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zaterdag 24 augustus 2013

AMERSFOORT toen en nu

AC

De Amersfoortse kunstenaar Wouter Bakkenes (1920-1986) begon zijn leven als veelbelovend schilder, maar stierf uiteindelijk als onbekend talent in Rotorua, Nieuw-Zeeland. Journalist en liefhebber Peter Freeman werkt nu aan een boek over zijn leven.

CONNY VAN DEN BOR

SchilderBakkenes
wastemodernvoor
Nieuw-Zeeland
In tegenstelling tot Toon Tieland
(1919-2006), kennen maar weinig
Amersfoorters de naam van Wouter Bakkenes (1920-1986). Toch was
hij, samen met onder anderen Tieland, in 1945 één van de oprichters
van de Amersfoortse kunstenaarsvereniging ‘De Ploegh’. Vóór de
oorlog was de woning van de familie Bakkenes in de Tolliustraat in
het Bergkwartier hét trefpunt van
kunstminnend Amersfoort. Maar
de oorlog maakte een wreed eind
aan deze tijd.
Wouter en zijn geliefde vader
Drees werden opgepakt en kwamen in een werkkamp in Steenderen terecht. Wouter ontsnapte, zijn
vader werd vrijgelaten, maar verongelukte in de vrachtwagen die
hem naar Amersfoort zou terugbrengen. In 1944 werd Bakkenes
junior opnieuw opgepakt, wegens
zijn anti-Duitse houding. Hij werd
naar kamp Erika in Ommen over-

gebracht, waar hij tot het eind van
de oorlog zou blijven. Toen Bakkenes in dat kamp zat, zwaaide de
beruchte bewaker Herbertus Bikker, oftewel ‘de beul van Ommen’,
er de scepter. Zeker 170 gevangenen kwamen om en Bakkenes
maakte afschuwelijke dingen mee.
In het streekmuseum van Ommen
hangen enkele werken van Bakkenes uit die tijd. Die zeggen genoeg.
Na de oorlog probeerde Bakkenes
de draad weer op te pakken. Hij
verkeerde in kunstenaarskringen,
maakte kennis met kunstenares
Hanneke Smits (nu 89) uit Utrecht,
waarmee hij in 1946 trouwde en
was dus betrokken bij de oprichting van ‘De Ploegh.’
Hanneke Smits: ,,Maar Wouter was
kapot van de oorlog. We hadden allebei enorme honger geleden, ook
na 1945.
Voor de oorlog kreeg Bakkenes een
kunstenaarstoelage, maar daarna
niet meer. We woonden in Utrecht
en ik weet nog dat ik op een keer
een paar bokkingen kon kopen. Ik
wilde ze meteen opeten, maar
Wouter besloot die vissen eerst na
te schilderen. Om gek van te worden!’’

NIEUW-ZEELAND

Wouter Bakkenes, kort na de
oorlog.

Het echtpaar Bakkenes-Smits emigreerde in 1952 naar Rotorua,
Nieuw-Zeeland, voor een nieuwe
start. Ze werden gesponsord door
een lokale aannemer die een huisschilder zocht. Bakkenes had dit
vak ooit geleerd en dat kwam nu
goed van pas. Hij nam nog een
tweede baan als ﬂessenwasser in
het ziekenhuis, kocht een stuk
grond in Rotorua en bouwde er
zelf een huis. In 1960 vond hij
werk als illustrator voor het Forest
Research Institute, waar hij uiterst
secure tekeningen maakte, soms

‘Het meest getalenteerde lid van De Ploegh’
De Nieuw-Zeelander Peter
Freeman (48), muziek- en
dansleraar op een basisschool in Rotorua en hobbyschrijver, maakte voor het
eerst kennis met Wouter
Bakkenes toen hij een schilderij van hem kocht, bedoeld
om cadeau te geven. ,,Ik
vond het prachtig en zag tot
mijn verbazing aan het
adres achterop het schilderij,
dat Bakkenes bij mij om de
hoek had gewoond. Ik wilde
meer weten, raakte gefascineerd door het bijzondere levensverhaal van Bakkenes
en besloot een boek over
hem te schrijven. Wouter is
in 1986 overleden, maar zijn

beide Hollandse weduwen wonen nog hier. Ze
zijn 85-plus en behoorlijk
kras, maar hebben de tijd
niet aan hun zijde. Ik heb
al veel informatie, maar zit
midden in het researchproces voor het boek, over
twee jaar is het klaar.
Wouter was misschien
wel de meest getalenteerde schilder van De
Ploegh. Het schilderij dat
ik van hem kocht heb ik
nooit weggegeven, ik kon er
niet van scheiden.’’
Peter Freeman met zijn eigen
schilderij van Wouter Bakkenes.
‘Prachtig!’ PRIVÉFOTO

Wouter Bakkenes met zijn eerste vrouw, Hanneke Smits in de
omgeving van
Rotorua, in
1969. Onder: een
abstract schilderij, geïnspireerd op de lokale ﬂora. FOTO’S
FAMILIEALBUM

van microscopisch kleine voorbeelden. Pas in 1967, toen zijn huis was
afbetaald, kon hij weer fulltime
kunstschilder zijn.
Hij verdiende bij door schilderles
en lessen klassieke gitaar, een andere passie van Bakkenes, te geven.
Hij was bovendien één van de oprichters van de Rotorua Sub Aqua
Club en dook bijna elk weekeind.
De manier waarop licht onder
water geﬁlterd wordt, was één van
de vele inspiratiebronnen van
Wouter.
Bakkenes taalde
niet meer naar
Amersfoort. Volgens Peter

thuis, vloog terug naar Nieuw-ZeeFreeman, die bij toeval op
een schilderij van Bakkenes land en trouwde daar met Dora. In
1986 werd pancreaskanker bij Bakstuitte en zo gefascineerd
kenes geconstateerd, waarna hij al
raakte dat hij nu een boek
snel overleed, 66 jaar oud. De 87-jaschrijft over het leven van de
rige Van der Wal rouwt tot op de
Amersfoorter (zie kader), had de
dag van vandaag om haar man. ,,Ik
schilder in Nieuw-Zeeland helevoel hem nog elke dag.’’
maal zijn plek gevonden. ,,Hij was
een introverte man, die genoot van Ze erfde bijna alle schilderijen van
dagen alleen door de bush dwalen.’’ Bakkenes, tot verdriet van Smits.
De hoogbejaarde dames zijn op
Hanneke Smits ziet dat anders:
zijn zachtst gezegd geen vriendin,,Wouter had een ﬂink ego, alles
nen. Nu Van der Wal naar een verdraaide om hem. Hij was gewoon
zorgingshuis gaat, schenkt ze de
niet zo geïnteresseerd in zijn famibijna 100
lie en vrienden in
schilderijen
Amersfoort.’’
aan een muVanaf 1967 had
seum. ,,Ik
Bakkenes solo-exhoef er geen
posities in Nieuwgeld voor.
Zeeland, maar hij
Maar de
zou nooit bekend of
schilderijen
erkend worden als
mogen niet
talent. Volgens
verkocht
Peter Freeman is dit
worden, dat
de tragedie van zijn
is de deal.’’
leven. ,,Nieuw-ZeeWelk muland liep in vergelijseum de
king met Europa
werken van
enorm achter op
Bakkenes
het gebied van mokrijgt is nog
derne kunst. Zijn
onduidelijk.
werk zou nu meer
Zeker is wel
gewaardeerd wordat hij een
den, niet alleen
plek in het
hier, maar ook in
museum
Nederland.’’
verdient,
Bakkenes raakte
Met dit schilderij gaf Bakkenes
geïnteresseerd in het zijn ervaringen in het kamp weer. vindt ook
Smits. ,,Het
maken van muziekschilderij Chaos bijvoorbeeld, dat
instrumenten en bleef ook exposehij in Utrecht maakte is een meesren, maar verdiende weinig. In
terwerk. Dat ze in Rotorua een
1978 werd hij noodgedwongen
straat naar Wouter willen vernoeweer huisschilder. In 1980 verliet
men is terecht. Hij heeft me veel
hij Smits na 35 jaar voor een anpijn gedaan, maar ik hou van zijn
dere Nederlandse vrouw, Dora van
werk en als ik nu aan hem denk,
der Wal. Met haar ging hij in 1981
zie ik alleen nog de prachtige kleueen jaar terug naar Nederland.
ren die hij nagelaten heeft.’’
Maar hij voelde zich niet meer

