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Dick van Ommen

(1 mei 1955 – 21 augustus 2018)

door Trudi Brink en Geraart Westerink

Op 21 augustus 2018 overleed regisseur, recensent en decorontwerper Dick 
van Ommen na een korte, slopende ziekte. In de maanden daarvoor droeg 
hij een groot deel van zijn archief over aan het Frans Walkate Archief, 
onderdeel van het SNS Historisch Centrum. Deze artistieke nalatenschap 
bestaat onder meer uit (werk)tekeningen, voorstudies, foto’s, cd’s, dvd’s, 
dossiers en maquettes van en voor producties waaraan hij een bijdrage 
heeft geleverd, naast talloze persoonlijke documenten die een aanvullend 
inzicht bieden op zijn leven en werk. De schenking van zijn archief en 
de aard van zijn ziekte vormden de aanleiding om Dick op 7 juni 2018 te 
interviewen. Dat gesprek diende als basis voor dit artikel, aangevuld met 
onderzoek van zijn archief en een aantal teksten die eerder over Dick en 
zijn werk zijn geschreven.

Kamper wortels
Dick van Ommen was geboren en getogen in Kampen. Zijn vader had een 
elektronicazaak op de hoek van de Groenestraat en de Kalverhekkenweg. 
Dick was een nieuwsgierig en creatief kind dat hield van visueel en thea-
traal spektakel. De jaarlijkse Kamper lampionnenoptocht was waarschijn-
lijk het eerste evenement waardoor die latente voorliefde werd aangespro-
ken. Al op jonge leeftijd hielp hij met het maken van de praalwagens, samen 
met twee vriendjes, van wie de ouders respectievelijk veehouders en trans-
portondernemers waren, zodat het gebruik van een kar en een trekker was 
verzekerd. De eerste keer dat ze meededen wonnen ze meteen de hoofd-
prijs, wat stimulerend werkte. Dicks kennis van de techniek kwam bij de 
werkzaamheden goed van pas. Die had hij opgedaan in het familiebedrijf 
en door zijn opleiding op de lagere technische school, die hij overigens met 
gemengde gevoelens volgde. Bij de machocultuur op die school voelde hij 
zich namelijk totaal niet thuis: ‘Daar heb ik leren toneelspelen’, al ging het 
vanaf de tweede klas, op de elektro-afdeling, iets beter. 
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In zijn vrije tijd bleef hij ‘prutsen’, zoals hij dat noemde. Er is een aantal 
jeugdtekeningen bewaard gebleven die duidelijk maken dat hij beschikte 
over een grote fantasie en de gedrevenheid die om te zetten in ‘producten’. 
Ook begon hij met het schrijven van teksten voor toneel. Een zekere affini-
teit met verschillende aspecten van het theater was dus al vroeg aanwezig. 
Zijn vader was bestuurslid van gymnastiekvereniging Wilhelmina. Op de 
jaarlijkse feestavond werd altijd een stuk opgevoerd, waarvoor decors en 
een goede belichting nodig waren. Een taak die aan Dick werd toebedeeld. 
Zijn ouders waardeerden en stimuleerden die activiteiten, totdat hij er zijn 
beroep van wilde maken. Toen bleek vader streng en rechtlijnig. Er werd 
verwacht dat Dick - als enige zoon - op termijn de zaak zou overnemen, wat 
uiteindelijk niet gebeurde. Wel ging hij er werken, maar meer uit plichts-
besef dan uit overtuiging. Zijn moeder was milder en nieuwsgieriger, maar 
voegde zich naar haar man. Dick bleek niet geschikt voor het zakenleven, 
wel hield hij van de omgang met mensen, wat bij zijn latere activiteiten 
goed van pas kwam en zelfs een belangrijke drijfveer werd. Zijn artistieke 
geldingsdrang leefde hij uit in zijn vrije tijd. De zelfverzekerde houding die 

Dick van Ommen poserend in de Stadsgehoorzaal Kampen tegen de achtergrond van een van zijn decors voor St. Caecilia. 2002. 
Foto: Freddy Schinkel.
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hij al op jonge leeftijd had, hielp hem uiteindelijk om een weg in te slaan 
die hij zelf had gekozen.

Stadsgehoorzaal
In 1974 hielp Dick mee bij de verbouwing van de Stadsgehoorzaal onder 
de gedreven en idealistische directeur Hans Smit. Dankzij het doortastende 
beleid van burgemeester Van Tuinen, bij wie cultuur en historie een belang-
rijke plaats innamen, waren de plannen om het theater uit het centrum te 
verbannen en te vervangen door nieuwbouw aan de rand van de stad op het 
nippertje niet doorgegaan. Het mooie laat 19de-eeuwse gebouw aan de Burg-
wal van stadsarchitect K. de Vidal de St. Germain bleef in gebruik en werd 
opgeknapt en uitgebreid. De schouwburg had inmiddels Dicks kwaliteiten 
herkend. Op achttienjarige leeftijd kon hij er aan de slag als theatertech-
nicus. Zijn vader was woedend: ‘Dick gaat naar het huis van de duivel.’ De 
verstandhouding tussen beiden verslechterde. Toch zette Dick door. Dankzij 
een S5-kwalificatie hoefde hij geen dienstplicht te vervullen en kon hij een 
onafgebroken periode voor de Stadsgehoorzaal werken. Hij leerde er veel en 
kwam in aanraking met diverse theatervormen. Het waren de opera’s die 
de meeste indruk op hem maakten. De kennismaking met deze kunstvorm 

liet hem knock-out achter. Als ge-
volg ging hij ook elders in het land 
operavoorstellingen bekijken. Voor-
al de dramatiek hierin sprak hem 
aan: ‘Het enige dat vastligt is de mu-
ziek. Die kan emoties vertolken die 
niet met woorden kunnen worden 
uitgedrukt. Opera is de meest com-
plete kunstvorm: allerlei disciplines 
komen daarin samen. Tegelijkertijd 
is het daarom ook ongeveer de duur-
ste vorm die er bestaat.’ De liefde 
voor operettes ontstond niet op het 
eerste gezicht. In het begin had hij 
er eigenlijk een hekel aan: ‘Ik vond 
de muziek wel aardig, maar ik vond 

Affiche voor de opvoering van de Geisha door St. Caecilia. 
November 2000. Collectie: SNS Historisch Centrum.
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het vreselijk wat er uiteindelijk op de planken stond.’ Toch ging hij operet-
tes stapje voor stapje waarderen, vooral nadat hij zelf met dit genre aan de 
slag was gegaan.1 
Ondertussen verliep zijn ontwikkeling in de Stadsgehoorzaal te snel voor 
veel van zijn collega’s: meestal ambachtelijke doeners. Dick had ook een the-
oretische en filosofische kant. Er ontstond jaloezie en de verhoudingen raak-
ten verstoord. De collega’s hadden ook ruzie onderling en er waren fricties 
tussen het personeel en de directeur. Dick kwam klem te zitten tussen ver-
schillende groepen. Overleg volgde. Voorzitter Jo Kleinmeulman zag Dicks 
lastige positie, maar kon niet veel uitrichten. Dick mocht geen artistiek 
werk meer doen en uiteindelijk kwam er een einde aan zijn dienstverband. 
In totaal had hij vijf jaar als ambtenaar bij de Stadsgehoorzaal gewerkt. Het 
waren niet alleen in artistiek opzicht, maar ook financieel gezien goede ja-
ren geweest: hij had een huis en een auto gekocht. Zijn moeder was trots op 
wat hij deed. Vader bleef terughoudend en teleurgesteld. Over de tijd in de 
Stadsgehoorzaal: ‘Hans Smit zei dat ik in mijn “Sturm und Drang” periode 
zat. Achteraf had hij helemaal gelijk. Ik moest antwoorden formuleren op al 
die vragen die op mij afkwamen nu de wereld, door het werk in de schouw-
burg, zoveel onoverzichtelijker en groter was geworden.’2

In de sfeer van het theater was Dick in contact gekomen met diverse arties-
ten. Zo leerde hij ‘de wereld’ kennen. Tegelijkertijd vestigden zich nieuwe 
onderwijsinstellingen in Kampen, waaronder een kunstacademie en een 
theaterschool, die zijn beeld verruimden. De studenten brachten nieuw 
elan in het ingeslapen stadje. Hij voegde zich tussen hen en beleefde veel 
plezier aan de discussies die gevoerd werden, onder meer met de aanwezige 
theologen. Het was de ‘gouden periode van Kampen’, zoals hij het noemde.

Een jeugdige Dick van Ommen geeft regieaanwijzingen bij St. Caecilia. Foto: Freddy Schinkel.
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De wereld in
Na de periode bij de Stadsgehoorzaal ging Dick werken bij plafondbedrijf 
Maars in Harderwijk. Vanwege zijn technische kennis kon hij daar goed uit 
de voeten. Ook hier bleek dat hij geen echte verkoper was: te eerlijk, met te 
weinig commercieel gevoel. Toch hield hij het vier jaar vol, onder meer door 
zijn werkzaamheden op de reclameafdeling, die hij combineerde met een 
leertraject. Door de crisis van de jaren tachtig werd hij ontslagen en kwam 
in de WW terecht. Er heerste grote werkloosheid. De mogelijkheden voor 
nieuw werk waren beperkt. Na een paar jaar kreeg Dick een bijstandsuitke-
ring en moest hij huis en auto verkopen. 
In zijn vrije tijd bleef hij actief in de toneel- en theaterwereld. Zijn werk-
zaamheden als technicus en decorontwerper werden uitgebreid met andere 
disciplines. Zo ging hij regisseren, onder meer voor de Kamper Opera- en 
Operettevereniging ‘Caecilia’, waar hij al vijf jaar decors voor ontwierp, een 
taak die hij had overgenomen van Bart de Kleine. Na de vette jaren waren dit 
de magere, tenminste in materieel opzicht. Hij kreeg wel een honorarium, 
maar dat was laag, al werd het later beter.
Al doende ontwikkelde hij een eigen stijl. De door Dick ontworpen decors 
zijn kleurrijk, levendig en hebben vaak een lichte, humoristische onder-
toon. Zijn liefde voor architectuur komt er duidelijk in naar voren. Ze zijn 
ook nogal barok van aard. Van abstractie moet hij weinig hebben. De meeste 
decors krijgen een romantisch ‘sausje’: ‘Je moet bij operette oppassen dat 
het niet te krullerig wordt. Maar als ik er toch een suikertaart van wil ma-
ken, dan wil ik het ook echt overdrijven zodat er een karikatuur ontstaat.’3   

Dick vond zichzelf een middelmatig tekenaar, maar kon zijn ideeën wel 

Decorontwerp en plattegrond van de voorstelling Het Achterhuis van Anne Frank. Datum onbekend. Waarschijnlijk niet uitgevoerd. 
Collectie: SNS Historisch Centrum. 
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beeldend en ruimtelijk vertalen. Het schrijven van teksten, vooral bestemd 
voor toneel, was een nuttige aanvulling op het beeldende werk en vormde 
soms ook een afrekening met zijn verleden en met de hypocrisie waarmee 
hij was en werd geconfronteerd. Het christelijke geloof en zijn seksuele ge-
aardheid speelden daarbij een belangrijke rol. Het is niet ondenkbaar dat 
mede daardoor de toneel- en studentenwereld, waarin de vrijheid van den-
ken en handelen groter was, hem zo aantrokken. Deze wereld maakte een 
vlucht uit de dagelijkse werkelijkheid mogelijk en fungeerde wellicht als 
katalysator voor zijn gevoelens en fantasie. Langzamerhand vond Dick zijn 
weg in het leven: ‘Mede door dat prachtige, gekke werk wat ik mocht doen, 
werd ik aangezet tot onderzoek en reflectie.’4 

Levensbeschouwing
Het gezin Van Ommen was protestant (hervormd confessioneel), maar niet 
uitzonderlijk streng. Toch speelde het geloof, zeker in zijn jeugdjaren, in 
een stad die als calvinistisch bolwerk te boek staat, altijd een rol op de ach-
tergrond. Dick was kritisch en dreef geleidelijk af. Zelf schreef hij daar het 
volgende over: ‘Het geloof waarin ik ben opgevoed heeft altijd een sceptisch 
gevoel teweeggebracht. Als kind hou je je vast aan de waarden van je ouders. 
Later besefte ik pas dat het niet bij mij paste. Het toneelstuk dat ik maakte 
over de verschillende geloven die elkaar tegenkomen in het voorportaal van 
de hemel (opgevoerd in de tijd van de kernbomprotesten - begin jaren tach-
tig) geven mijn gevoel en strijd daarin prima weer. Ik weet nog goed dat ik 
mijn ouders behoorlijk choqueerde met deze spraakmakende uitvoering in 
de Stadgehoorzaal. […] Dat ik niet meer geloof op de orthodoxe manier, daar 
valt weinig meer aan te doen. Alle mooie teksten ten spijt, blijf ik in het hier 
en nu geloven en niet in het hiernamaals. Alle wijsheden uit alle mythisch 
religieuze boeken hebben voor mij betrekking op het nu. Het hier goed met 
elkaar samenleven, om elkaar geven, proberen een menselijke samenleving 
op te bouwen. God is voor mij daarbij een abstract begrip van wijsheid en 
liefde, de levensles in het aardse leven. […] De bijbel is een pracht psycholo-
gieboek […] maar de beloofde hemel is een utopie. Te mooi om waar te zijn 
… daar ben ik echt te nuchter voor. God is in onze jeugd in de hersenen 
geïmplanteerd als de software in de computer. Helaas gaat de software ook 
verloren als de hardware (de computer - ons lichaam) kapot is.’5 Ook zijn 
homoseksualiteit was een lastig vraagstuk, dat in eerste instantie niet los 
stond van zijn geloofsbeleving: ‘Heimelijk hoopte ik dat God er was en een 
antwoord zou vinden op mijn afwijkende liefde voor mannen. Lang heb ik 
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geloofd dat er ooit een man op mijn pad zou komen en dat God daarvoor 
zou zorgen. Helaas is dat nooit gebeurd.’6 

Uitbreiding van de werkzaamheden
De eerste tekst waarmee Dick naar buiten kwam was een stuk voor het een-
akterfestival van de Kamper Amateur Toneelgroep ‘De Kat’. In de jury zat 
journalist Hans Wiersma, die ook muziek- en toneelrecensies schreef voor 
de krant. Toen Hans met pensioen ging, volgde Dick hem op. Het is altijd 
een gewaagde stap om te oordelen over een vakgebied waarin je zelf actief 
bent: het ene moment zit je in de zaal, het andere sta je op het podium. Het 
maakt je kwetsbaar, maar Dick had daar blijkbaar geen last van. Naar eigen 
zeggen oordeelde hij volgens dezelfde strenge normen die hij bij zijn eigen 
werk hanteerde. Het feit dat hij autodidact was, speelde volgens hem geen 
rol. Daarbij vond hij het recenseren heel interessant. Het paste bij zijn aan-
geboren nieuwsgierigheid. Bovendien had hij het werk voor de krant niet 
opgezocht, maar was het min of meer op zijn pad gekomen (zoals veel van 
de door hem ontplooide activiteiten) en ook in financieel opzicht kwam het 
hem waarschijnlijk goed uit.
Inmiddels ontwikkelde zijn eigen toneelcarrière zich gunstig. Voor officiële 
opdrachten had hij echter papieren nodig. Familieleden raadden hem aan 
een opleiding aan een kunstacademie te volgen. Zelf dacht hij daar in eerste 
instantie te oud voor te zijn en over te weinig vooropleiding te beschikken. 
Toch zette hij die stap. De toelatingstest werd met goed gevolg afgelegd en 
als 27-jarige bleek hij nog net niet te oud om een studiebeurs te kunnen 
krijgen. Hij zocht het dicht bij huis en ging naar de academie in Kampen. 
Directeur Van Sliedregt had in eerste instantie beloofd dat Dick de nieuw op 

Opvoering van Orpheus in de Onderwereld van Jacques Offenbach, door St. Caecilia. 1998. Foto: Freddy Schinkel. Collectie: SNS 
Historisch Centrum. 
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te richten opleiding scenografie kon volgen. Maar toen die er uiteindelijk niet 
kwam, week Dick gedeeltelijk uit naar Amsterdam, waar de studierichting 
wel werd aangeboden. Wekelijks studeerde hij tweeënhalve dag aan de Riet-
veldacademie aldaar en de rest van de (werk)week interieurarchitectuur in 
Kampen. Scenografie is een wat lastig te definiëren richting, omdat deze ver-
schillende disciplines omvat. De belangrijkste componenten zijn vormgeving 
en regie, precies de interesses van Dick. Het regelmatige verblijf in Amsterdam 
bood tevens de gelegenheid om toneel- en operavoorstellingen te bezoeken die 
niet in Kampen waren te zien en die soms tamelijk vrij en provocerend waren. 
De opgedane indrukken versterkten zijn passie voor theaterkunst. 

Links. 
Foto van een maquette van het decor voor 
De Zigeunerbaron van Johan Strauss jr. 2003. 
Collectie: SNS Historisch Centrum. 

Boven
Driedimensionale werktekening van het decor voor 
De Zigeunerbaron van Johan Strauss jr. Vervaardigd 
voor de Apeldoornse Operette Vereniging. 2003. 
Collectie: SNS Historisch Centrum. 
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De praktijk
Bij zijn toelatingsexamen voor de kunstacademie had hij indruk gemaakt 
door de wijze waarop hij zijn ideeën wist over te brengen naar de praktijk. 
Dat hij al enige ervaring had hielp hem bij zijn studie. Op de Rietveldaca-
demie was Benno de Vries een belangrijke docent. Dick liep stage bij de de-
corafdeling van de NOS/NOB. Daar deed hij diverse klussen, waardoor zijn 
kennis zich verbreedde. De stage kreeg geen vervolg door bezuinigingen. 
Dick studeerde af met de productie La Vie Parissienne op dezelfde avond 
dat de muur in Berlijn viel. Deze historische gebeurtenis bleek een streep 
door zijn rekening, want hij had inmiddels contacten gelegd in Duitsland 
en kon werk krijgen in Neurenberg en Augsburg. Nu de muur geen barriè-
re meer vormde, moest hij concurreren met gekwalificeerde krachten uit 
Oost-Duitsland en dat was een bij voorbaat verloren strijd. Deze teleurstel-
ling had ook een positieve keerzijde, want eigenlijk zag hij er tegenop om 
het vertrouwde Kampen te verlaten, de stad waar hij - met uitzondering van 
zijn stageperiode - zijn hele leven had gewoond. De stad die hem had belem-
merd, maar die in bepaalde perioden ook zijn wereld had vergroot. Een om-
geving die vertrouwd en beklemmend was tegelijkertijd, maar die altijd zijn 
basis bleef: zijn familie woonde er en hij kende er veel mensen met wie hij 
herinneringen en ervaringen deelde. ‘De context van de stad Kampen heeft 
inderdaad nog altijd een grote invloed op mij. Ik ben erg gesteld op comfort 
en overzichtelijkheid. In een kleine stad zijn deze zaken ruimschoots voor-
handen. Dat, gecombineerd met mijn trouw aan familie en historie maken 
dat ik hier, denk ik, ook nooit weg zal gaan. Een soort haat-liefdeverhouding 
heb ik met die stad! Als kind was ik al dol op de “kastelen” poorten in het 
park en de weidsheid van de IJssel. Het historisch besef zit er van jongs af 
aan in en heeft mij altijd geïnspireerd, zeker ook in de theaterproducties die 
ik maak. Ben een romanticus optima forma.’7

Producties
Dus bleef Kampen zijn uitvalsbasis. Van daaruit werkte hij aan het vergro-
ten van zijn werkveld, dat zich uitstrekte tot de (wijde) regio, met inciden-
teel een uitstapje daarbuiten. St. Caecilia bleef de belangrijkste opdracht-
gever. Daarnaast werkte hij onder meer voor La Mascotte in Emmeloord, 
de Apeldoornse Operette Vereniging, Rijnstad Operette in Arnhem en het 
Zwols Muziektheater. Als hoogtepunt in zijn carrière beschouwde Dick de 
tien opera’s waaraan hij werkte. Sommige werden op meerdere plaatsen en 
door verschillende gezelschappen onder zijn leiding opgevoerd. Favoriete 
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componist lijkt Jacques Offenbach te zijn, van wie hij Barbe Bleu, Les Brigands, 
La Belle Hélène, La Perichole en La Vie Parisienne opvoerde. ‘Voor een regisseur 
zijn die Franse stukken heel dankbaar. Het zijn flinterdunne verhaaltjes, 
maar heel mooi ingebed in de muziek. En met die verhalen kun je als re-
gisseur veel grapjes uithalen, je kunt er heel veel verwijzingen in aanbren-
gen. Kortom: je kunt er heerlijk aan sleutelen.’8 Andere voorstellingen die 
meerdere keren onder zijn leiding werden geproduceerd zijn The Geisha van 
Sidney Jones, Carmen van Bizet en De Mikado en H.M.S. Pinafore van Gilbert & 
Sullivan. En dat is nog maar een selectie. Soms werden er stukken ingestu-
deerd die waren geschreven of omgevormd voor specifieke gelegenheden, 
zoals De Pioniers voor La Mascotte in Emmeloord. Om zich in te leven in de 
spelers en de wijze waarop ze functioneren in een voorstelling - hoe je van 
zangers toneelspelers maakt - nam hij vijf jaar zangles. Heel belangrijk vond 
hij een goed contact met de dirigent. Verder moest de uitvoerende vereni-
ging een capabel bestuur hebben: ‘[…] De financiële kant moet goed zijn en 
de artistieke ambitie moet deugen. Als een van die poten niet in orde is, kan 
ik niet werken.’ Teamwork is essentieel: ‘Dat betekent dat je voldoende tole-

Opvoering van H.M.S. Pinafore van Gilbert & Sullivan, door
St. Caecilia, 1997. Collectie: SNS Historisch Centrum.

Affiche voor de opvoering van Amerika Amerika door 
St. Caecilia. 2014. Collectie: SNS Historisch Centrum. 
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rant naar elkaar toe bent en elkaar in allerlei opzichten kunt vertrouwen’.9 

Theater is een vluchtige kunstvorm. Na de opvoering is alles immers verdwe-
nen, zelfs de met veel zorg ontworpen en gebouwde decors. ‘Maar ik troost 
me met mijn foto’s, de werktekeningen en vooral de maquettes. Die zijn me 
heilig.’10 Bovendien hield Dick veel vrienden over aan zijn werk. Tijdens het 
productieproces ontstond vaak een soort familieband, zo vertelde hij. 

Veranderingen
In de loop der jaren werden musicals, bijvoorbeeld Evita en Joseph and the 
Amazing Technicolor Dreamcoat, steeds populairder: een landelijke trend die 
door Dick met gemengde gevoelens werd bekeken, maar waaraan hij zich 
niet kon of wilde onttrekken. Hij vond het lastiger om zich goed te uiten 
in de musical dan in de opera. Zo hield hij meer van klassieke dan van po-
pulaire muziek en een musical werd hem snel te veel dans of te veel rock. 
Dick hield juist zo van de symfonieorkesten. De musical werd bovendien 
steeds meer het terrein van commerciële productiebedrijven zoals die van 
Joop van den Ende. Veel van Dicks vroegere werk werd achterhaald door 
deze nieuwe ontwikkelingen. Er zijn ook nog maar weinig gezelschappen 

Opvoering van het stuk de Geisha van Sidney Jones, door St. Caecilia. 2002. Foto: Freddy Schinkel.
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actief in de opera en operette. Van de 120 operetteverenigingen uit de hoog-
tijdagen zijn er op dit moment maar acht tot tien over. Daardoor kreeg Dick 
steeds minder werk. Desondanks hield hij plannen voor de toekomst. Zo 
stond er een opvoering van de Zwanenzang van Offenbach voor 2020 gepland 
in Kampen, als eigen productie van de Stadsgehoorzaal. Deze manier van 
produceren past in een opkomende tendens van regionale voorstellingen 
die door schouwburgen zelf worden ontwikkeld. Het zou weer perspectief 
hebben geboden. 
Buiten zijn theaterwerk en journalistieke arbeid om ontplooide Dick zich 
incidenteel als de promotor van het werk van zijn oom, de talentvolle ama-
teurschilder Anton Stivarius, die als aangetrouwd lid pas later in de familie 
kwam. Hij had een goed contact met hem en waardeerde diens werk. Dick 
was de drijvende kracht achter een expositie in de Stadsgehoorzaal in 1996 
en een expositie in het Frans Walkate Archief in 2008, waarvoor hij veel 
werk van de in 1988 overleden Stivarius uitleende. Bovendien schreef hij een 
artikel over hem in de Kamper Almanak van dat jaar.11  
Om zijn inkomen aan te vullen, maar waarschijnlijk ook omdat hij graag 
met mensen werkte, ging Dick lesgeven aan het Speelwerk in Kampen, later 
Quintus. Interieurarchitectuur was zijn specialisme. Het vak op zich vond hij 
tamelijk leeg, soms zelfs decadent. Les erover geven, het overdragen van ken-
nis, was interessanter. Hij had een kritische houding en stimuleerde die ook 
bij zijn cursisten, door ze vragen te stellen die hen tot nadenken dwongen. 
Dick was een levensgenieter, die hield van lekker eten en een goed glas wijn. 
Ook reisde hij graag, op comfortabele wijze, naar bestemmingen met veel 
cultuur. Vakanties stonden vaak in het teken van zijn werk. Zo maakte hij 
verschillende operareizen. 

Slotakkoord
Toen in de zomer van 2018 duidelijk werd dat een onschuldig lijkende keel-
pijn het symptoom was van een ongeneeslijke ziekte, maakte Dick zich net 
zo manmoedig op voor het einde als hij het leven te lijf was gegaan. Door 
de opgedane levenservaring en met dank aan de theorieën van schrijvers 
als Kuitert, Swaab en Darwin was hij niet bang voor de dood en liep hij niet 
rond met allerlei angsten en drogbeelden. ‘Het atheïsme is voor mij een 
bevrijding. Enkel het dramatische perspectief van die prachtige unieke pla-
neet die wij wereld noemen, trek ik mij aan. Maar ja die is zo groots dat ik 
daar helaas niets aan kan veranderen. Gelukkig is het leven eindig. Dat geeft 
zoveel ruimte en levensadem.’12 

42FV23_F60_deel03_KA2019.indd   376 27-06-19   14:47



377

De balans die hij opmaakte viel positief uit. Hij had altijd zijn passies ge-
volgd. Veel dingen waren daardoor op zijn pad gekomen en hij had er in-
teressante en lieve mensen door ontmoet. Dick ging niet uit van onmoge-
lijkheden, maar van wat hij graag wilde. Daardoor werd het nooit saai: ‘Het 
leven is één doorlopend creatief proces. Wellicht met het doel ons te laten 
ontdekken waarom we hier zijn. Daar heb je dan een heel leven voor no-
dig.’13 
Als blijk van waardering voor zijn grote verdiensten op het gebied van kunst 
en cultuur in zijn geliefde stad ontving Dick in juni 2018 uit handen van 
wethouder Irma van der Sloot de zilveren legpenning van de Gemeente 
Kampen.
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