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IJsselgezicht van Barend Blankert

Een bijzondere aanwinst 

door Geraart Westerink

Jaarlijks wordt de collectie van het Frans Walkate archief, onderdeel van 
het SNS Historisch Centrum, aangevuld met diverse kunstwerken. Veel 
ervan zijn de moeite waard om uit te lichten. Dit jaar viel de keuze op 
een monumentaal werk van Barend Blankert dat de kunstenaar al in 2019 
schonk dankzij bemiddeling van een betrokken relatie.1 Het werd begin 
jaren zeventig gemaakt, is geschilderd op paneel, meet maar liefst 1 bij 2 
meter en stelt het Kamper IJsselfront voor, althans een vrije interpretatie 
ervan. Mede door de voorstelling, de schaal en de reputatie van de kun-
stenaar - van wie nog geen werk in de collectie aanwezig was - is het een 
bijzondere aanwinst. Bovendien past het naadloos in het verzamelbeleid 
van het Frans Walkate Archief, waarin de nadruk ligt op kunst met een 
Kamper connectie. Dat kan een topografisch relevante afbeelding zijn, of 
werk van een kunstenaar die op enige wijze met Kampen verbonden is. In 
dit geval zijn beide criteria van toepassing.

Kamper connectie 
De keuze voor het onderwerp is niet toevallig. Barend Blankert werd in 1941 
in Kampen geboren en woonde er tot 1948, toen het gezin naar Sneek ver-
huisde. Vader S. Blankert was leraar klassieke talen op het plaatselijke gym-
nasium. Na zijn vertrek uit Kampen studeerde Barend aan de Rijksnormaal-
school ter Opleiding van Tekenleraren. Daarna ging hij (teken)les geven, 
aan onder meer Academie Vredeman de Vries in Leeuwarden en Academie 
Minerva te Groningen, opleidingen waarin ambachtelijke vaardigheden 
centraal staan als uitgangspunt voor een beeldende vertaling van de zicht-
bare werkelijkheid. Ondertussen bouwde Blankert aan een indrukwekkend 
oeuvre, dat zich kenmerkt door een verfijnde stijl die dicht bij de dagelijkse 
realiteit blijft, maar waaraan hij wel een persoonlijke draai geeft die vaak 
een vervreemdend effect teweegbrengt. Dat geldt zeker voor het verworven 
IJsselgezicht.
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In 1972 hing het geschonken werk op een expositie in Amsterdam. De toen-
malige burgemeester van Kampen, W.P. Berghuis, wilde het graag kopen, 
maar de wethouders vonden het te duur en de koop ging niet door, een be-
sluit dat de traditioneel aarzelende houding van de meeste Kamper gezags-
dragers ten opzichte van moderne beeldende kunst bevestigde. Wel werd de 
kunstenaar begin 2000 geëerd met een solo-expositie in de Gemeentelijke 
Expositieruimte (de voormalige Synagoge) die werd geopend door ‘Kamper’ 
acteur Henk van Ulsen, tevens oud-leerling van vader Blankert. Daar was 
het grote paneel ook te zien, maar het werd niet verkocht. Blankert moest 
het weer onverrichterzake mee naar huis nemen en liet zijn geboortestad 
achter zonder dat daar een representatief werk van hem in een openbare 
collectie was opgenomen, een verzuim dat door deze schenking een kleine 
twee decennia later alsnog - op eigen initiatief van de kunstenaar - werd 
goedgemaakt.

Voorstelling
Het IJsselfront stelt overduidelijk Kampen voor, maar is geen natuurgetrou-
we weergave ervan. Belangrijke herkenningspunten zijn aanwezig: de Bo-
venkerk, de Koornmarktspoort (nog wit), de Nieuwe Toren. Hun onderlinge 
verhouding en afstand klopt ongeveer. De panden eromheen en ertussenin 
zijn echter vrijelijk gerangschikt en losjes geïnterpreteerd. Sommige be-
staan daadwerkelijk (bijvoorbeeld het voormalige woonhuis van Ida Ger-
hardt), andere niet. Dat stoort nauwelijks. Waarschijnlijk omdat de belang-

Barend Blankert. Gezicht op Kampen. 1991. Olieverf op paneel, 1 x 2 meter.
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rijkste monumenten door hun vaste positie niet alleen herkennings- maar 
ook ijkpunten zijn. De toeschouwer vult aan wat niet klopt of negeert dat. 
De kennis corrigeert de waarneming. Het iconische beeld van het IJsselfront 
blijft daardoor overeind. Hooguit brengen de afwijkingen een gevoel van 
verwarring en vervreemding teweeg en misschien zelfs wel van verontrus-
ting, want mensen worden onzeker als ze niet precies zien wat ze verwach-
ten, ook als ze zich daar niet van bewust zijn. En dat was waarschijnlijk juist 
de bedoeling van Blankert. Daarnaast koos hij voor een donker kleurenpa-
let, dat bijdraagt aan de mystieke en dreigende sfeer van het doek. 
Ondanks de zorgvuldige compositie en geconcentreerde aandacht waarmee 
het is geschilderd is het IJsselfront niet meer dan een beeld- en sfeerbepa-
lend decor voor de hoofdvoorstelling, die zich afspeelt op de voorgrond, op 
de andere rivieroever, de kant van IJsselmuiden. Daar is aan de linkerzijde 
een groepje bomen gesitueerd met wat lagere begroeiing eromheen. Bijna 
aan de rand ervan staat een oudere man, half verscholen in het groen, af-
gebeeld en profil, met zijn hoofd naar beneden, kijkend naar rechts, in een 
houding alsof hij zijn blaas leegt. Op 17de-eeuwse schilderijen was dat geen 
ongebruikelijk tafereel: op de achtergrond, als humoristische stoffering, of 
grapje in de coulissen. Op een 20ste-eeuws paneel is het tamelijk vreemd, 
zeker op zo’n prominente plaats in de compositie. Het zou natuurlijk ook 
kunnen zijn dat hij een boek leest, al is de houding daarvoor wel onhandig 
en heeft hij duidelijk een bril nodig. In wezen zou die interpretatie echter 
meer voor de hand liggen. De afgebeelde is namelijk de vader van Barend, 
de leraar klassieke talen op het Stedelijk Gymnasium en collega van Ida Ger-
hardt, de dichteres die bevriend was met de familie en een gedicht schreef 
bij de dood van een van de zoons, een jongere broer van Barend. 

Onbekende dichter
De literaire associatie is ook in lijn met de occupatie van de hoofdfiguur: 
de langharige man in leren jas op de voorgrond die de toeschouwer recht 
aankijkt en met zijn uiterlijk duidelijk wortelt in de jaren zeventig. Het is 
de in Kampen geboren dichter Rudi ter Haar, een vriend van Barend. Zijn 
naam zal weinigen iets zeggen. In tegenstelling tot Ida Gerhardt, Sybren 
Polet en Willem van Maanen is hij niet doorgedrongen tot de literaire ‘walk 
of fame’ van de IJsselstad. Er is bovendien weinig over hem bekend. Hij zal 
op een gegeven moment naar Amsterdam zijn verhuisd. Daar zat hij in de ja-
ren zestig tenminste enige tijd in de redactie van het studentenblad Propria 
Cures, waarin hij ook af en toe wat gedichten publiceerde.2 Tot de uitgave 
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van een complete bundel met zijn werk is het nooit gekomen. Maar met 
een van zijn gedichten uit die tijd wist hij wel door te dringen tot Gerrit 
Komrij’s toonaangevende bloemlezing Nederlandse poëzie van de negentiende 
en twintigste eeuw in 1000 en enige gedichten.3 Het betreft ‘De geboorte van de 
Romantiek’ (een zinsnede die zowel onderwerp als titel is) en luidt verder: 
De zon gaat onder / Ik voel mij bijzonder. Drie regels, van vijftig jaar geleden, 
waarmee hij de ‘hitparade’ van de Nederlandse poëzie haalde. Daarna liet 
hij nauwelijks meer iets van zich horen. Een fascinerend fenomeen: waar 
sommige mensen tot hun dood vaak tevergeefs knokken en zwoegen om 
een zekere mate van succes of bekendheid te bereiken, daar lukte het Ter 
Haar met een drieregelig gedicht dat waarschijnlijk binnen een minuut was 
opgeschreven. Vervolgens wist hij het voor elkaar te krijgen een halve eeuw 
uit beeld te blijven. Blankerts schilderij uit 1971 haalt voor even het doek 
weer op. Behalve dat voegt het een markante en eigenzinnige 20ste-eeuwse 
interpretatie toe aan de eindeloze stroom IJsselgezichten die in de loop der 
eeuwen zijn ontstaan en waarvan talloze voorbeelden worden bewaard in 
de collectie van het SNS Historisch Centrum/Frans Walkate Archief.

Noten

1. Mail Fred van der Kraaij aan Herman Harder, d.d. 17 januari 2019. De inhoud van dit ar-

tikel is voor een belangrijk deel gebaseerd op de informatie die door Van der Kraaij werd 

verstrekt.

2. Zie: www.avondlog.nl van woensdag 12 juli 2006. Een literair vehikel van Hans Vervoort. 

3. Gerrit Komrij, Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw in 1000 en enige gedichten (Amster-

dam 1980). 
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