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DE KUNSTSCHILDER JOHAN HAANSTRA 1914.1991

Johan Haanstra werd geboren in 1914 te Espelo

(gemeente Holten) en in 199'1 overleed hij in Warns

in Friesland.

AIs kind van 6 jaar wilde hij al kunstschilder worden.

Toen hij 11 jaar was kreeg hii van zijn vader een

schildersdoos en een vouwezeltje (dat is een soort

statief waar ie een schilderij op kunt vastklemmen).

Op zijn fiets trok Johan het land in om landschap-

pen te schilderen en te tekenen, vooral boerderijen.

Ook tekende hijtoen al portretten.

Op de H.B.S. (Havo) tekende hijde leraren.

Toen hij 17 jaar was ging hij naar de kunstacademie

in Amsterdam om te leren schilderen. Kunstschilder

worden voor je beroep was iets waarbij je wel moest

bedenken dat je niet veel geld. zou verdienen.

ln 1935 ging hij wonen in Enschede. Hij schilderde

graag landschappen. Met portretten kon hij wat

verdienen, als hij deze maar precies zo schilderde

als de mensen het wilden hebben.

Dat was niet altijd wat hij zelÍ mooi vond. ln die tijd

schilderde hij ook enkele keren koningin Juliana in

opdracht van een gemeente. Uit die periode zie je

enkele voorbeelden op de tentoonstelling. Een

portret dat bijna een foto is en portretten die wat

vrijer zijn geschilderd.
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ln'1950 werd hij leraartekenen en schilderen aan de Kunstacademie in Enschede.

Omdat hij nu een vaste baan had, hoeÍde hij geen portretten meer te schilderen die precíes

moesten lijken om ze te kunnen verkopen. Hij ging veel vrijer schilderen.

Hij maakte toen ook schilderijen die heel snel met verdunde plakkaawerf op vochtig papier zÍjn
geschilderd.

Met een moeilijk woord noemen we dit gouaches ("koeasjes,).

"lnscheping' 1958
(gouache op papier)
50 x 65 cm.

ln deze gouaches kun je als zien dat hij de werkelijkheid steeds meer los laat. Hij laat meer details
weg, de vormen worden steeds eenvoudiger en de kleuren worden onnatuurlijk.

ln de schilderijen die Johan Haanstra vanaf 1970 maakte, gebruikte h'rj weer olieverÍ. Hij was toen
ongeveer 56 jaar oud.

De onderwerpen die geschilderd zijn, hebben meestal iets met het landschap te maken. De
vormen en kleuren in deze schilderijen sluiten duidelíjk aan op die in de gouaches uit de vorige
periode. Je kunt heel goed zien dat de schilder het landschap dat hij ziet of gezien heeft, niet wil
nabootsen.

ln deze periode heeft hij ook schilderijen gemaakt die helemaat abstract zijn, je herkent dan niets
meer van een ondenruerp.

De laatste schilderijen die op de tentoonstelling hangen, heeft hij geschilderd toen hij al over de
7O iaar oud was.



Een ondenuerp dat hijzijn leven lang geschilderd en getekend heeft is: ,!0oederc!_&!q'.

Op het fotootje zie je in het atelier in Enschede de schilder met een aantal schilderijen (-{- 1952).

Je ziet er 2 schilderijen van een moeder en kind.

_[

We hebben op de tentoonstelling een aantal tekeningen en schilderijen van moeder en kind bij

elkaar gehangen. Je ziet daarop dudielijk dat hij dat op heelverschillende manieren heeft gedaan.

Van nog 3 ondenrverpen hebben we een aantal tekeningen bij elkaar gelegd. Zo kun je goed de

verschillende manieren van tekenen zien.

Dierstudies.

Het tekenen van dieren is vaak moeilijker dan het tekenen van landschappen. Dieren staan nooit

stil. Daarom zie je daar ook vaak schetsen van. '

De tekeningen van paarden zijn veel getekend tiidens de paardemarkt in Goor.



Figuurstudies.

Van mensen kun je een portret schilderen of tekenen. Hij of zij moet dan poseren (dat is stil

zitten), maar ie kunt ook iemand tekenen die even op een bepaalde manier staat of zit. Dat

worden dan ook vaak vlugge schetsen.

Natuurstudies.

Als hij op vakantie was of buiten liep had hij altijd een tekenblokje

bijzich om vlugge schetsjes te maken. De schetsjes waren soms

een geheugensteuntje voor de schilderijen die hil later maakte,

maar het werden soms ook uitgewerkte tekeningen.

Dit tekeningetje maakte hij in een vissersplaatsje in Z.-Frankrijk.
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Op deze tentoonstelling merk je dat Johan Haanstra niet zijn hele leven op dezelfde manier

werkte.

Zijn werk ontwikkelt zich van goed naar minder goed herkenbaar (en soms zelÍs abstract).

Op school heb je de videoband "Hoe laat begint het schilderij?' gezien. Je weet daardoor dat
schilders op heel verschillende manieren kunnen werken. Bovendien weet je nu dat kunstenaars
ook met minder goed herkenbare oÍ abstracte schilderijen bedoelingen kunnen hebben.
Bij Johan Haanstra was dat ook zo.

Werkgroep Kunsteducatie Hengelo:

Mirjam van Herpen - Kunstzaal Hengelo

Ben Blanken - Hogeschool Edith Stein

Han Haanstra - Schoolbegeleidingsdienst Midden-Twente.
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