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PREMIUM

Bert Kuipers van de gelijknamige kunsthandel in Enschede met een paar van de voorstudies van het mozaïek van
Holtrop dat de gevels van het Hengelose stadhuis siert. © Annina Romita

Met voorstudies Holtrop is voor
Hengelo de cirkel rond
HENGELO - Ze geven karakter aan het gezicht van Hengelo. Alleen daarom al maken
de tegelmozaïeken van Riemko Holtrop op de gevels van het stadhuis deel uit van het
culturele erfgoed van de stad. Nu koopt de gemeente tien voorstudies van het
kunstwerk.

Voor Bert Kuipers was het een uitgemaakte
zaak. De voorstudies van het kunstwerk, dat
de Enschedese kunsthandelaar voor de erven
Holtrop in de verkoop had, horen in Hengelo.
En niet alleen omdat Holtrop er geboren is.
„Er wordt vaak gedacht: ‘die kunstenaars
doen maar wat’.  Deze voorstudies geven
diepgang aan het mozaïek.”

Hengelo moest er even over denken

Daarom bood hij de stukken, bestaande
uit een tekening en modellen in reliëf, in
de zomer van vorig jaar aan de
Hengelose wethouder Bas van Wakeren
aan. Die moest er kennelijk toch even
over nadenken, maar nu hebben
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burgemeester en wethouders besloten
ze toch te kopen. Voor de prijs hoefden
ze het niet te laten. Inclusief de lijsten
kosten ze de gemeenschap 3595 euro.

Maar daar krijgt de stad dan ook wat
voor, vindt Kuipers. „Er wordt nog al
eens geringschattend gedaan over
kunst. Zeker als het abstract is. Niet
iedereen begrijpt dat. Maar met deze
voorstudies zie je wat er achter zit. En
ook hoeveel werk er bij het maken van
zo’n kunstwerk komt kijken. Ik vind het
belangrijk om dat te laten zien. Want als
galeriehouder heb ik ook een educatieve
taak.”

Een deel van het mozaïek van Riemko Holtrop op
de gevel van het Hengelose stadhuis. © Gemeente
Hengelo

Plekje in de personeelskantine

Het kunstwerk zelf, dat op meerdere
plekken op de gevel is aangebracht, is
voor iedereen te zien. Voor de
voorstudies zal dat minder het geval zijn.
Zeven komen er te hangen in de
personeelskantine van het stadhuis.
Voor de overige drie wordt nog een plek
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gezocht. Kuipers is wel in zijn nopjes met
de plek in de kantine. „Van daaruit kijk je
uit op het mozaïek zelf. Zo komt het
allemaal mooi bij elkaar.”

De gemeente
Hengelo verdient alle
lof
Bert Kuipers, kunsthandelaar in Enschede

De Enschedese kunsthandelaar is blij
dat Hengelo heeft besloten de stukken te
kopen. „De gemeente Hengelo verdient
alle lof. Ook als je ziet hoe zij omgaat
met werken van bijvoorbeeld Theo
Wolvecamp. In Enschede gaat het er
anders aan toe. Daar verdwijnt nog wel
eens wat. Soms bijna in de container.”

Weinig interesse in Twentse collecties

Die kennelijke desinteresse in de
nalatenschap van Twentse kunstenaars
geldt volgens Kuipers niet alleen voor de
gemeente Enschede. „Het is heel
moeilijk om collecties ergens onder te
brengen. Ook bij musea en andere
kunstinstellingen. Vaak wordt onterecht
gedacht dat ze weinig voorstellen. En
soms heeft het ook gewoon met
plaatsgebrek te maken.”

Ook de erven van Riemko Holtrop (1914-
1996) ondervinden dat. Hoewel de
kunstenaar, die ook jaren in Delden
woonde, geldt als een van de



toonaangevende figuren in het regionale
kunstleven van na de oorlog.  „Als
kunstenaar sterft hij voor de tweede
keer”, zei zijn dochter enige tijd geleden
in deze krant naar aanleiding van een
uitverkoop van haar vaders kunstwerken.

Glas-in-lood uit school Bataafse
Kamp

De Enschedese kunsthandelaar heeft
namens de erven Holtrop nog een
voorstudie van het mozaïek in de
aanbieding. Net als voorbereidend werk
op diens glas-in-loodramen die in het
voormalige schoolgebouw op  Bataafse
Kamp hebben gezeten. Kuipers heeft
goede hoop die te verkopen aan de
ontwikkelaar, die het pand momenteel
verbouwt tot appartementen.
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