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Jan Verschoor heeft veel bewonderaars. Ik ben er een van. Jans

Ruim elf jaar later, op 4 september 2014, sprak ik Jan opnieuw

werk heeft een zeer eigen, unieke signatuur. Zijn oeuvre ontwik-

toe in zijn ‘eigen’ Museum Jan van der Togt. Dat was bij de ope-

kelt zich continu. Jan is vernieuwend in zijn vloeiende, dynami-

ning van ‘Retrospectief ’, de tentoonstelling ter gelegenheid van

sche beeldtaal en veelzijdige kleurgebruik. In de artistieke keu-

zijn vijftigjarig kunstenaarsjubileum. Ik mocht bij die gelegen-

zes die hij maakt, gaat hij altijd zijn eigen weg. Geïntrigeerd door

heid iets zeggen over de verhouding tussen figuratieve en ab-

de schoonheid van de vrije ruimtelijke vorm. Gefascineerd door

stracte kunst, de veelzijdigheid van Jan, zijn creativiteit en pro-

de toepassingsmogelijkheden van steeds weer nieuwe materia-

ductiviteit, zijn vriendschap met Jan van der Togt, zijn zakelijke

len. Jan is bij uitstek een experimenteel kunstenaar.

instelling. ‘We genieten allemaal van jouw kunst, in Amstelveen
en ver daarbuiten. Je hebt een enorme artistieke footprint na-

Een andere Jan, Jan Wolkers, zei ooit: ‘Pas als het kunst is, is het

gelaten. Dat is geweldig. Kunst is essentieel voor het goede le-

echt.’ Deze woorden haalde ik aan op 17 april 2003 toen ik de eer

ven, verrijkend, de waan van de dag overstijgend. Kunst geeft

had Jan Verschoors grote overzichtstentoonstelling in het Cobra

kleur aan het leven. Jan, jij hebt gedurende vijftig jaar daaraan

Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen te mogen openen.

een fantastische bijdrage geleverd. En je bent nog helemaal niet

Jan had op dat moment al talrijke, monumentale werken uitge-

klaar.’

voerd die een plaats kregen in collecties van musea, overheden,
bedrijven en particulieren. Het was een mooie gelegenheid om

Jan Verschoor ken ik dus al vele jaren. Als museumdirecteur,

de waardering voor Jan tot uitdrukking te brengen. Ik zei toen:

kunstverzamelaar, aimabel mens, maar bovenal als talentvol

‘Wat mij aanspreekt in zijn beeldhouwwerken, is dat ze een be-

beeldend kunstenaar. De rust en harmonie die Jans werk uit-

paalde zwier hebben. Dat ze beweging suggereren. Soms lijkt

straalt, heeft menig bezoeker van Museum JAN en het Museum-

het net alsof ze loskomen van hun sokkels. Soms lijken ze met

huis ontroerd. Dit boek toont de parels uit diverse stadia van zijn

hun ronde vormen zelfs te dansen. Dansend marmer. Dansend

kunstenaarsleven, tastbare momenten die voor de samenleving

brons. Dansend glas. Om dat effect te bereiken, moet je als kun-

een grote, blijvende culturele waarde hebben. Op de binnenflap

stenaar over groot talent en grote vaardigheden beschikken.

van het eerder genoemde boek over ‘de onderkoelde perfectie’

Die kwaliteiten zijn bij Jan Verschoor aanwezig.’

staat: ‘Een boek om binnen handbereik te hebben voor allen die

Het boek dat ter gelegenheid van deze expositie verscheen,

de kunst van Verschoor waarderen. Voor anderen, die zijn werk

heeft als veelzeggende titel ‘Jan Verschoor, beeldhouwer van de

nog niet kennen, is het zeker een kennismaking waard.’ Die

onderkoelde perfectie’. Het heeft een ereplaats in mijn boeken-

woorden gelden evenzeer voor dit boek. Veel kijk- en leesplezier!

kast en ik kijk het nog regelmatig in.
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Bij Jan en Rob

Haag kreeg hij in 1971 zijn eerste grote monumentale opdracht.
Voor de centrale hal van het fonkelnieuwe complex maakte hij
een manshoge bol van polyester, een voor die tijd opzienbarende materiaalsoort. Directeur Carel Steensma kwam persoonlijk

sa n d ra va n b er ku m

naar het atelier om de vorderingen te bekijken en wilde toch ook

Kunsthistorica

bleef niet onopgemerkt in de Ouderkerkerlaan, want Steensma

wel eens zien ‘hoe die kunstenaar er nou bijzat’. Het hoge bezoek

eerste beeld van Jan Verschoor.
Dat betekende het begin van
een bijzondere vriendschap

liet zich voorrijden in een grote Amerikaanse slee.

die zou leiden tot het ontstaan

In de loop van de jaren 70 verplaatsten Jan en Rob hun atelier

van een weergaloze collectie

nogmaals. Ze streken neer in het gymnastieklokaal van een
leegstaande school met prachtig uitzicht over de Amstel, een
plek waar ze vele jaren zouden blijven. Inmiddels werken ze
alweer een aantal jaren dicht bij huis, in een voormalige basisschool. Hoewel het gebouwtje uit 1907 nog steeds de sfeer van
de school weerspiegelt, kan het contrast tussen het drukke
schoolse leven van weleer en de intieme sfeer van de ateliers van
Jan en Rob bijna niet groter zijn.

Verzamelaarsvrienden
Verzamelaars hebben de weg naar de Dorpsstraat altijd weten

modern glas, tot een van de
belangrijkste verzamelingen
van de Amerikaanse kunstenaar
Sam Francis in Europa en tot de
oprichting van Museum Jan van
der Togt.

Wie het fraai ingerichte Museumhuis van Jan Verschoor en Rob

en televisieproducties. De decorstukken werden in losse delen

te vinden. Aankopen monden vaak uit in levenslange vriend-

Brünnmayer in het Oude Dorp van Amstelveen ziet, kan zich

gemaakt, waarna ze in de tuin in elkaar gezet werden.

schappen waarbinnen de liefde voor kunst centraal staat. Een
verzamelaar van het eerste uur was Lou Kreymborg, een voor-

oud-industrieel kwam op Jans pad toen hij naar aanleiding van

hun rijke artistieke loopbaan. Jan was net afgestudeerd aan de

Dien was er natuurlijk van op de hoogte dat de kunstenaars

uitstrevend importeur van designmeubelen, onder andere van

een artikel in het Financieel Dagblad een sculptuur van hem

Amsterdamse Rijksakademie van beeldende kunsten. Hij woon-

stiekem boven hun atelier woonden. Ze vond het erg gezellig

het Italiaanse merk Tecno. In zijn Amstelveense huis bracht hij

kocht bij Galerie Bouma in Amsterdam. Jan ging het werk zelf bij

de op de Amstelveenseweg, in het ‘laatste huis van Amsterdam’,

en bracht haar buurmannen vaak soep en broodjes. ‘s Ochtends

een grote verzameling sculpturen bijeen. Ook Jans werk is ruim

Van der Togt afleveren in Antwerpen.

en was op zoek naar atelierruimte. Dat betekende in die tijd:

kwamen ze bij haar koffiedrinken in het propvolle voorhuis – uit

vertegenwoordigd in deze indrukwekkende collectie, die nog in

gewoon op de fiets stappen en rondkijken. In de Dorpsstraat in

porseleinen kopjes ‘met van die gedraaide pootjes’.

de oorspronkelijke samenstelling bij elkaar is.

bijna niet voorstellen hoe zij hier begin jaren 60 begonnen aan

Amstelveen kwam hij Dien de Hoop tegen die zich afvroeg ‘wat

Van der Togt is altijd werk van Jan blijven verzamelen. Toen Jan
en Rob in de jaren 80 exposeerden op een grote tentoonstelling

De twee witte huisjes bij de kerk – de oudste van Amstelveen –

Bijzonder contact was er ook met architect en verzamelaar Teun

in de showroom van Tecno in Brussel, werd Van der Togt van-

stonden lange tijd op de nominatie om te worden afgebroken.

Hoogeveen, wiens architectenbureau later het ontwerp maakte

zelfsprekend ook uitgenodigd. Hij kocht er een groot aantal

Het achterste deel van Diens huisje naast de kerk stond toeval-

Ze moesten plaatsmaken voor een stadspark. De crisis van de ja-

voor Museum Jan van der Togt. Dat ontwerp was gebaseerd op

beelden van Jan. Die kregen een ‘eigen’ kamer in zijn stijlvolle ap-

lig leeg. Ze zei dat Jan maar eens bij het kerkbestuur moest gaan

ren 70 zorgde ervoor dat het project werd stopgezet. Een besluit

verbinding, daglicht en een vanzelfsprekende schoonheid van

partement. Van der Togt kon daar urenlang op de bank naar zijn

die jongeman hier deed’.

vragen of het te huur was. De gevel was scheef en de ruimte

dat goed uitpakte voor Jan en Rob. Door de jaren heen knapten

ruimtes waarin het aangenaam vertoeven is. Daarmee werd het

beelden zitten kijken. Wanneer Jan en Rob langskwamen, wer-

mocht niet worden bewoond, maar werken was er wél toege-

ze hun deel van het huisje op en toen Dien verhuisde konden ze

gebouw een reflectie van Jans kunstenaarschap. Bij het muse-

den ze zonder pardon aan het werk gezet als Van der Togt vond

staan. Jan was er heel gelukkig mee. Op de begane grond richtte

het hele pand kopen en renoveren tot het huidige Museumhuis.

umontwerp was ook Teuns zoon Arjen betrokken. In 2016 ont-

dat de hoogglanzende beelden aan een poetsbeurt toe waren.

hij zijn atelier in en de zolder nam hij toch in gebruik als woonruimte.

wierp hij, als vriend en architect, de fraaie uitbreiding van het

Amstelveense ateliers

museum.

In het sfeervolle atelier aan de Dorpsstraat maakte Paul Huf zijn

Plezier voor een dag
Jan ging regelmatig met Van der Togt op pad. Samen bezoch-

Toen Jan in 1962 Rob leerde kennen, gingen ze samen wonen en

legendarische campagnefoto voor de Grolschreclame ‘Vakman-

Wie ook regelmatig op bezoek kwam bij Jan en Rob, was Jan van

werken aan de Dorpsstraat. Van enig comfort was geen spra-

schap is Meesterschap’. Omdat Jan en Rob meer ruimte nodig

der Togt. Van der Togt was de oprichter en directeur van Toma-

buitenland. Om kunst te kijken, maar vooral om kunst te kopen,

ke, het was behoorlijk afzien. In de winter was het er erbarme-

hadden voor het maken van grote objecten, verhuisden ze hun

do, het bekende Nederlandse merk van huishoudelijke artike-

want dat was wat Van der Togt intens gelukkig maakte, kunst

lijk koud en de wc bevond zich in een houten huisje in de grote

atelier naar de vroegere Amstelveense Stoelen Makerij (A.S.M.)

len. Hij ontpopte zich na zijn pensionering tot een enthousiast

ontroerde hem. Hij was overigens een zeer impulsieve koper.

verwilderde achtertuin. Desondanks waren Jan en Rob trots op

aan de Ouderkerkerlaan.

kunstverzamelaar. Van der Togt heeft een grote rol gespeeld

Wanneer hij het werk van een kunstenaar mooi vond, wilde hij

in het leven van Jan. Hun eerste ontmoeting dateert van 1975.

meteen alles hebben. Naast adviseren was het Jans taak om Van

hun eigen atelier. Ze waren er dag en nacht te vinden. In die tijd
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Jan van der Togt kocht in 1975 zijn

ten ze beurzen, galeries en musea in Nederland maar ook in het

maakten ze naast vrij werk ook sculpturen in opdracht en ze ver-

Jan ging zich tegen het eind van de jaren 60 steeds meer richten

Jan was jong en timmerde aan de weg als autonoom beeldend

der Togt af te remmen, bij te sturen en soms te behoeden voor al

vaardigden rekwisieten en decorstukken voor theater-, opera-

op zijn eigen werk. Van het Nederlands Congrescentrum in Den

kunstenaar. Van der Togt was met zijn 70 jaar al op leeftijd. De

te grote impulsaankopen.
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Van der Togt hield van de Dalí-achtige schilderijen van Hans

veen. Vanuit het appartement boven het museum hield Van der

Kanters, kocht beelden van César en Agam en raakte in de jaren

Togt scherp in de gaten wat er allemaal gebeurde. Soms ging hij

80 in de ban van hedendaags glas. Vooral het geslepen, gladde

naar beneden om rond te lopen en bezoekers te begroeten. Aan

glaswerk van de Tsjechen vond hij prachtig. Toen Jan hem in de

het einde van de dag controleerde hij of al zijn kunstwerken er

jaren 90 bij Gallery Delaive in Amsterdam liet kennismaken met

nog hingen, of de bezoekers wel een kaartje hadden gekocht en

het kleurrijke werk van de Amerikaanse abstract-expressionis

of de lichten uit waren. Tegen een journalist van Het Parool zei

tische kunstenaar Sam Francis, was Van der Togt op slag verliefd.

hij in 1992: ‘Tomado heeft me in staat gesteld dit hier te laten

Zijn koopdrift was niet meer te stuiten. In zeer korte tijd bracht

bouwen. En werkelijk, ik ben hier zo ontstellend blij mee. Als ik

hij een grote collectie werk van Sam Francis bij elkaar. Mensen

door dit museum loop, geniet ik intens.’

zeiden wel eens tegen hem: ‘Maar meneer Van der Togt, op úw
leeftijd?’ Dan antwoordde hij: ‘Al heb ik er maar één dag plezier

Wonen in een museum

van, dan heb ik dat plezier gehad.’

Omdat het museum rond hun huis gebouwd is, wonen Jan en
Rob als het ware ‘in’ het museum. Niet voor niets draagt hun

Van der Togt en Jan werden op hun ‘kunstreizen’ vaak vergezeld

woning de naam Museumhuis. Als de tussendeur geopend is,

door Lia Kraan. Zij bewoonde in Antwerpen een appartement in

kunnen museumbezoekers er binnenlopen. In de woonkamer

hetzelfde gebouw als Van der Togt. Het verhaal gaat dat de hulp

en de binnentuin worden thematische tentoonstellingen uit de

van Lia een emmertje water over het balkon leeggooide, waar-

collectie van Stichting Jan Verschoor gerealiseerd. Ook zijn er

door er spetters terechtkwamen op een beeld van Van der Togt.

altijd sculpturen van Jan en mobiles en reliëfs van Rob te zien.

Daarop ging hij verhaal halen bij de buurvrouw met wie het onverwacht zeer goed bleek te klikken. Tussen Lia en Van der Togt

Dorpsstraat 44 is de plek waar Jan en Rob hun eerste atelier von-

ontwikkelde zich al snel een warme vriendschap.

den en altijd zijn blijven wonen, een plek waar iedereen graag

Een museum in de tuin

hebbers elkaar ontmoeten.

langskomt en gastvrij wordt onthaald, een plek waar kunstlief-

Voor Van der Togt was het heel belangrijk dat zijn collectie bij elkaar zou blijven. Hij wilde een expositieruimte bouwen waar hij
ongestoord kon genieten van zijn kunstwerken. De vraag was
alleen: waar? Jan, Lia en Van der Togt gingen kijken in Gouda, Van
der Togts geboortestad, en in Dordrecht, waar het Tomadohuis
staat, het vroegere hoofdkantoor van Tomado. Uiteindelijk
vroeg Van der Togt aan Jan en Rob ‘of er geen gebouwtje in de
tuin achter hun huis kon komen?’ Dus werd het Amstelveen.
Jan en Lia probeerden Van der Togt te bewegen ook eens in de
richting van een ‘echt’ museum te denken. Maar bij Van der Togt
leefde de vrees dat een dergelijke onderneming zou kunnen mislukken. Na lang wikken en wegen stemde hij toch toe. In 1991
opende Museum Jan van der Togt zijn deuren; het was een van
de eerste privémusea van Nederland. Jans beelden kwamen
daarmee terug op de plek waar ze gemaakt waren. Het was voor
Van der Togt evident dat Jan conservator en later directeur van
zijn museum moest worden. Hij wist dat zijn geliefde collectie bij
Jan in goede handen zou zijn. 25 jaar lang was Jan er voor het museum. Hij wist vorm te geven aan Van der Togts grootste wens:
het behouden, beheren en tonen van de collectie maar ook het
aanvullen ervan met nieuwe aanwinsten.
Zelf heeft Van der Togt slechts vier jaar van zijn museum kunnen
genieten. Eens in de twee weken bracht Lia hem naar Amstel-
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Stichting
Jan Verschoor
p i m m ag er
Vo o r z i t t e r b e s t u u r S t i c h t i n g J a n Ve r s c h o o r

Het werk van Jan Verschoor heeft zich in de loop van zijn lange

waarbij Museumhuis JAN steeds een prominent aandachtspunt

artistieke carrière ontwikkeld tot een omvangrijk en veelzijdig

zal zijn. De bestuursleden van de stichting weten zich gesteund

oeuvre. Het omvat ruimtelijke kunstuitingen van zeer diverse

door een grote kring van kunstminnaars die gefascineerd zijn

dynamische vormen en uiteenlopende materialen, steeds ge-

door Jan Verschoor en zijn imposante oeuvre waarvan dit boek

kenmerkt door een perfecte harmonie en esthetische balans.

een oogstrelend, blijvend document vormt.

Dit boek geeft daarvan een schitterende impressie.
Het stond in het begin van dit millennium al vast dat de unieke
abstracte kunst van Jan Verschoor tot in lengte van jaren gekoesterd en voor het publiek toegankelijk gehouden moest worden,
bij voorkeur in een museale omgeving. Daarom werd in 2002 de
Stichting Jan Verschoor opgericht, onder voorzitterschap van
de toenmalig wethouder van cultuur van Amstelveen, Piet van
den Heuvel. De stichting heeft een culturele ANBI status en wil
‘ruimtelijke beeldende kunst in het algemeen bevorderen en die
van de naamgever, beeldend kunstenaar Jan Verschoor, in het
bijzonder’. De bestuursleden voelen grote affiniteit met het werk
van Jan Verschoor en willen zich inspannen om zijn verdiensten
als authentieke beeldhouwer en medeoprichter van Museum
Jan van der Togt in ere te houden. Inmiddels bezit de stichting
dankzij donaties en legaten, onder meer van Lia Kraan, medeoprichter van het museum, zelf een collectie beeldende kunst van
de hand van Jan Verschoor en andere kunstenaars.
Het bestuur is sterk gemotiveerd om de toekomstige positie van
de Stichting Jan Verschoor en haar eigendommen op een cultureel-maatschappelijk verantwoorde manier veilig te stellen,
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Stichting Jan Verschoor / Museumhuis JAN
Met dank aan
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De auteurs en Jan Gijsbert Bakker, Marten de Bruine, Rob van den
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Helder, Piet van den Heuvel, Ruud Lapré, Pim Mager, Bart Onclin,
Rein Schurink, Museum JAN, Cees Dierikx en Huib Leenders
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Marianne Bouwman

Museum Jan van der Togt werd opgericht in 1991. Sinds 2020
draagt het museum de naam Museum JAN. Het Museumhuis is

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door

nu Museumhuis JAN; in het boek worden beide namen afwisse-

Lia Kraan, Harry en Wil Brünnmayer, Gemeente Amstelveen,

lend gebruikt.

Rabobank Amstel en Vecht, Stichting Vrienden van Museum
JAN, Stichting Jan Verschoor, Jaap Harten Fonds

Omslag: Object, aluminium, 120 x 80 x 50 cm., foto Tom Haartsen
Voorflap: Glasobject, 95 x 45 x 42 cm., foto Eddy Wenting
Achterflap: Bolvorm, kunststof, 200 x 200 x 200 cm., Keukenhof,
foto Rob Brünnmayer

