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fan Sluijters 1<:on het 
"DEZE STAD GEEFT MIJ ÁLLES, WAT IK NOODIG HEB VOOR MIJN WERK" 

Jan Sluijters {1881-1957) vond dat er in zijn geboorte

plaats Den Bosch op kunstgebied niets te beleven viel. 

In Amsterdam, waar het gezin Sluijters in 1893 naar 

toe verhuisde, haalde hij de schade snel in. Ondanks 

alle controverses die zijn schilderijen bijna levenslang 

opriepen, werd hij een veelgevraagd portrettist. 

_____ .. d.aoodra_deze talentvolle teekenaar uit 

den dwang van alle academische vrij 
kwam, vertoont zich niet alleen de zelfde 
neiging tot rauwe, barbaarsche kleuren 
als bij Mondriaan, maar bovendien nog 
een demonische trek, een neiging om 
vooral het liederlijk-wellustige, het sata
nisch-leelijke, het ziek-menschelijke weer 
te geven." We schrijven januari 1909 en 
Frederik van Eeden heeft in het Stedelijk 
Museum de tentoonstelling van de avant
gardistische kunstenaars Cees Spoor, Piet 
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Jan Sluijters in zijn atelier, 

drca 1937, gefotografeerd 

door Emmy Andriesse. 

'Portret van Greet in blauw', 1910. Mondriaan en Jan Sluij ters bezocht. Van 
Eeden , een kwart eeuw eerder gelieerd aan 
de vernieuwende beweging van de Tachti
gers, schreef in het geruchtmakende arti
kel 'Gezondheid en verval in kunst' dat hij 
nog nooit "zulke zuivere gevallen van 
acute decadence zóó duidelijk voor oogen 
!had] gehad". Vooral het werk van Sluijters 
kon in zijn ogen geen goed doen; hij achtte 
de verleiding ervan een gevaar voor de 
geestelijke volksgezondheid. 

Hartstochte lijk schildersbeest 
Sluijters' verleiding won het uiteindelij k 
van Van Eedens opgeheven vingertje. De 
schilder wiens carrière met zoveel ophef 
was begonnen en die door de gretigheid 
waarmee h ij met stijlen uit het modernis
me flirtte herhaaldelij k van modieuze 
oppervlakkigheid en st ilistische wispeltu
righeid was beschuldigd, groeide uit tot de 
grand old mem van de schi lderkunst. De kri
tiek verstomde nooit helemaal. Aanvanke
lijk verguisd om zijn (voortrekkersjrol bin
nen de Nederlandse avant-garde. klonk 
later wel eens hel verwijl dat hij zo weinig 
meeging met zijn tijd. Aan zij n status deed 
die kritiek toen niets meer af: na zijn dood 
op 8 mei 1957 werd hij met veel eerbetoon 



schilderen niet laten 

'De badh1111cr', ± 1925. 

On s Amsterdam februari 1999 

vanuit het Stedelijk Museum, waar hij lag 
opgebaard. op Zorgvlied begraven. 
Sluijters hanteerde een brutaal kleuren• 
palet, waannee hij virtuoos en op het oog 
moeiteloos zijn realistische onde1werpen 
tot leven bracht. Zijn thema's waren net 
zo divers als de stij len waarmee hij expe
rimenteerde. Met losse toets en schijn· 
baar groot gemak schilderde hij - bijna 
altijd in olieverf - landschappen. Amster· 
damse stadsgezichten. huiselijke tafere
len. stillevens. naakten en (baby)portret• 
ten. Hij kreeg de naam een ·schilders· 
beest' te zijn. dat met een ongebreidelde 
hartstocht en in een mum van tijd de 
kleuren op het doek smeet. Zijn impo--

'Amstelveenseweg', 1915. 

evenals het exn·averte zelfportret uit 1924, 

waarop hij met woeste baard en gepassio
neerde blik aan het werk is. De werkelijk• 
heid zag er anders uit. Naar eigen zeggen 
werkte hij langzaam en moest hij telkens 
voordat hij aan een nieuw schilderij begon 
"een schroom. een angst overwinnen". Hij 
was niet zozeer een schildersbeest als wel 
een gewoontedier dat het schilderen niet 
laten kon. 
Sluijters was een noeste werker die alles 
ondergeschikt maakte aan het schilderen. 
ook zijn gezin. Élke ochtend beklom hij de 
trap naar zijn riante atelier op de bovenste 
verdieping van zijn driedubbele bovenhuis 
op Olympiaplein 79. waar h ij tot een uur 

sante productie. hij lie t zo'n 3000 schilde- of vier geconcentreerd werkte. Dan was 
rijen na. leek die mythe te bevestigen. het tijd voor zijn dagelijkse bezoek aan 
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kunstenaarssociëteit Arti et Amicitiae. 
waar hij met vrienden een kaartje legde 
of een potje biljartte. Om reizen gaf hij 
niet, hij bleefliever thuis. "Ik ben ontzet
tend hokvast. Ik houd van Amsterdam, 
( ... )ik voel mij er thuis. deze stad geeft 
mij álles. wat ik noodig h eb voor mijn 
werk." Naar aanleiding van zijn laatste 
overzichtstentoonstelling in het Stedelijk 
Museum (1951) vatte hij zijn eigen kun
stenaarschap als volgt samen: "Mijn ont
wikkelingsgang als kunstenaar. van 
geboorte tot heden, biedt zo weinig ver
rassende en emotionele gebeurtenissen, 
dat het voor velen, die een kunstenaar als 
een heel apart wezen zien, wel een teleur
stelling moet zijn het zeer beknopte ver
haal te vernemen van een doodgewoon. 
normaal mens die nu eenmaal voor schil
der in de wieg was gelegd." 

Controverse in de schoolbanken 
Aangemoedigd door zijn vader scharrelde 
Jan al met penseel e n tekenstift voor hij 
kon schrijven. Gijsbertus Antonius Sluij
ters had beeldhouwer willen worde n. 
maar verdiende zijn brood als houtgra
veur en zincograaf. De diversite it va n 
Sluijters· werk zorgde al vroeg voor ver
warri ng. Hij was twaal f toen hij zijn eer
ste illustraties maakte voor een Fra ns 
leesboekje. Dat boekje werd Sluijters 
voorgehoude n door een tekenleraar. d ie 

64 

rnustrat"ie uit Lentegroen, een leesboek uit 

1922 voor het voortgezet onderwijs. Op deze 

aquarel van het Frederik /-/endrikplantsoen 

heeft Sluijtcrs de Westertoren een heel eind 

verplaatst, zodat die de Noorderkerk lijkt te 

bekronen. 

Jans werk maar niks vond. met de sugges
tie dat hij een voorbeeld moest nemen 
aan de aardige plaatjes die zijn vader 
maakte. De leraar had de hand van zijn 
leerling niet herkend. 
Nog in de schoolbanken kreeg Sluij ters al 
een voorproefje van de controverse die 
zijn werk zou oproepen. Met een zekere 
berusting vertelde hij het voorval in een 
interview met het Algemeen Handelsblad 

( 1931 ). Tijdens een tekenles kwam school
directeur Molkenboer achter Sluijters 
staan. mompelde wat en liep weg. Vervol
gens passeerde de klasseleraar, die luid 
zijn afkeuring uitsprak over Sluijters' 
werk en de tekening uitveegde en bij
tekende. "Even later, daar staan directeur 
én leeraar achter mij en nóg hoor ik Mol
ken boers zéér boze stem: 'Ik haal meneer 
erbij om hem te laten zien . dat je zoo 
mooi werkt en onderwijl heb je precies 
den heelen boel bedorven."' 

Volgens Sluijters was er in Den Bosch. 
waar hij op 17 december 1881 werd gebo
ren. op kunstgebied niets te beleven. In 
1893 verhuisde het gezin naar Amster-

dam en daar haalde Jan de schade in. 
Omdat zijn vader belang hechtte aan het 
papiertje, ging hij naar de Rijksnormaal
school voor Teekenonderwijs om zijn Mo
tekenal<te te halen. Zelf vond hij de oplei
ding tamelijk zinloos. In deze periode 
kreeg hij zijn eerste illustratieopdrachten. 
Voor het Geillustreerd Politienieuws maakte 

hij litho's over de onderwereld en hij illus
treerde kinderboeken. Totdat hij zich als 
kunstenaar kon bedruipen. bleef dat laat
ste een belangrijke bron van inkomsten 
voor hem; in totaal illustreerde Sluijters 
ruim 200 kinderboeken. 
In 1901 schreefSluijters zich in aan de 
Rijksacademie van Beeldende Kunsten. Hij 
gaf er snel de brui aan. want de gevolgde 
klassieke methode beviel hem niet. In 
december 1902 werd hij lid van Arti en 
daarmee vestigde hij zich als zelfstandig 

kunstenaar. Zijn eerste grote succes boek
te hij met het schilderij 'Eliza en het zoon
tje van de Sunamitische vrouw·. waarmee 
hij de Prix de Rome won. 

Geen water bij de wijn 
Met deze studiebeurs op zak trok hij naar 
Italië om er de ldassieken te bestudere · ' _ _ . _ n en 
hij deed ook SpanJe en FranknJk aan. 
Parijs, bruisend van artistieke vernieuwin
gen. moet een feest voor hem zijn 
geweest. Hij experimenteerde naar harte
lust met nieuwe srijlen zoals het fauvisnle. 

Jt111 Slu1J l r r s k on h el s«. h1 lcll' rcn n1e 1 l ,1tt..•n 



De conservatieve jmy van de Prix de 
Rome zag het met lede ogen aan. In 1906 
stuurde de jonge kunstenaar onder meer 
voorstudies in van zijn kleurrijke en tur
bulente 'Bal Tabarin' (voltooid in 1907 te 
Amsterdam) en het wervelende 'Spaanse 
danseres', een opzwepend, in brede kleur
vakken en felle contrasten opgezet doek. 
Hiermee verbruide Sluijters het bij de 
jmy, die vond dat hij door zijn "ruwe 
hartstochtelijkheid" was afgeweken "van 
de weg der schoone kunsten". Sluijters 
had nog water bij de wijn kunnen doen, 
maar dat weigerde hij. Hij wilde de reali
teit weergeven zoals hij haar zag en 
"innerlijk doorleefde" - Zijn jaargeld werd 

ingetrokken. _ 
Deze ongewone gebeurtenis veroorzaakte 
veel opschudding binnen de Nederlandse 
kunstwereld, met als ongewild middel
punt Sluijters. De controverse zou hem 

·t ...--.eer helemaal verlaten. Voor- en nom , .. 
tanders van zijn werk - en van de tegens 

modernistische beweging in het alge-

gr·epen naar de pen om in gloedmeen -
volle bewoordingen hun standpunt duide-

lijk te maken. . . 

1- t sluijters zICh verleiden tot een Soms 1e .. 
ublieke reactie op de kritiek. In 1911 

p .. d r·de de kunstenaarsvereniging 
ve1w1J e 

_ s een aantal werken van Kees 
Smt Luca . 

gen van de voorJaarstentoonstelvan Don 
_ dat ze aanstootgevend zouden 

hng, om . 
_ _ 1 -•ters, wiens werk nogal eens met 

ZIJn. S UIJ . 
van Dongen 1s vergeleken lucht-

d~ wn ' 

erda lll februar i l 999 
Ons ,,n1st 

'Portret Loesje', 1916. 

te zijn hart in een brief 
aan het tijdschrift De Kunst. 

Hij hekelde de kunstcritici 
omdat "ze te lam en te 
beroerd zijn om zich moei
te te geven zich in te wer
ken in de gevoelens van 
ánderen en ándere kunst 
te begrijpen dan die ze 
gewoon zijn áltijd te zien. 
Dát vind ik immoreel en 
dáártegen moest geageerd 
worden!" Maar meestal 
speelden dit soort discus
sies zich over Sluijters' 
hoofd af. Hij liet zich zel
den uit over zijn schilder
kunst en waagde zich nau
welijks aan theoretische 
beschouwingen. Daar was 
het hem niet om te doen: 
hij wilde schilderen en liet 
zich niet hinderen door 
theoretische dogma's. Zijn intuïtie was 
zijn belangrijkste leidraad. 
Zoekend naar een eigen stijl en bezield 
van de drang zijn uitdrukkingsmogelijk
heden optimaal te verkennen. experimen
teerde Sluijters driftig met fauvisme, 
luminisme, pointillisme, kubisme en 
expressionisme. Gaandeweg nam hij 
afscheid van de voorhoede binnen 
de Nederlandse beeldende kunsten en 

Ook voor Jongensdagen 
van Tiieo TI1ijssen maakte 
Jan Sluijters de tekeningen. 

keerde hij min of meer terug naar het 
klassiek naturalisme. 

Autoriteit inzake 'de vrouw' 
Hij werd een van de meest gerespecteerde 
schilders van zijn tijd en de portret
opdrachten stroomden binnen. Beroemd
heden als oud-wethouder Wibaut, burge
meester De Vlugt en dirigent Mengelberg 
lieten zich door Sluijters' virtuoze hand 
vereeuwigen. Maar het liefst schilderde 
Sluijters vrouwen, want aan hen zag hij 
meer moois dan aan mannen. Hem werd 
dan ook een zekere autoriteit toegedicht op 
het gebied van 'de vrouw'. Sluijters liet het 
zich graag aanleunen, getuige zijn uitspra
ken in diverse interviews. In 1931 klaagde 
hij in het Algemeen Handelsblad dat vrouwen 
zo slank en jongensachtig waren geworden. 
Het klassieke schildersideaal van de stevig 
gebouwde vrouw met brede heupen was 
nog maar mondjesmaat voorhanden. 
Zijn expertise op het gebied van de vrouw 
mocht hij ook tonen als ju1y lid van de 
eerste Miss Holland-verkiezingen, op 
19 januari 1929 in het American-hotel. 
Met de opkomst van de nationaal-socia lis
ten ontbrandde de polemiek rond Sluij ters· 
werk opnieuw in alle hevighe id. In kr ingen 
rond hel Nederlandse weekblad Sto1111 SS 

golden zijn schilderijen als ontaard. Bij cle 
grote overzichtsexpositie in het Stede lij k 
Museum in 1941 . ter ere van Sluij ters· 
60ste ve1j aa rdag. beschulcligcle hel blad 
hem van perversiteit en snobisme. De crit i-
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cus noemde Sluijters' kijk op vrouwen 
"volksvreemd" en vond "het gebruik van 
modellen van vreemd ras" afstotend. Zo 
was 'Negerin met roode sjaal' volgens de 

schrijver geboren uit "lage instincten" en 
hij zag voor dit "met knalharde kleuren -
rood en geel - in elkaar gesmeerd werk 
waarop een walgelijk leelijke vrouw" dan 
ook maar één plaats: de brandstapel. 
Ook wond de scribent zich op over 'Boe
ren in Staphorst', een doek uit Sluij ters' 
Staphorster periode (1915-1916). Getrof
fen door de trieste leefomstandigheden 
van de boeren in Staphorst had de schil
der voor dit werk ingetogen kleuren 
gebruikt. De Storm-criticus zag er het 
nationaal-socialistische ideaal van de 
krachtige, met arbeidsvreugde vervulde 
boer niet in terug. "Als enghartig burger 
veracht hij in zijn hart den boer. Hij ziet 
hem als deel van een armzalig proletari
aat en kiest dan ook de minst gezonden 
tot onde1werp." 

Voor een fout karretje 
De auteur hield zijn naam wijselijk ach
te1wege, want zijn mening werd lang niet 

door alle NSB'ers gedeeld. Het in novem
ber 1940 opgerichte Departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten, waar de 
NSB een flinke vinger in de pap had, 
gebruikte het werk van Jan Sluijters juist 

66 

'jantje in de keuken·. 1949. Dil is Sluijtas 

kleinzoon, de huidige dichter jun Kuijper 

'Portret Dr. F.M. Wibaut', 

1932. 

garde leefde Sluijters' palet weer op. Hij 
was zeer geïnteresseerd in de Cobra
kunst en herkende in het werk van schil
ders als Appel en Corneille zijn eigen 
jeugd. Maar de behoefte zelf weer te 
gaan experimenteren ontbrak. Sluijters 
koos allereerst voor plezier in het schil
deren. Zijn laatste overzichtsexpositie in 
het Stedelijk Museum (1951) heette dan 

als propagandamateriaal 
en plaatste hem op een 
voetstuk. De Duitsers trok
ken aan alle kanten aan de 
schilder in hun poging de 
Nederlandse culturele ook 'LaJoie de Peindre'. ■ 

elite voor hun karretje te 
spannen. Deze warme M. van der Weg is freelance journaliste. 
belangstelling van de 
bezetter bracht Sluijters in Met dank aan Paula Bakx van het Singer 
een lastig parket. Hij pro- Museum. 
beerde alle partijen tevre-
den te houden. Zo protes
teerde hij tegen de komst 
van de Kultuurkamer, 
maar doordat hij zijn lid
maatschap van Arti niet 
introk, werd hij automa
tisch lid van die gewraakte 
instelling. Volgens zijn 

jongste dochter vond Sluijters het idee 
dat hij niet meer zou kunnen schilderen 
onverdraaglijk. Na de oorlog mocht hij 
een half jaar niet exposeren. 

Onder invloed van de naoorlogse avant-

Literatuur 

Publicatie 'Jan Sluijters - schilder met verve'. 

Tot en met 25 april is in het Singer 
Museum, Oude Drift 1 te Laren, de 
tentoonstelling 'Jan Sluijters - 100 

schilderijen, een overzicht' te zien. 
De expositie geeft een impressie van 
Sluijters' hele carrière. Van de werken 
werden er vijftien (uit particulier 
bezit) nooit eerder getoond. 
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