GESCHILDERD IN OEGSTGEEST
In deze rubriek besteden wij aandacht aan kunstschilders die enige tijd in
Oegstgeest hebben gewoond of hier hebben gewerkt. Deze keer kijken wij
naar Arend .Jan van Driesten, één van de schilders van de Leidse School,
die meermalen in Oegstgeest is geweest.
Leidse School
A rend Jan van Dri eslcn behoort samen

met onder andere n Will em Hendrik vall
der Nat e n Chri s van der Windt tot ee n
groep Le idse schilders die zich beg in
twintigste eeuw laat inspirere n door de
Haagse School. Het Haagse Impress ionisme is in de tweede helft van de negent iende eeuw de toonaangevende

stroming. De jongere Leidse sc hi lders
hebben mei hUil Haagse ku nstbroeders

gemeen dat zij 'en plein air' werken.
Ook in hun stijl e n onderwerpskeuze
bestaan overeenkomsten. De Leideml·
ren onderscheiden zich echter van de
Haagse Schoo l schi lders door een kl eurrijker palet en een zeer persoonl ijke interpretat ie van het o nderwerp. Chris van
der Wind t geeft de voorke ur aan intieme
boe re nerven boven het weidse landsc hap van de Haagse Scholers. De di eren in de schi lderijen van Van der Nat
hebbe n karakter, waardoor het portrette n zijn geworden, terwijl de sc hapen en
ge ite n in de sc hilderijen van bijvoorbee ld Anton Mau ve louter als stofferin g
van het landschap d ie ne n.
Are nd Jan van Driesten is mi sschi e n
wat Haagser dan zij n Leidse vrie nde n.
Zijn werk heeft vaak ee n mo numentaal
karakter. Hij was in zijn tijd een gewaardeerd landsc hapssc hilder, wie ns
werk zich doorgaans duidelijk laat herkenne n door de zware wolke npartijen.
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op lange wandelingen in de o mgev ing
van Leiden om hem de natuur te leren
zie n en de eerste beg inselen van de
sc hilderkunst bij te brengen. Tegen deze
achtergrond bez ien is het niet verwon derlijk dat de toekomst van de jonge
Van Driesten in de schilderkun st ligt. In
1898 gaat hij in Renkum werken op het
ateli er van Théoph ile de Bock. ee n gevierde landsc hapsschilder, die we rk t in
de stijl van de Haagse School.
Hij maakt hier pense len schoon . draagt
de schilderski st en neemt boodsc happen
aan . Ondertussen gee ft hij zijn oge n
goed de kost. Zijn werk ko mt via, via
bij de bekende kunstkenner dr. A. Bredius terecht. di e zee r onder de indruk is.
maar Van Dri esten Sr. dringend ad vi·
seert zijn zoon bij De Boc k weg te halen en naar de Haagse Academi e te stu ren om naar naakt model te tekenen. Dit
advies wordt niet opgevolgd en Arend
Jan blijft nog tot 1902 op het ate li er van

Jonge jaren
Are nd Jan van Dri este n wordt geboren
in 1878 in Le iden. Zij n vader, A lbertus
Willem Jacobus, is hier ambte naar van
de Burgelijke Stand. In zij n vrij e tijd
maakt hij mooie aquarelle n e n onderhoudt hij contacte n met kunste naars en
kun stliefll e bbers. In de jare n negent ig
sc hrij ft hij kun stkritieke n voor het
Leidsc h Dagblad. Same n met zij n zoon
bezoe kt hij vele tentoonstell ingen e n
musea. Ook neem t hij Arend Jan mee
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Théophile de Boc k. Het landschap heeft
zijn voorkeur en ook in zijn latere werk
zullen we zelden de menselijke fi guur
terugv inden.
Het Zuid Hollandse landschap
Na zij n j aren in Renkum vesti gt Arend
Jan van Driesten zich in Noorden, aan
de Nieuwkoopse Plassen, waar zijn talenten zich pas echt o ntplooien. Dit is
het landschap dat hem het meeste boeit.
Hij houdt van het water en de weidse
luchten. Hij maakt prac hti ge studi es
met o nstuimi ge, vaak dreigende luchten
en machtige wolkenfonmuies en imposante schilderije n die gretig aftrek vinden op de Nederl andse, maar ook op de
Engelse en Ameri kaanse markt. Hier
ontmoet hij Anna Corne lia de Jong met
wie hij in 19 11 trouwt. Het jo nge paar
verhui st naar Eefde. bij Zutphen, waar
Van Dri esten nieuwe inspirati e hoopt op
te doen. Maar het Gelderse landschap
spreekt hem ni et aan. hetgeen onherroepe lijk zijn weerslag in zijn we rk vindt.
Als in 19 14 de Eerste Wereldoorlog uitbreekt keert Arend Jan met zijn vrouw
en hun dochter Jcannettc JacqueJ ine
voorgoed terug naar Leiden. De we idse
vlakte van de Zuidho llandse polders, de
nabijheid van het strand en de duinen,
de pl assen en de boll envelden zijn voor
hem een oneindi ge bron van inspiratie.
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waar Van Dri esten ze lf het volgende
over schreef: ''Toen begonnen onze lange zwerftochten, trou w vergeze ld door
onzen vriend Karel de Boer. met schilderkist en schetsboek. Het ging alles te
voet want een fi ets was in die dagen een
kostbaar vehi ke l. Een schoone tijd. wij
waren jong en sterk en onze beenen
brachten ons naar Zoetermeer, Zegwaard, Noordwij kerhout . Nootdorp,
Rijnsburg, Katwijk. Stompwijk, enz.
enz." I)
Na zijn terugkeer in Le iden in 19 14
wordt de draad van de vri endsc hap weer
opgepakt en leert hij ook de jongere
Alexander Rosemeier kennen. Inmiddels in het bezit van een fiets trekken
Van Driesten, Chri s van der Windt en
Rosemeier er op uit om in de omgeving
te schetsen en te schilderen. Zo vaak
zijn zij in elkaars gezelschap dat zij wel
'Het Klaverbl ad' worden genoemd.
Tijdens deze zwerftochten zij n de hier
afgebee lde schilderijen van Oegstgeest
ontstaan. De pl aatse n d ie op de sc hi lderijen zijn afgebeeld zijn nog du idel ij k
herkenbaar. Het schilderij van de
Dorpsstraat (afbee lding 2) is o mstreeks
1920 gemaakt ter hoogte van de Almondeweg. Rechts herke nnen we het pand
Vl.lO zui velhandel Heemskerk en de Pastoorswetering, op de achtergrond het
grote hu is met Verandl.l ,lan de Zoutkeetlaan. De grote aquarel va n de Groene
Kerk (afbeelding 3) is gemaakt in het
najaar, als vee l bl aderen al van de bomen zij n gevallen, terwijl hier en daar
nog wat bru in verkleurd bl ad resteert.
Rechts is de woning van de koster zichtbaar. Het laatste schilderij (afbeelding
4) is hier vlakbij gemaakt in het voorjaar. We zien het Oegstgeester kanaal

Vriendschappen
Voor zijn vertrek naar Renkum bracht
de kunstcriticus Karel de Boer Van
Dri esten in contact met de Leidse
broers Chri s en Loran van der Windt.
Hi eru it groeide een hechte vriendschap
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WIE WEET WAAR
EN/OF WANNEER?

met de brug die de Dorpsstraat met de
Haarlemmerstraatweg verbindt. Rechts
ligt in het water een schuit met bloemen. Links is nog net het dak van de
hooiberg van boerderij " Haaswijk"
zichtbaar.
Op 5 j anuari 1969 is Arend Jan van
Dri esten, ruim 90 jaar oud , overleden in
Oegstgeest en volgens zijn wen s begraven bij de Groene Kerk .

.-

.",.,,,.,

._..-

,~,

Monografie
Eind 2004 zal een monografi e verschijnen over Arend Jan van Driesten. Deze
monografie wordt uitgegeven door de
Stichting Kunstkring Groenoord Oegstgeest en zal de laatste zijn in de serie
monografieën over de Leidse School
sc hilders. In deze serie zijn reeds versc henen: Willem Hendrik van der Nat ,
Lucas Verkoren en Chri s van der Windt.
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Dit maal krijgl u een vraag voorgeschoteld uit het recente verleden.
U ziet hi eronder afgebeeld twee kaarten
uit een kwartet over Oegstgeest.
Het complete kwartet bestaat uit 32
kaarten verdeeld over 8 rubrieken.
Iedere rubriek bevat 4 o nderwerpen.
De rubrieke n zijn: A llerlei, Beelden,
Bejaardencentra, Gebouwen , Kerken,
Sc ho len, Vereni gingen en Winkelen.
De opname van de foto's is in zwart/wil
en dateert uit de jaren zeventig .
Het gemeentewapen is in de e igen
kleuren afgebeeld op een fel roze
achtergrond.
Uitgave: Winkel centrum " Lange
Voort"- Foto's Martin Ken Studio,
Leiden staat aan de linkerzijde van het
gemee ntewape n en Ben van Leeuwen
Productions bv Zoeterwoude aan de
rechterzijde.
Ui t navraag bij het bestuur van de
Sticilling Lange Voort blijkt , dat dit
kwartet waarschijnlijk is gemaakt ter
opluistering van het 10 of 12 1h jarig
bestaan van het Winkelcentrum.
Zijn er lezers die meer weten over de
totstandkoming en/of uitgave van dit
kwartet ?
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Graag uw reacties naar de redactie
van het tijdsc hrift:
Laan van Alkemade I
2341 U Oegstgeest
Tel. 071 - 5 15 38 89.
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