 1900, aie mnit en kunsnrijverheid verzamelt van kunstenaars uit de periode van
Amsterdamse
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tot 1940, de tijd van het symbolisme, de Nieuwe Kunst, het post-impressionisme,
school, De Stijl, de nieuwe zakelijkheid.
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Een eíefing zal Dijsselhof nog Ë.on* als de vissenschilder, die duizenden studies heeft
de onderwaterwereld, waar je kunt genieten van al die "gewichtige en zrre ouwemanlenvan het
smoelwerken" (Jan Veth). Maar zijn grote lracht lag toch in zijn fascinatie voor de schoonheiC
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we! maar q fiet rich liever inspireren door spinnen, liweheersbeestjes en uilenkopjes.
Dijiselhof was van oorsprong .èr, boerenjongèn, geboren in 1s66 in Zwollerkerspet een gehucht, dat
dÏang is opgeslokt dooi de stad Zwole. Èetàngrijt voor zijn ontwikkeling als kunstenaat z4nziin
het klassieke
Haagse jarèÀ die duren rot 1884, waarin hij als piepjonge stu{ent op de academie zich
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Gids, waar dichters en schilders elkaar bernvloederg maar een verloren liEfde is de waarschijnlijke
aanleiding voor een overhaast vertrek naar Berlijn in 188S. Van hieruit onderneemt hij voortdurende
in
zwerftocÈten langs kloosters, kerken,en musea in heel Europa. Van de aquarellerl die Dijsselhof
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Bertijn maakt, is nists bewaard geblweq rnaar
in de musea en
voorliefde voor vissen ontwikkelde, die hij eindeloos bestudeerde op de Griekse vazen
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Ando
en
in Artis gaan en zich laten beihvloeden door de Japanse prenten van Katsusjika Hokusai
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Hiroshigi. Na Berlijn volgen nog korte verblijven-in Dresden, Praag, Wenen, Miinchen en Parijs,
weer
hij werkzaam *a, op de NederlÀdse afdeling van de wereldtentoonstelling in 1889, om daarna
in Amsterdam neer te strijken. Hst doel uuniiinkunstenaarschap neemt nu vastomlijnde en defrnitiwe
aanleeren,
vormen aan. "Kijk om jeieen en zie hoe alles leelijk-d.w.z. zielloos-is. Kunst kan men niet
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zielloos maken-door den machinale arbeid- van alles wat ons omringt. Als het zoo doorgaat-als
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opneemt of wat het oog ziet-dood en zielloos is waarvan moet dan de inspiratie van den
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Vanaf 1891 wordt Artis het *"rkt.o"À van Dijsselhof. Aquarellen met traag lopende kamelen,
panelen met
koffervissen, karpers en palingen, decoratieve óntwerpen van schaaldisren En bloemen,
handjevol
een
kreeften en langoesten bèsteml om wandvlakken te lullen, vinden hun weg naar
verandering rn, als h-ij
kunstminnaars. Dijsselhof is nog lang geen gevierd kunstenaar, maar daar komt
in opdracht
in 1g93 belangstelling kÍrjgt ,oà, o,ra" techiieken als de batik en de houtsnede. Hij maakt
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