Onbekende Kampenaar
maakt naam in Zeeland
Leven en werk van Wim Abeleven (1903 – 1967)
door Fred van der Kraaij

Kampen kan bogen op een aantal bekende en zelfs beroemde Kampenaren die in de handelsstad aan de monding van de IJssel zijn geboren of
er - lang of kort - hebben gewoond en gewerkt. Het zijn ‘vogels van diverse
pluimage’ waaronder schilders, schrijvers, theologen, drukkers, een cartograaf, een klokkengieter, een arts, een acteur, een voetballer. Wie kent
ze niet? Hendrick Avercamp, Mechteld Toe Boecop, Lysbeth Jacobsdr. van
Campen (‘Elisabeth Bas’), Jacob van Deventer, Ida Gerhardt, Steven Joessen,
Willem Kolff, Willem van Maanen, Albert Pigge, Klaas Schilder, Jaap Stam,
Henk van Ulsen, Jan Voerman, Peter Warnerssen, Geert van Wou, het is een
greep uit velen.1
Er zijn ook Kampenaren, weliswaar minder beroemd dan de genoemden,
die buiten Kampen een flinke naam hebben opgebouwd hoewel zij hier
nauwelijks bekend zijn. Tot hen behoort Wim Abeleven, geboren in Kampen in 1903. Na wat omzwervingen vestigde hij zich rond 1930 in Zeeland
waar hij naam maakte als tekenaar, illustrator, auteur, ontwerper en regisseur. Waarom is Wim Abeleven een begrip geworden in Zeeland en wat
waren zijn successen? Waarom is hij onbekend gebleven in Kampen? Dit
artikel beoogt een tipje van de sluier op te lichten die over hem ligt. Onbekend maakt onbemind. Zoals we zullen zien, Wim Abeleven verdient
beter.
Jeugd in Kampen
Wim Albert Abeleven kwam op 2 mei 1903 ter wereld in de Buiten Nieuwstraat nummer 82 in Kampen.2 Hij was het tweede kind en de oudste zoon
van Jan Albert Hendrik Abeleven, geboren in 1867 te Amsterdam, en Maria
Francina Philippina Zeper, geboren in 1874 in Hoogezand. Wim had één oudere zus, Geertrui Margaretha, geboren in Kampen in 1900.

375

Wim Abeleven kwam uit een militair gezin. Zijn vader was ingedeeld in het
bataljon Infanterie en gelegerd in wat toen de Van Heutszkazerne heette,
op de Oudestraat, hoewel hij er niet woonde maar bij zijn gezin. Ten tijde
van Wims geboorte was hij Eerste Luitenant der Infanterie. Documenten
van de Burgerlijke Stand Kampen wijzen uit dat Wim Abeleven opgroeide
in een gezin dat uit tenminste zeven personen bestond. Behalve zijn ouders
en zus, leefde ook zijn grootmoeder, Geertrui Margaretha Zeper-Huidekoper, bij hen (weduwe en Friezin, geboren in 1844 te Franekeradeel). Verder
verbleef in het gezin een kostganger en was het een komen en gaan van
inwonende dienstbodes, om redenen die niet bekend zijn.3 De Abelevens
waren dus enerzijds niet onbemiddeld gezien het feit dat zij een dienstbode
in dienst hadden, anderzijds verdienden zij er een centje bij door een kostganger op te nemen. Vader Abeleven had een goede baan, als officier van de
infanterie (het Instructiebataljon). Later zou hij directeur van de Centrale
Cursus worden.
Opmerkelijk was het religieuze milieu waarin Wim Abeleven opgroeide. Zijn
vader was van oorsprong Nederlands Hervormd, zijn moeder Doopsgezind,
evenals zus Geertrui en zijn grootmoeder. Aanvankelijk wordt Wim Abeleven geregistreerd als Gereformeerd.4 De documenten van de Burgerlijke
Stand Kampen laten ook zien dat er op een gegeven moment - onduidelijk is
wanneer - een streep door het kerkgenootschap van Abeleven sr. werd gezet.
We mogen derhalve aannemen dat hij niet praktiserend godsdienstig was.
Gezien het conservatieve en religieuze karakter van Kampen in deze tijd
mag dit opmerkelijk worden genoemd. Kampen had toen ongeveer 20.000
inwoners en de sociale controle was aanzienlijk. Het laat ons in elk geval
zien dat Abeleven sr. een onafhankelijk karakter bezat.5 Hij had ook een
artistieke inslag, wat zich vertaalde in een actieve deelname aan toneel- en
revue/operette-uitvoeringen die plaatsvonden in Kampen, zowel als auteur
en acteur als regisseur. Ook heeft hij als auteur bijgedragen aan de Kamper
Almanak.6 Zijn zoon Wim had zijn talenten dus niet van een vreemde.7
Wim Abeleven groeide op in een gezin dat vaak verhuisde. Deze mobiliteit
zou ook lang zijn leven kenmerken. De Abelevens woonden in een relatief
korte periode op maar liefst zeven verschillende adressen in de oude binnenstad van Kampen. Jan Albert Hendrik Abeleven kwam in mei 1898 uit
Groningen naar Kampen en woonde aanvankelijk in de Geerstraat (nummer 27). Na hun huwelijk - op 9 mei 1899 - vestigde het echtpaar zich op de
Oudestraat (nummer 49). Later verhuisden zij naar de Buiten Nieuwstraat
82, Burgwal 30 en 38, Spoorkade 12 en tot slot de 2e Ebbingestraat 4-I, alvo-
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Wim Abeleven
Bron: Haagsche Courant,
16 mei 1934.

rens Kampen in 1921 te verlaten, naar Dordrecht.8 Wim Abeleven woonde
inmiddels niet meer thuis. In 1919, op 16-jarige leeftijd, verliet hij Kampen
en vertrok naar Harlingen.
De jaren 1919-1930
Het onderzoek naar Wim Abelevens verblijf in Harlingen heeft weinig concreets opgeleverd.9 Hij werd per 30 augustus 1919 uitgeschreven uit het
bevolkingsregister van Kampen. Waar en hoelang hij in Harlingen heeft
gewoond is vooralsnog onbekend. Heel waarschijnlijk bezocht hij er de
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Zeevaartschool.10 In 1934 meldde de Haagsche Courant in een interview zijn
zeevaartverleden als officier op de koopvaardij.11 Wims vrouw, Wil Abeleven-Labberton, schreef in 1946 een boek met sterk autobiografische gegevens dat het vermoeden bevestigt dat hij een opleiding tot officier op de
koopvaardij heeft gevolgd.12 Ook elders is informatie aangetroffen dat Abeleven tot aan zijn huwelijk in 1930 als koopvaardijofficier op Nederlands-Indië heeft gevaren.13 Bovendien heeft hij zelf verteld dat hij over de wereldzeeën heeft gevaren en reizen in verre landen heeft gemaakt.14
In het algemeen is de handel en wandel van Wim Abeleven in de jaren twintig van de vorige eeuw echter in nevelen gehuld. Volgens Joost Bakker, die de
kunstenaarskolonie ‘De Veeristen’ (zie verderop) uitgebreid heeft beschreven,
was de zeemansloopbaan van Wim Abeleven kort, waarna hij als laatbloeier
en autodidact de beeldende kunst opnam, aanvankelijk als reclametekenaar,
geleidelijk meer in de richting van toegepaste kunst, als sierkunstenaar.15
Hiervóór werd reeds het gebrek aan gegevens over zijn verblijf in Harlingen
genoemd. Wim Abeleven heeft in deze jaren twintig tenminste in vijf steden - kort of lang, maar eerder kort - gewoond: in Harlingen, ’s-Gravenhage,
’s-Hertogenbosch, Middelburg en Souburg, maar het is niet uitgesloten dat
hij meer woonplaatsen heeft gehad. In Den Haag werkt hij als tekenaar voor
de meubelfabriek Mutters.16 In 1928 neemt hij er deel aan een tentoonstelling van de Haagsche Schetsclub met tekeningen (‘damesportretten’) die
door de recensent goed worden beoordeeld.17 Het bevolkingsregister van
Middelburg vermeldt dat hij op 6 maart 1930 in de Zeeuwse hoofdstad kwam
wonen, komende uit ’s-Hertogenbosch. Hij wordt officieel ingeschreven in
Middelburg op 14 maart 1930, om er een half jaar later, per 23 oktober weer
te worden uitgeschreven wegens vertrek naar Oost- en West-Souburg.18 De
redenen van zijn frequente veranderingen van woonplaats zijn niet bekend.
In het najaar van 1930 trouwt hij met Wil Labberton in Goes, op Zuid-Beveland. Waar en wanneer zij elkaar hebben ontmoet is niet bekend. Niet
uitgesloten is dat hij - ergens in de jaren twintig - ook korte tijd in Goes
heeft gewoond. Zijn vrouw gaat een belangrijke rol in zijn loopbaan als kunstenaar vervullen. Reden om haar achtergrond kort te belichten. Willemine
(‘Wil’) Labberton werd op 22 maart 1906 geboren in een familie van juristen
in ’s-Gravenhage. Ze was de dochter van Herman Cornelis Labberton (notaris) en Anna Catharina Coenraads Nederveen (zonder beroep), maar groeide
op bij haar grootouders en een tante in Oosterbeek (1912-1924).19 In de archieven van het kantongerecht in Goes bevindt zich een document waarin
Wil Labberton verklaart dat haar ouders weigeren toestemming te geven
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voor haar voorgenomen huwelijk met Wim Abeleven, die in het gerechtelijk document wordt omschreven als ‘van beroep kunstschilder, wonende
te Middelburg’. Zij weigeren ook gevolg te geven aan het bevelschrift van de
kantonrechter te Goes om voor hem te verschijnen.20 Het is gissen naar de
reden van deze weigeringen en ook naar de weigering om aanwezig te willen zijn bij het huwelijk dat op 29 oktober 1930 in Goes, de woonplaats van
hun dochter, werd voltrokken.21 Wil Labberton kwam uit een welgestelde
familie.22 Was het vanwege het standsverschil, of was het omdat haar ouders
weinig vertrouwen hadden in Wim Abeleven, een varensgezel en kunstenaar, met inmiddels een reputatie niet erg honkvast te zijn? Of waren er
misschien (nog) andere, meer persoonlijke, redenen?23 Voorlopig zullen we
het antwoord hierop moeten schuldig blijven.24
1930-1940 Groeiende bekendheid en populariteit
Aan het einde van de jaren twintig duikt de naam van Wim Abeleven op
in Goes. Zijn artistieke talenten vallen snel op. Hij ontwerpt en tekent verschillende affiches die goed worden ontvangen. In 1929 ontwerpt hij een
reclameplaat voor de V.V.V. van Goes ter promotie van het toerisme. De plaat
is uitgevoerd in rood en groen. Centraal staat een toerist in sportkleding,
die naar de Bevelanden (Noord- en Zuid-Beveland) kijkt. De tekening laat
Zuid-Beveland zien, met Goes als middelpunt. De tekst en centrale boodschap van de reclameplaat - Goes, centrum voor toerisme in Zeeland - wordt
geflankeerd door de wapens van Zeeland en van Goes.25 De plaat trekt regionaal sterk de aandacht. Weldra volgen reclameplaten voor de bekende Walcherse badplaats Domburg, in opvallende paarse tinten26, en voor de V.V.V.
in Zierikzee, gelegen op het nabije eiland Schouwen. Prominent figureert
op laatstgenoemde plaat de bekende Sint-Lievensmonstertoren van Zierikzee, de dikke grijze wachter van de belangrijkste plaats op Schouwen.27 De
tekenaar Abeleven wordt alom geprezen om zijn werk, de critici zijn minder
lovend over de stuntelige rijmende tekst, overigens niet de verantwoordelijkheid van de tekenaar.28
Al in 1930 noemt de Goessche Courant Wim Abeleven een Zeeuwse kunstenaar.29 Wim Abeleven wordt niet alleen gevraagd voor affiches ter promotie van het toerisme in Zeeland, ook de Oranjeverenigingen weten hem te
vinden. Voor de Oranjefeesten van 1930 in Middelburg en Goes ontwerpt
en tekent hij aanplak- en raambiljetten, overigens geheel belangeloos.30 Zijn
toen al duidelijk gemanifesteerde affectie voor het koningshuis zal hier niet
vreemd aan geweest zijn. Deze liefde voor de monarchie deelt hij met zijn
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‘Goes Centrum voor Toerisme in Zeeland’. Affiche, 1929.
Bron: Zeeuws Archief.

Zierikzee: ‘Als grijze wachter onzer stad...’ Affiche, 1930.
Bron: Zeeuws Archief.

vader, die inmiddels ook naar Zeeland is verhuisd31 en actief is als voorzitter
van een van de vele Oranjeverenigingen.32 Wim Abelevens ouders hebben
zich gevestigd in de kleine dorpsgemeenschap Oost- en West-Souburg (4.500
inwoners33) op Walcheren, tussen Vlissingen en Middelburg gelegen.34 De
relatie van Wim Abeleven met zijn ouders moet goed geweest zijn. Niet alleen verhuisden zij naar Zeeland en vestigden zich vlakbij hun zoon. Toen
Abeleven sr. in 1938 een reünie van het Instructie-Bataljon waar hij had gediend in Kampen organiseerde, verleende zijn zoon medewerking aan het
programmaboekje en de feestelijkheden. Hij ontwierp de omslag van het
programmaboekje en verlevendigde de bijdrage die zijn vader erin schreef,
‘Ontboezemingen’, met tientallen tekeningen. Deze laten er geen twijfel
over bestaan dat de herinneringen aan zijn geboortestad nog zeer levendig
waren, bijna twintig jaar nadat hij deze had verlaten.
In 1930 wordt Wim Abeleven eigenaar van een groot, statig, wit huis in
Groot-Abeele dat bekend staat als ‘Huize Abeele’.35 Het is een opmerkelijke
aankoop. Nederland verkeert middenin de heftigste economische crisis van
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Een afbeelding van de IJsselbrug van Kampen; een van de
vele illustraties van Wim Abeleven bij het artikel ‘Ontboezeming’ dat zijn vader J.A.H. Abeleven schreef voor het
programmaboekje. Bron: SNS Historisch Centrum / Frans
Walkate Archief.

Omslag van het programmaboekje van de reünie van het
Instructie-Bataljon (Kampen 1938) van de hand van Wim Abeleven. Bron: SNS Historisch Centrum / Frans Walkate Archief.

‘Huize Abeele’ in Groot Abeele. Bron: http://rijksmonumenten.
nl/monument/37842/huis-abeele/oost-souburg/

de 20ste eeuw, waarvan in deze tijd niemand nog weet hoe lang deze zal
duren. Onduidelijk is of Wim Abeleven voor Huize Abeele zijn spaarcenten
heeft aangesproken, of dat de aanschaf anders is gefinancierd. Het echtpaar
Abeleven-Labberton vestigt zich in Groot-Abeele, een buurtschap van slechts
drie straten in de gemeente Vlissingen, tussen Oost-Souburg en Middelburg
gelegen (zie noot 34). Zij blijven er tot 1942 wonen, als zij door de oorlogsomstandigheden gedwongen worden te verhuizen naar Heinkenszand. In 1950
verhuizen Wim en zijn vrouw terug naar Walcheren, waar zij zich definitief
vestigen in Veere.
Abelevens artistieke prestaties zijn intussen niet beperkt gebleven tot het
ontwerpen en vervaardigen van affiches en reclameplaten. Zijn werk om-
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Tafeltje met brandschildering.
Fotocollage Remy Steller.

vat een groot scala aan kunstuitingen die getuigen van grote creativiteit en
ambachtelijke vaardigheden. In Middelburg ontwerpt en maakt hij in de gerenoveerde sociëteit De Vergenoeging, aan de Markt gelegen, sierlijke, glasin-lood ramen, met de wapens van Nederland, Zeeland, Walcheren en Middelburg erin verwerkt.36 Kort na zijn installatie in Huize Abeele opent hij er
een showroom (‘kijkkamer’), met niet alleen olieverfschilderijen: ‘Abeleven
brandschildert, styleert gemeentewapens, maakt lampekappen en heele
schemerlampen, figuurzaagt en ontwerpt rooktafeltjes en handwerkkastjes,
maakt oude stallantaarns tot schone voorwerpjes van binnenhuiskunst (…)
teveel om op te noemen.’ De recensent is euforisch over twee grote, bewerkte kamerschermen en het grotere brandschilderwerk van de kunstenaar.37
De techniek van het brandschilderen in hout die Wim Abeleven hanteert en
ontwikkelt is dermate verfijnd dat galeriehouder, auteur en gastconservator van Museum Veere Joost Bakker spreekt van een ‘gloeiende naald-ets’.38
De sierkunstenaar Wim Abeleven krijgt in toenemende mate opdrachten
voor schilderijen, gedenkplaten, wapen- en wandborden.39 De Koninklijke
Maatschappij ‘De Schelde’ (KMS) in Vlissingen geeft hem opdrachten voor de
decoratie van nieuwgebouwde marine- en koopvaardijschepen.40 Ook raakt
hij in Groot-Abeele bekend in het sociale circuit en is aanwezig bij tal van
sociale activiteiten en sportieve, traditionele en kunstuitingen, vaak samen
met zijn vrouw, onder meer door het ter beschikking stellen van prijzen
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en wisselbekers. Hij begint zich ook te ontplooien als decorbouwer, auteur
en regisseur van toneelstukjes en openluchttheater voor volwassenen en
poppenkastvoorstellingen voor kinderen - aanvankelijk nog in de voetsporen van zijn vader. De Middelburgsche Courant van 12 oktober 1931 maakt
melding van de uitvoering van het succesvolle toneelstuk Jan Klaassens in
het sprookjesland, van de hand van J.A.H. Abeleven uit Goes, waarvoor Wim
Abeleven de decors ontwierp.41 De naam en faam die Abeleven in deze jaren
verwerft leiden ook tot opdrachten buiten de provincie Zeeland. In 1932
ontwerpt en vervaardigt hij enkele houten panelen met afbeeldingen ontleend aan de scheepvaart, bestemd voor het dan grootste flatgebouw van
Den Haag, aan de Waalsdorperweg. De gebrandschilderde zeeslag tussen
Spaanse oorlogsschepen en Hollandse Oost-Indiëvaarders, rond 1600, waaraan de kunstenaar ruim drie maanden heeft gewerkt, roept veel bewondering en lof op.42 In hetzelfde jaar krijgt hij opdracht gebrandschilderde
panelen voor de cabine van een nieuw KLM-vliegtuig, De Kwartel, te vervaardigen.43 Daarnaast ontwerpt en maakt hij leermiddelen zoals bouwplaten,
bestemd voor leerlingen van de hoogste klassen van onderwijsinstellingen
op Walcheren, leermiddelen en speelgoed voor het kleuteronderwijs, zoals
in gebrand hout uitgebeelde sprookjes, en leermiddelen voor bijbelonderricht.44 In 1933 ontwerpt en maakt hij het Nationaal Wandbord, ter herinnering aan de belangrijke gebeurtenissen in dat jaar, met name de muiterij
op het oorlogsschip De Zeven Provinciën en het 35-jarig regeerjubileum van
koningin Wilhelmina. Het eerste exemplaar van de beperkte, genummerde
oplage biedt hij aan de koningin aan, die het in dank aanvaardt. Op het
wandbord is het Schip van Staat afgebeeld met het Nederlandse wapen op
de achtersteven en de koninklijke standaard in top.45 Ook is hij present op
de Wereldtentoonstelling in Brussel in 1935 met een paneel dat de historische ontwikkeling en de economische betekenis van de haven van Vlissingen weergeeft.46 Deze voorbeelden van het succes van Wim Abelevens
kunstwerken zijn niet uitputtend, maar het is niet doenlijk hier alles te
vermelden. De Krantenbank Zeeland, de Tijdschriftenbank Zeeland en de
nationale historische database Delpher vormen drie rijke bronnen van informatie over zijn werk en toenemende bekendheid en populariteit.47 In zijn
statige huis op de Groote-Abeele, aan de oude Vlissingse Straatweg, biedt
hij aan bezoekers en potentiële kopers een permanente tentoonstelling van
een deel van zijn werk aan.48 In Middelburg exposeert hij ten huize van de
heer en mevrouw baron van Ittersum49, een indicatie van zijn uitgebreide
sociale netwerk. Ook adverteert hij in plaatselijke kranten. Opmerkelijk is
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Tekening/Advertentie in de Middelburgsche Courant van
24 november 1934.

Een van de tien etsen uit de serie Middelburg brandt. 1940.
Afmetingen maximaal 17x12,5 centimeter, blad 29, 5x21,5
centimeter. Bron: Zeeuws Archief en ook https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=239&micode=296&milang=nl&mizk_alle=Abeleven&miview=inv2.

een advertentie aan de vooravond van de Sinterklaasviering in 1934 met
de tekst ‘WIM ABELEVEN uitsluitend origineele handwerk Sint Nicolaas geschenken vindt U in mijn Showroom HUIZE ABEELE - SOUBURG’.50 De tekst
gaat vergezeld van een tekening die sterk doet denken aan het latere werk
van de politieke cartoonist Rob Wout, beter bekend onder zijn pseudoniem
Opland (1928-2001). De Kampenaar Wim Abeleven ontpopt zich steeds meer
als een veelzijdig kunstenaar met veel fantasie en een grote creativiteit. Hij
is niet alleen geïnspireerd door scheepvaart en sprookjes. Hij is ook gefascineerd door de lokale geschiedenis van zijn nieuwe thuis dat Walcheren is
geworden. Samen met de amateur-toneelregisseur Piet Blaauw schrijft hij
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een groot openluchtspel getiteld Rammekens voor den Prins, bestemd voor opvoering ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van Philips van Marnix,
Heer van Sint Aldegonde, Heer van West-Souburg (1938). Het is een initiatief
van de lokale (Souburgse) Oranjevereniging. Fort Rammekens is een voormalig fort op de zuidoostpunt van Walcheren en bewaakte in vroeger tijden
de haven van Middelburg. Het openluchtspel - met honderden deelnemers
- beeldt twee oorlogshandelingen tijdens de Tachtigjarige oorlog uit in een
enigszins vrije bewerking van de geschiedenis.51 Rammekens voor den Prins is
de eerste in een lange reeks van openluchtspelen die Wim Abeleven op zijn
naam zet. Er kan intussen bijna geen gedenkwaardige gebeurtenis op Walcheren of op een van de andere Zeeuwse eilanden plaatsvinden of Abeleven
is erbij en luistert het evenement op met artistiek werk van zijn hand - vaak
geïnspireerd door de lokale vaderlandse geschiedenis, niet zelden verbonden met het huis van Oranje. Voorbeelden hiervan zijn de jubileumfeesten
van Vlissingen (40 jaar Vlissingen)52, Veere en Middelburg (op Walcheren),
Sas van Gent (Zeeuws-Vlaanderen) en Zierikzee (Schouwen), zoals we hieronder zullen zien.
Ook Wims vrouw, Wil Abeleven-Labberton, heeft artistieke gaven, zowel op
het gebied van leerbewerking als op literair terrein.53 Het kunstenaarsechtpaar exposeert ook gezamenlijk. In 1940 publiceert Abeleven-Labberton Van
sneeuw en lagunen. Hierin schetst zij op luchtige toon en journalistieke wijze
haar impressies van de reizen naar Italië die het kunstenaarspaar maakt,
deels ter inspiratie, deels vanwege haar gezondheid. Wim verlevendigt haar
schetsen met een groot aantal tekeningen54 en zelf legt hij zijn reisindrukken vast in aquarel, gouache en pastel.55
De oorlogsjaren 1940-1945
Over Wim Abelevens leven tijdens de oorlogsjaren is weinig bekend. Indien
we mogen afgaan op de ogenschijnlijk autobiografische gegevens in het
boek Zeeland vocht door, geschreven door zijn vrouw, werd hij in augustus
1939 opgeroepen voor militaire dienst (na de afkondiging van de voor-mobilisatie). Na een week werd hij definitief afgekeurd, aanvankelijk tot zijn
grote verdriet en teleurstelling. Hij keerde terug naar huis, waar hij zijn
artistieke werk weer opnam.56 In een artikel in De Wete, het tijdschrift van
de Heemkundige Kring Walcheren, bericht Jan Kaljouw dat Wim Abeleven
in de oorlog als parttime burgemeester van Abeele fungeerde, bijvoorbeeld
in de meidagen van 1940, toen er Franse troepen waren gelegerd. Wim Abeleven was een van de weinige Abeelenaren die Frans sprak en tolkte tussen
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‘Helpt’. Affiche,1944. 25x17
centimeter. Bron: Zeeuws
Archief en ook https://www.
oorlogzeeland.nl/index.php/
zeeland-nasleep/1945-hongerwinter.

de militairen en de bevolking. Een saillant detail dat Kaljouw toevoegt is
dat Wim Abeleven altijd een deftige plusfour droeg, een driekwart pofbroek
met gespen onder de knie.57 De verwoesting van de binnenstad van Middelburg op 17 mei 1940 - door brand als gevolg van oorlogshandelingen58 - is
een enorme schok, ook voor Wim Abeleven en inspireert hem tot een tiental etsen. Het Stadsarchief van Kampen bezit sinds 18 september 2019 deze
serie van tien originele etsen, na een genereuze schenking door het Zeeuws
Archief te Middelburg.59 De etsen tonen het verwoeste hart van Middelburg.
De oorlogsrazernij zou Wim Abeleven en ook zijn vrouw nog veel inspira-
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tie opleveren. In 1942 moet het echtpaar noodgedwongen verhuizen. Hun
statige huis, Huize Abeele, waar zij zo aan gehecht zijn, ligt te dicht bij het
vliegveld Souburg. Ze vestigen zich op Zuid-Beveland op het landgoed Landlust, in Heinkenszand.60 De Zeeuw Ernst Braat is een van de weinige auteurs
die diepgaand onderzoek heeft gedaan naar het echtpaar Abeleven-Labberton. Hij komt tot de conclusie dat er, behalve over de Veerse periode (dus
na 1950, zie hieronder), slechts weinig bekend is over hen en dat er weinig
informatie over hun werk bewaard is gebleven. Hij verhaalt dat Wim en Wil
Abeleven en zijn (Ernst Braats) ouders van 1930 tot 1947 - het jaar waarin zijn
ouders Zeeland verlieten - goede vrienden waren. Zijn moeder was evenals
Wim Abeleven in 1903 in Kampen geboren, waarschijnlijk kenden zij elkaar
uit hun jeugd in deze IJsselstad.61 Het artikel bevat een afbeelding van een paneeltje dat Wim Abeleven heeft gemaakt, waarschijnlijk ter gelegenheid van
het huwelijk van de ouders van Ernst Braat. Het is in het bezit van laatstgenoemde en toont de wapens van de geboorteplaatsen van Braats ouders (Arnhem en Kampen) en hun toenmalige woonplaats, Nieuw- en Sint Joosland.62
Genoemd artikel van Ernst Braat is een van de weinige algemene, uitvoerige
publicaties over Wim Abeleven die mijn speurtocht heeft opgeleverd. Er staat
nog een vermeldenswaardig feit in. In het boek Zeeland vocht door (zie noot 56)
is het Voorwoord gedateerd 1942, maar in het boekje wordt gerefereerd aan
het oorlogsjaar 1945 en het is pas in 1946 uitgegeven. Braat oppert als verklaring hiervoor dat eerdere publicatie van het boek riskant was gezien enkele
anti-Duitse opmerkingen erin.63 Papierschaarste kan ook een rol hebben gespeeld. Papier werd in de oorlogsjaren al vroeg gedistribueerd.
Zeeland wordt in het najaar 1944 bevrijd; in november 1944 geven de Duitse
troepen op Walcheren zich over. Het lot van Noordwest-Nederland, de hongerwinter, blijft de provincie bespaard. Wim Abeleven en zijn vrouw zijn erg
begaan met de bevolking van Noord-Nederland en hij speelt een belangrijke
rol in het comité dat de actie Zeeuwse Hulp voor Boven de Rivieren lanceert.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij hiervoor posters en ander actiemateriaal ontwerpt en maakt. In 1944/1945 verschijnen twee bekende affiches
van zijn hand, een in helderrood (1944), de ander in paarsblauw uitgevoerd
(1945)64, en in het voorjaar van 1945 een tweejarige kalender, 1945-1946, uitgevoerd in zachte, bruine tinten, waarop soldaten van de Irene Brigade staan
uitgebeeld. Wil Abeleven-Labberton schreef hierbij een passend gedicht, geïnspireerd op de hongerwinter.65 Wim Abelevens rol in het actiecomité blijft
niet beperkt tot artistieke uitingen. Hij neemt ook daadwerkelijk deel aan
de distributie van voedsel boven de rivieren.66
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Affiche van het openluchtspel
Ontworsteld! 1946. Bron:
Zeeuws Archief en ook
https://www.archieven.nl/
nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=239&micode=296&milang=nl&mizk_
alle=Abeleven&miview=inv2.

De gloriejaren 1945-1967
De naoorlogse periode bevat veel hoogtepunten van de uitgebreide productie en grote populariteit in Zeeland van Wim Abeleven. Een uitvoerige beschrijving ervan zou te veel zijn voor dit artikel. Toch is het nuttig en interessant hier enkele van zijn bekendste en meest succesvolle werken te noemen
en kort te beschrijven. Het gaat hier vooral om de talrijke openluchtspelen
en de boeken die hij schreef. Kleinere activiteiten en producties, die intussen gewoon doorgingen, worden hier niet vermeld.
Om de betekenis van het werk van Wim Abeleven, dat in deze periode vaak
tot stand kwam in nauwe samenwerking met zijn vrouw, goed op zijn waar-
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de te schatten moeten we ons verplaatsen in de naoorlogse situatie in Nederland. Het was een periode van wederopbouw, waarin hard werd gewerkt,
maar ook grote behoefte bestond aan plezier, zeker in de eerste jaren na de
oorlog die zoveel ellende had meegebracht. De financiële en materiële middelen waren in deze tijd vaak beperkt, zowel op individueel als op gemeenschapsniveau. Des te opmerkelijk is het dat de openluchtspelen die Wim
Abeleven in deze periode schreef en regisseerde - waarvan sommige via de
radio werden uitgezonden - spektakelstukken waren met vaak honderden
deelnemers en figuranten.67 Een van de eerste grote producties vindt plaats
in 1946. Het is het openluchtspel Ontworsteld, geschreven door Wim Abeleven en Wil Abeleven-Labberton, waarvan de organisatie en regie in handen
is van Wim Abeleven. Het wordt op Koninginnedag (in deze periode op 31
augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina) en op 2 september opgevoerd, in Vlissingen, en gaat over de oorlogsjaren in Zeeland en met name
Vlissingen, fantasierijk vertolkt door Michiel de Ruyter, de nationale held
van deze havenstad, en de Stedenmaagd. Er spelen meer dan 400 personen
mee waarvan 250 koor- en orkestleden. Het schouwspel, dat ook via de radio
wordt uitgezonden, trekt meer dan 8000 bezoekers die van heinde en ver
kwamen.68 Een jaar later verschijnt al een volgende productie, het toneelstuk Als zoveelen, ook over de oorlogsjaren op Walcheren, geschreven door het
echtpaar Abeleven, waarvan de regie weer in handen is van Wim Abeleven.69
Het toneelstuk wordt zowel op Walcheren (in Vlissingen en Middelburg) als
op Zuid-Beveland (Goes) uitgevoerd. Het is ‘een aangrijpend toneelstuk over
het lijden en strijden van de Zeeuwen in de jaren 1940-1945, waarin ook de
humor niet ontbreekt’, zoals een aankondiging luidt.70 Kranten schrijven
lovend over het stuk vanwege zijn ‘Zeeuwse karakter’.71
Abelevens actieradius beperkt zich niet tot Walcheren en Zuid-Beveland. Zo
verzorgt hij in 1947 de regie van een groots feestelijk openluchtspel in Sas
van Gent, Zeeuws-Vlaanderen (Eene Poorte voor Vlaenderen) waaraan 550 personen meewerken. Duizenden toeschouwers genieten van het openluchtspel
dat de feesten in Sas van Gent ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van
deze stad kleur geeft.72 Het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1948 vormt de aanleiding voor het openluchtspel Mijn Schilt ende
Betrouwen. Het stuk gaat over de geschiedenis van de Oranjes door de eeuwen
heen en vormt een vurig pleidooi voor de plaats van de Oranjes in Nederland. Het wordt opgevoerd onder regie van Wim Abeleven, die het met zijn
vrouw heeft geschreven. Het spel vormt het hoogtepunt van de vieringen in
Middelburg, in juli van dat jaar. Wim Abeleven ontwerpt er ook het affiche
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Kop van De feestende poorter en tevens jubileum affiche voor de feestelijkheden ter ere van de viering van 1100 Jaar Zierikzee.
Bron: De Stem, 21 mei 1949.

voor, in oranje en rood uitgevoerd. Het toont de drie koninklijke regalia:
de kroon, de scepter en de rijksappel. Het openluchtspel wordt uitgevoerd
door driehonderd spelers; nog eens driehonderd zangers werken mee aan
het stuk, dat wordt opgevoerd met het Middelburgse stadhuis als decor.73 In
1948 krijgt Wim Abeleven de algemene leiding van de hoofdcommissie die
de feestelijkheden in Zierikzee, de hoofdstad van het eiland Schouwen, ter
gelegenheid van het 1100-jarig bestaan van de stad, in augustus 1949, moet
voorbereiden.74 Hij maakt hiervoor ook een fraaie tekening, die gebruikt
wordt voor de kop van de feestkrant De feestende poorter en het jubileum-affiche. Wim Abeleven ontpopt zich ook als kinderboekenschrijver. In 1948
verschijnt De avonturen van Flap de Aardman met het schip Mandarijntje, over de
fantasiefiguur Flap, een kabouterachtige verschijning.75 In 1950 volgt een
tweede deel, Flap en de verdwenen prins (beide delen gepubliceerd door G.B.
van Goor Zonen’s Uitgevermaatschappij Den Haag). De twee boeken zijn
door de auteur rijk geïllustreerd. Abeleven toont zich hier een uitstekende sprookjesverteller, met een rijke fantasie. De boeken zijn vooral bedoeld
voor jeugdige lezers, maar spreken ook volwassenen aan.76
Veere, 1950-1967
In 1950 verhuizen Wim Abeleven en zijn vrouw van Heinkenszand naar Veere, een klein, historisch stadje met ongeveer 1000 inwoners. Zij vestigen zich
in een voormalig garnalenpakhuis, omgebouwd tot een stijlvol woonhuis
dat door hen De Gulden Garnaele wordt gedoopt. Ook openen zij een antieken kunsthandel (Suster Anna) elders in het oude centrum van Veere.77 Het
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Omslag van Flap en de verdwenen prins met tekst en tekeningen van Wim Abeleven (’s-Gravenhage [1950]).
Bron: Privécollectie, Kampen.

Omslag van De avonturen van Flap de Aardman met het
schip “Mandarijntje” (’s-Gravenhage [1948]).
Bron: Privécollectie, Kampen.

huis Suster Anna is aanvankelijk hun atelier. Later bevat het bovendien een
minitheater met vijftig zitplaatsen.78
In Veere laat Wim Abeleven zijn laatste en wellicht diepste sporen na. Tot
zijn belangrijkste wapenfeiten behoren zijn rol in de Stichting Schotse Huizen, de oprichting van het Museum van Veere en van de Vereniging Vrienden van Veere. Opmerkelijk is evenwel dat er geen informatie is gevonden
over zijn situatie - en die van zijn vrouw - tijdens de watersnoodramp van
1953 (waarbij Veere onder water kwam te staan).
Wim Abelevens geslaagde rol in de organisatie van de Zierikzeese jubileumfeesten (1949) levert hem een opdracht op van de Veerse gemeenteraad voor
de viering van vier eeuwen Markiezaat in juli 1955. Hij bedenkt hiervoor een
sprookjesspel, getiteld Het sprookje in de historie, met 150 spelers, en ontwerpt
en maakt hiervoor ook de decors en de affiches. Centraal staat de laatste regeringsdaad van keizer Karel V (1500-1558). In 1555 verhief Karel V de Heere
van Veere tot Markies van Veere; hij bevorderde hiermee de stad Veere van
Heerlijkheid tot Markiezaat. De voorstellingen op 22 en 23 juli 1955 trekken
zo’n duizend toehoorders, ongeveer evenveel als het inwonertal van Veere.
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Wim Abeleven presteert het om koningin Juliana, die de titel markiezin van
Veere draagt, naar Veere te krijgen waar zij het openluchtspel bijwoont.79
Dit openluchtspel vormt naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke bron
van inspiratie voor het boek Tumult in Veere dat in 1957 verschijnt. Het gelijknamige toneelstuk, een bewerking van Abelevens boek door Han van den
Broeke en opgevoerd door zo’n honderd inwoners van Veere, is een van de
hoogtepunten van de jubileumfeesten ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de stad in 1996.
In Tumult in Veere beschrijft Wim Abeleven op fantasierijke wijze hoe de zeven beelden van het eeuwenoude stadhuis tot leven komen en de macht
grijpen in het stadje waar zij een republiek uitroepen. Door tevens gebruik
te maken van bestaande personen creëert hij een mengeling van fantasie
en realiteit. Was de schrijver hier misschien mede geïnspireerd door de zes
standbeelden van het oude stadhuis in Kampen, die hij zich ongetwijfeld
uit zijn jeugd herinnerd zal hebben? Immers, het stadje Veere heeft veel
overeenkomsten met zijn geboortestad aan de monding van de IJssel. En
liggen aan de overkant van het Veerse Meer niet Campen, Nieuw-Campen
en Kamperland? Het is een gewaagde maar prikkelende hypothese die naar
de mening van deze schrijver (FvdK) niet zonder meer als fantasie hoeft te
worden afgedaan. Het speelse verhaal van Tumult in Veere doet sterk denken
aan de stijl van de Haarlemse schrijver Godfried Bomans (1913-1971), in hoge
mate populair geworden door zijn boek Erik of het klein insectenboek dat in
1941 was verschenen. Er zijn verschillende overeenkomsten tussen laatstgenoemd boek en Tumult in Veere, waaronder de ontknoping, waarin de hoofdpersoon wakker wordt en alle avonturen blijkt te hebben gedroomd. Veere
stond in 1957 aan de vooravond van ingrijpende veranderingen in het kader
van de deltawerken. In 1961 werd het Veerse Gat tussen Noord-Beveland en
Walcheren gedicht. De Veerse vissershaven verloor hierdoor zijn betekenis
en de visserij verdween. Wim Abeleven gaf met andere kunstenaars van de
kunstenaarskolonie in Veere een maatschappelijke reactie hierop. In 1959
organiseren zij in een van de Schotse huizen aan de Kaai (kade) de tentoonstelling De vis in de kunst, een expositie van schilderijen, tekeningen, aquarellen en enkele foto’s van vissen en vissers van Veere. Het leeuwendeel van de
geëxposeerde werken is van de hand van achttien kunstenaars, waaronder
Wim Abeleven.80 Veere heeft dan al bijna honderd jaar een bloeiende kunstenaarskolonie binnen zijn stadsgrenzen.
Wim Abeleven behoort tot deze kunstenaarsgroep die bekend is onder de
naam Veeristen. Veere kon lang wedijveren met Domburg, ook op Walche-
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Omslag van Tumult in Veere
(Oostburg 1957).
Bron: Privécollectie, Kampen.

ren gelegen, als aantrekkingspool voor kunstenaars. Zij waren aangetrokken door het schilderachtige havenstadje, de vissers, het heldere licht en de
prachtige wolkenluchten.81 Kees Leeman heeft de kunstenaarskolonie van
1870 tot 1970 uitvoerig beschreven. Hij beschrijft dat in deze periode ruim
vierhonderd kunstenaars - uit binnen- en buitenland - korte of lange tijd
in Veere hebben gewoond en gewerkt, waaronder dus ook het kunstenaarsechtpaar Wim en Wil Abeleven.82 Galeriehouder en gastconservator van
het Museum Veere Joost Bakker deelt de ‘Veerse’ kunstenaars in Leemans
naslagwerk in vier categorieën in: Veeristen, Veerse Joffers, passanten en
varende schilders. De eerste twee categorieën zijn erenamen volgens Bakker.83 Wim Abeleven komt volgens hem de eer toe tot de groep van Veeristen te behoren.84 In zijn boek Veere daar moest je geweest zijn, besteedt Bakker
uitvoerig aandacht aan Wim en Wil Abeleven.85 Wim Abeleven speelt door
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zijn artisticiteit, zijn jarenlange verblijf in het stadje en zijn samenhangende, uitgebreide sociale netwerk een belangrijke rol in de kunstenaarskolonie.
Hij behoort overigens volgens Leeman en Bakker niet tot de kleine subgroep
van kunstschilders van enige naam.86 Abelevens reputatie in de kunstwereld
berust op andere kunstuitingen, zoals we hebben gezien. Bakker noemt hem
‘een artistieke Veerse duizendpoot’.87 Het verdwijnen van de visserij, de vissers
en de vissersboten in 1961 betekent ook het verlies van Veere’s aantrekkingskracht op de kunstenaars. ‘De betovering was verbroken’ schrijft Kees Leeman.
De laatste publicatie van Wim Abeleven die hij weer met zijn vrouw schrijft
lag eigenlijk al sinds 1949 op de planken. Het was oorspronkelijk geschreven
als openluchtspel88, voor zeshonderd personen, maar werd in 1966 omgevormd tot een declamatorium van twee personen, waarvan Wil Abeleven
er één was.89 Veere voor den Prins werd opgevoerd in de Burgerzaal van het
stadhuis van Middelburg tijdens de viering van het tweede lustrum van de
belangenbehartigingsorganisatie Vrienden van Veere, waarvan Wim Abeleven in 1956 een van de oprichters was geweest en sindsdien ook bestuurslid
was.90 De vele fraaie illustraties (tekeningen en aquarellen) in het gelijknamige boekje zijn van zijn hand. Het verhaal gaat weer over een belangrijke
periode in de geschiedenis van Veere, het einde van het Tweede Stadhouderloze Tijdperk in 1747, de strijd tussen patriotten en monarchisten en de feestelijke intocht in Veere van erfstadhouder Willem Karel Hendrik Friso, Prins
van Oranje-Nassau, Markies van Veere - van de Friese tak van de familie van
Oranje - in 1751. Het taalgebruik in het boekje klinkt in onze hedendaagse
oren erg gezwollen, het boekje zelf is een vrij oppervlakkig en inhoudsloos
werk, maar het geheel weerspiegelt de liefde voor het Huis van Oranje van
zowel de schrijver(s) als de stad Veere. Bovendien moeten we dit in de geest
van de tijd beoordelen.
Het doek valt
Wim Abeleven overlijdt onverwacht op 18 augustus 1967 aan de gevolgen van
een hartinfarct, op 64-jarige leeftijd, in Ålesund, Noorwegen, waar hij met
zijn echtgenote de vakantie doorbrengt. Een jaar eerder had hij ook een hartinfarct gehad. Dit had hem echter niet verhinderd om vlak voor zijn Noorse
vakantie een vijftal boeken te voltooien die bij een Belgische uitgever zouden
verschijnen.91 In verschillende Zeeuwse kranten verschijnt een In Memoriam
waaruit eens te meer blijkt dat de van oorsprong Kampenaar Wim Abeleven
een zeer bekende en geliefde persoon was geworden in Zeeland.92 Zijn overlijden wordt herdacht en betreurd, niet alleen in Veere, maar ook in Groot-
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Abeele, Goes, Middelburg, Souburg, Vlissingen en Zierikzee. De crematie van
zijn stoffelijk overschot vindt op verzoek van zijn weduwe in alle stilte in Oslo
plaats. De urn met zijn as is bijgezet op het kerkhofje van Zanddijk, een gehucht in de gemeente Veere.93 Wil Abeleven-Labberton blijft in Veere wonen,
waar zij in de nacht van 9 op 10 november 1980 door verstikking tijdens een
brand in haar woonhuis om het leven komt.94 Ze heeft ook haar laatste rustplaats op het kerkhofje van Zanddijk. Op de halfronde rechtopstaande steen
op hun graf staan de woorden gebeiteld: ‘Waar het licht zal staan, zal de duisternis gaan.’95 Wim en Wil Abeleven lieten geen kinderen na.
Abeleven is wel vergeleken met zijn tijdgenoot Carel Briels (1916-1983), de
Nederlandse acteur en regisseur wiens naam nauw verbonden is met de
organisatie van massa-spektakelstukken. Ernst Braat, de enige onderzoeker
die diepgaand en uitgebreid naspeuringen heeft verricht naar leven en werk
van Wim Abeleven, schreef in 2006 ‘Wat Carel Briels voor “Holland” was,
was Wim Abeleven na de Tweede Wereldoorlog voor Zeeland’.96 Met negen
grote openluchtspelen evenaart Wim Abeleven inderdaad bijna de prestaties van de veel bekendere Carel Briels.97
De naam van Wim Abeleven zal voor altijd verbonden blijven met Veere,
Groot-Abeele, Middelburg en Zierikzee - met Zeeland. Hij was een veelzijdige
kunstenaar en bekwame ambachtsman, een autodidact die, na een onrustige en weinig stabiele startperiode in zijn leven, zijn draai en rust vond
op Walcheren, waar hij zich in Veere volkomen thuis voelde, samen met
zijn creatieve vrouw, Wil Abeleven-Labberton. Terugkerende thema’s in zijn
werk zijn de scheepvaart, wat zijn eerste liefde was, het koningshuis, de
geschiedenis van Zeeland, met name van Walcheren, en de verschrikkingen
van de Tweede Wereldoorlog. Uitgezonderd het laatstgenoemde bracht hij
zijn onderwerpen vaak op een speelse manier. Ontelbare aantallen mensen
hebben genoten van zijn werk, de tekeningen, affiches en brandschilderingen waarmee hij zijn kunstenaarsloopbaan begon en de openluchtspelen
en massa-spektakelstukken waarmee hij in de naoorlogse jaren excelleerde.
Bovendien was hij een niet onverdienstelijke pianist en een aimabel persoon. Wie had dit ooit gedacht van dit jongetje uit de Buiten Nieuwstraat?
Kampen kan trots zijn op Wim Abeleven.

Noten
1.

Een goed algemeen overzicht biedt de website 80 Kunstenaars van Kampen van Remy
Steller. Zijn uitgangspunt was de collectie van het SNS Historisch Centrum/Frans Walka-
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te Archief en kunstenaars die staan geregistreerd in het overzicht van het Rijksbureau
voor Kunsthistorische Documentatie. Zie: _https://www.steller.cc/pictures/kamper_kunstenaars2018.pdf geraadpleegd op 21 oktober 2019.
2.

Geboorteakte van Willem Albert Abeleven, geboren te Kampen, 2 maart 1903, aangegeven
4 mei 1903. Bron: Stadsarchief Kampen. De heer Otto Ottens van het Stadsarchief Kampen
was zeer behulpzaam bij het lokaliseren van deze en andere bronnen waarvoor ik hem
veel dank verschuldigd ben.

3.

Persoonskaart / Gezinskaart Abeleven-Zeper. Bevolkingsregister 1890-1909 Abeleven (toegang 00002, Gemeentebestuur Kampen (1813) 1815-1933, inventarisnummer 1225 I, folio
35). Bron: Stadsarchief Kampen.

4.

In latere documenten (van de burgerlijke stand te Middelburg) wordt als zijn kerkgenootschap genoteerd ‘D.G.’. Bron: Bevolkingsregisters Middelburg, No. 115.

5.

In het Frans Walkate Archief bevindt zich correspondentie tussen Frans Walkate, indertijd
directeur van de Nutsspaarbank Kampen, en Jan Albert Abeleven (sr.) uit de jaren dertig,
waarin ze het veranderde sociaal-maatschappelijke klimaat in Kampen becommentariëren, met name de toenemende invloed van het calvinisme in de stad en het verdwijnen
van het vroegere liberale klimaat in de jaren dertig. Bron: E-mails van Geraart Westerink
aan Fred van der Kraaij (gedateerd 13 en 14 november 2018).

6.

Zie de Kamper Almanakken van 1937/38 (‘Herinneringen... Terugblik op voorbije tijden’, 140158) en 1939/40 (‘Toen ik leerling van de Hoofdcursus was’, 147-159).

7.

In 1922 werd Jan Albert Hendrik Abeleven (‘Abeleven sr.’) om niet genoemde redenen ontslag uit militaire dienst verleend. Bron: Provinciale Drentsche en Asser Courant (1922, 2 december). Hij overleed op 14 juli 1954, op 87-jarige leeftijd, in Zwolle. Zijn laatste woonplaats
was Hattem.

8.

De genoemde huisnummers verwijzen naar de toenmalige nummering, zoals destijds vermeld op de Persoonskaart / Gezinskaart van de familie Abeleven-Zeper. Zie noot 3.

9.

De Bevolkingsregisters van Harlingen die openbaar zijn lopen van 1850 tot 1920. Vanaf
1920 tot circa 1935 bestaan er de Gezinskaarten. Deze zijn helaas sinds mei 2018 - na de
inwerkingtreding van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming - niet meer
openbaar. De beheerder van het stadsarchief Harlingen liet per mail weten dat Wim Abeleven niet voorkomt in het bevolkingsregister van Harlingen over de periode 1900-1920.
Hij komt ook niet voor op een gezinskaart Harlingen over de jaren 1920-1935. De reële
mogelijkheid bestaat dat hij ergens in Harlingen in de kost is gegaan en daarom niet als
hoofdbewoner op een gezinskaart staat. In dat geval is zijn naam wel op zo’n gezinskaart
bijgeschreven, maar het zoeken hiernaar is als het zoeken naar de bekende speld in een
hooiberg. Bron: E-mails van Jeanine Otten, beheerder Gemeentearchief Harlingen aan
Fred van der Kraaij (gedateerd 22 en 29 oktober 2019).

10. Het aanwezige Register van leerlingen van de Zeevaartschool Harlingen loopt helaas tot
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1902. In 2018 verscheen het boek Leren navigeren. 200 jaar maritiem onderwijs in Harlingen door
Jurjen R. Leinenga (Zutphen 2018) naar aanleiding van tweehonderd jaar maritiem onderwijs in Harlingen, gebaseerd op archiefonderzoek en interviews. Wim Abelevens naam
komt niet voor in Leinenga’s boek, maar dit geeft nog geen definitief uitsluitsel, want
het bevat geen register van alle leerlingen. Bron: E-mails van Jeanine Otten, beheerder
Gemeentearchief Harlingen aan Fred van der Kraaij (gedateerd 22 en 29 oktober 2019).
11. ‘Moderne interieurkunst. Werk van Wim Abeleven.’ (1934, 16 mei). Haagsche Courant, Letterkundig bijblad, 2.
12. Wil Abeleven-Labberton; met teekeningen van Wim Abeleven, Zeeland vocht door… (Utrecht
1946) 11. Zie ook noot 56.
13. Jan Kaljouw, ‘Huize Abeele. Buitenplaatsen en herenhuizen aan de oude Vlissingseweg’, De
Wete 41, nummer 2 (1 april 2012) 16-25.
14. Verschillende Zeeuwse dagbladen publiceren een artikel waarin staat dat Wim Abeleven
in 1935 een verenigingsavond in Souburg verlevendigt met het tonen van lichtbeelden,
een serie lantaarnplaatjes, meest eigen opnamen, van de zogenoemde hadji-reizen, waarvan hij er negen heeft meegemaakt. Hij vertelt het geïnteresseerde publiek uitvoerig over
deze zeereizen met Mekkagangers aan boord. Bronnen: Middelburgsche Courant (1935, 15
februari) 7; Vlissingsche Courant (1935, 15 februari) 1; De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad
voor Zeeland (1935, 15 februari) 6. Zie ook noot 56.
15. ‘Abeleven, Willem Albert (Wim), kunstnijveraar en podiumkunstenaar/regisseur’, in: Joost
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