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H. Vorderman: Het bestuur van DEBUTADE in 1887 v.l.n.r. Boven A. Brouwer, R v. Straten
onder M. de Vries, ]. v. Straten, H. Vorderman en P. L. Bolding

De o.orspronkelijke naam van de vereniging, namelijk:
Teekenkundige Vereeniging onder de zinspreuk ?Debutadevn, is
afgeleid van een mythologisch verhaal, dat het ontstaan van de
schilderkunst tot onderwerp heefto Volgens deze geschiedenis
zou een meisje uit het Griekenland van de Oudheid de schaduw
van haar geliefde die een verre reis moest ondernemen, op de
muur van het huis waar zij woonden, hebben ?nagetrokken?~ waarna haar vader deze contouren als het ware invulde met allerlei
kleureno De naam van de vader luidde: Butadeso
11

De stichters van dit genootschap stelden zich ten doel:
de kunst te bevorderen van het tekenen naar het gekleed model
en stilleveno
Op 1 juni 1866 op€ericht, bestond de vereniging uit vijf
leden 9 to wo de heren J. Vo Straten, To Sluis, Jo Woestenbur g~
Jo Dik en He Vordermano Laatstgenoemde 1 tekenleraar aan de Hoger e Burgerschoolt werd tot directeur benoemd , een fun tie
welke ove:. eenkomt met die van artistiek leider van t hans, zij
het dan, iat de heer Vorderman een honorarium ontvin g van
f 150 7 - - 9s jaars en de leider van thans niets.
1

Eenmaal per week zou men bijeenkomen, teneinde - waarschijnlijk aanvankelijk voor de gezelligheid - te tekenen en
t e ·sc:hilder en, Toen men voor het eerst in verenigingsverband
begon met de tekenavonden (oktober 1866), t elde het genoot s chap
dertien werkende leden, die allen een proeve van bekwaamheid
hadden moe~en afleggen, teneinde waardig bevonden te kunnen
worden, hot licfa1aatschap van de vereniging te verkrijgen. Overi gens~ nirmner werd iemand op grond van het resultaat van deze
9proeve9 afgewezen:
Als contributi e werd een bedrag vastgesteld van .f 6, -- per
jaar ( nu~ f 10,--). Voor dit geld schafte men ziel'). allerlei materialen aa:n en werd een lokaal ingericht boven ·de Waag. Men
heeft daar tot 1886 gewerkt: in dat jaar verhuisde men naar de
voormalige Bank van Leening in de Wisselstraat, nu een gedeel te van het Stadsziekenhuis. Voorts hield men er een bediende
op na, die tot taak had, voor het kapitale .bedrag van .f 2,50
per jaar een en ander Hstofvrij en verschoond van ratten en
muizenvv t e houden.
Gedurende het winterseizoen 1869-V?O werd het plan geopperd, een verzameling van het gemaakte werk aan te leggen, een
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idee 1 dat aanvankelijk geestdriftig ontvangen werdo Toen men
evenwel ervoerj dat te dien einde een werkstuk aan het genootschap afgestaan moest worden, schijnen verscheidenen geprotesteerd t e hebbeno Toch heeft dit initiatief - hoewel helaas in
later jaren niet consequent volgehouden - de vereniging .een
groot aantal werken uit deze beginperiode opgeleverde
Een nieuwigheid was ook, dat men in dit seizoen begon met
het werven van kunstlievende l edeno Te hunnen behoeve werd drie
maal per jaar een kunstbe schouwing gehouden, waarbij dikwijls
gebruik gemaakt werd van portefeuilles di e van verenigingen elders werden aangetrokken, zodat een l ezing dan met een bijpassende t entoonst elling kon worden nverluchtno Dat ?Debutade?
to en wel in de bel angst elling stond, bewijst het aantal kunstlievende l eden, dat zich t erstond opgaf~ 1030
De werkwi jze van de l eden munt vooral uit door gewetensvolle nauwgezetheido Deze indruk wordt no g versterkt, wanneer
wij l ezen , ho e men zich in 1872 be zorgd maakt ~ het artistiek
gehalt e der kunst werken, zo stelt men, daalt zorgwekkend! Het
bestuur vindt, dat er t e l ang aan een stilleven of model wordt
gewerkt ~ soms st aat het meer dan een maand l ang t er t ekening
opge steld~ vooral met betr ekking t ot het l e vend model mo et zoi et s kwalij k worden geacht, aange zi en de ze man per a vond ve ertig cents di ent t e ontvangeno••• o Tenslott e werd besloten de
duur der opst elling t erug t e brengen tot hoo gst ens vi er avonden.
Aange zi en de ze ver eniging voor wat betreft de werkende leden haar activit eiten beperkte tot het wint ers ei zoen - er werden ongeveer 25 t ekenavonden per j aar gehouden - ontstond bij
enige · ander hen de beho e fte, ook ?s zomer s eens iets t e ondernemen. Men meende een oplossing gevonden t e hebben in het maken
van r eizen (o.a. naar het Gooi, Arnhem, Kleefj Aken ) , die in de
eerste plaat s de bedoeling ha dden nde band der onderlinge saamhorigheid te versteevigen en ook in den zomer niet te doen
kwijnen", en voorts de gel egenheid verschaften, ook eens in de
open lucht te tekenen. Toch hebben deze reizen de meeste werkende leden niet zeer aang e sproken~ vele gingen niet mee ( een
gedeelt e der kosten moe st uit eigen zak worden betaald ) , zodat,
men zich na enige jaren genoodzaakt zag, ermee op te houden.
Na een tiental jaren activiteit was de vereniging ?ingezij genoot een zekere bekendheid in Hoorn en deed veel

vo erd?~
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mo'e itè_, in de belangstelling van .het publiek te blijven. Regelmatig - drièmaal per jaar - · werden tentoonstellingen geor:ganiseerd, waarvan de laatste in het .. seizoen vrijwel geheel ·
bestond uit eigen werk, eventueel uitgebreid met werkstukken ·
van de leerlingen der Stadsteekenschoolo Tevens werd . dà.n .een'.
verloting van door de vereni ging aangekochte schilderijen ··géhouden, waaraan alleen de kunstlievende leden konden . deelnemen • .Als. extra premie werd daarbij steeds door één der iwè:r- .'
k ende l eden een stuk afgestaan. De kunstbeschou'W'.ingen-adv:er- .·
t eerde men in de .Hoornsche Courant en deze werdengoed; be:Zbcht.
Men ging er zelfs toe over, in 1879 een eigen portefeuiile ; van
kunstwerken samen t e stellen, om ·daarmee -ook andere verenigingen de mogelijkheid te bieden, kunstbeschouwingen te hoÛ:der:i..,,
Het ·genoo tschap t'W'.ijfelde echter ( o~ zelfkennis : ) aan' de-.-·ar..: .
tistièke waarde van zijn werk en vr'e esde waarschijnlijk de. ~
k:ritiekt het plan werd niet uitgevoerd.
·
· "· · ·
Was. ·deze vrees t erecht? Dat weten 'Wij- niet. · Eeh vergeHji-';
king met : portefeuilles van andere vereni·gingen , die toen wèl .
rondgestuurd werden, is niet .mogelijk,,• àangezien die niet ·rneer
bestaan o o • • Hoe dan ook, men heeft het ni et aàngedurfd. ·
1

In de jaren 9 80 is men begonnen met ' het aanleggen van een
bibliothe ek. Helaas bleek, dat ,(iJ.t een t e · kostbare onderneming
zou worden • . Toch zien wij dit plan hardnekkig steeds weer . op~
doemen in de geest van actieve leden, en steeds weer met herzelfde, negáti eve resultaat.
· ·
' .· ; '
..:...

~ :_;

Hoewel men dus niet zonder grond zou ·mogen stellen; dat '
de acti vüeit groot was , moet helaas worden geconstateerd, dat ·
het aantal werkende l eden steeds daalde. In 1882 waren heter
nog maar zesc Was het wonder, dat men voor de laatste tentoonstelling van dat seizoen (die van eigen werk) een beroep moest
do en op de l eerlingen der Stadsteekenschool, aangezien men .zelf
· werk te kort kwam? Naarstig probeerde men de oorzaak te achterhalen; het aantal kunstlievende leden was immers buiten verhouding hoog ten opzichte van dat van de werkende l Was het · tekenen naar gekleed model en stilleven niet aantrekkelijk genoeg
meer? Men besloot een proef te nemen, door z.g. vrije içpmpositie in te voeren. Ook werden praat-avonden gehoude:hll .:Wá.ar men
zich verdiepte in allerlei problemen, de kunst betreffende.
Bij voorbeeld~ 11 Hoe kan men de smaak der mensch~n · VE)rbeteren? 1v
Antwoord ~ 11Door al het smakelooze uit hunne omgeving te weeren11 •
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HJs het belang der kunst, in de geest des tijds te schilderen?11 Antwoord: nNeen;; men moet uit alle macht trachten, dit
te vermijdeno 11 Of ook welg 11Hoe heet de man van Debutade?ll
Antwoord g ~iJ an :a Met Jan werd Jo v o Strat en bedoeldj de zeer
actieve voorzitt er van het ~enootschap.
·
In 1885 organiseerde men voor het eerst een sneltekenwedstrijd onder de leden en enige tijd daarna voerde men als
nieuwigheid het Hteekenen en schilderen naar pleister (gipsmodel )11 in. Soms zijn de r esult aten op dit gebied t e chnisch
van verbluffende kwaliteit, zeker wanneer men in aanmerking
neemt, dat het hi er louter amateurs betreft. Hierbij dient
evenwel beslist vermeld t e worden, dat de dire ct eur, H. Vorderman, iemand gewee st moet zijn, di e ·. uitnemend de kunst verstond,
zijn pupillen t e lei den ~ overal bespeurt men in het werk van de
l eden zijn stimulerende invlo ed. Dat zijn artisti eke kwaliteit en niet t e min ge schat moet en worden, blijkt wel zee;r duide- .
lij k uit het portret, dat hij vervaardigde van het eerste bestuur (dus niet van de sticht ers, zoals wel t en onrecht e wordt
gemeend). Dit portret kwam in 1888 gereed en werd door hem aan
de ver eni gi ng ges chonken . Dànkbaar aanvaard, verdween het rond
de eeuwwi sseling er gens in een kast, waar het ni et lang gel eden ge schandaliseerd uit t e voorschijn werd gehaald. Hopelijk
krij gt dit schilderij nu eindelijk de plaats, waar het behoort
t e hangeno
1891 g De ver eniging viert haar 25- jarig jubileum met een
beschei de n t entoonst elling en kunst bes chouwing, waarna een gezellige avond volgt van werkende en kunstlievende l eden. Het
ging er no gal gemoedelijk t oe , en er werd weinig ruchtbaarheid
aan gegeven.
De dood van de heer Vorder man (1 897 ) betekende een zware
slag, zowel voor de ver eniging, als voor de leden persoonlijke
Dat blijkt duidelijk uit hun bewogen r eacti es. Er werd een still even opge st eld met een portret van de direct eur, dat met veel
toewijding door hen is ge schilderd. Twee van deze VVJn Memoriam 11 stillevens zijn nog bewaard gebleven.
De nieuwe directeur, J.Co Kerkmeijer, was, hoewel artistiek mi ss chi en minder begaafd dan zijn voorganger, zeker evenzeer een stuwende kracht. Op zijn aandrin gen ging men zich bezig
houden met het t ekenen van constructies en het ontwerpen van
interieurs en ornamentiek. Hij zette daarmee het werk voort,
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dat door H~ Vorderman was begonnen~ de ze was r eeds lezingen
voor de leden gaan houden over diverse bouwstijlen en architectuur i n het al gemeen. Tevens is van de nieuwe directeur het
idee a fkomstig, de t entoonst ellingen ook overdag ter be zichtiging open t e st ellen, een ma atregel, waardoor het be zo ek zeer
werd ge stirr.1..ilGerd. Voort s ging men ook ander e voorwer pen dan
schilderij en en der gelijke t en toon st ell en ~ zo werd in 1902
een expositie van aardewer k gehouden , en er werd vri j veel van
verkocht.
De st{mul ans kwam overigens j ui st op ·tijd, want, ho ewel
het aant al wer kende l eden stij gende was , bl eek de f i nancigle .
t oest and minder rooskleuri g geworden t e zijn t en gevolge van
e er~ onrust bar ende dal ing ·i n het aantal kunstlievende l eden .
Door al de ze ver ni euwingen werd de _bel angst elling e cht er
we er gaande gemaakt met al s gevolg een to ename van het aant al
donat eur s tot 80. Hcl aa~ werden de tekenavonden sl echt s mat i g
b e zocht ~ do ambitie nam af en het gehalte van het wer k was ook
niot al t e best e Zo kwam het , dat de heer Kerkmeij er i n 1905
voo r st elde , den t ekencursus voor jonger en t e openen, t enei nde
het wer k van VDebutadeV bi j de j eugd meer in de bel angst elling
t e br engen. I nder daad i s men hi er mee in 19 06 begonnen .
Het jaar 1906 was nog i n een ander o.pzicht bel angr ijk voor
de ver eni gi ng ~ men vierde het veerti-g jarig best aan . Evenal s bi j
het 25-j arig j ubileum wer d dit f eit herdacht met een t entoonstelling van wer k van l eden en (nu ook ) oud-leden , die f eest elij k werd beslot en met een souper voor de werkende l eden i n het
ei gen l okaal aan de Wi s s elstraat. Totale kost en van het s ouper ~
tien gulden, bestreden uit de kas . Tijdens het ge zelli g samenzijn besloot men, nu toch eens werk t e maken van een idee , dat
al in 190 1 geopperd wa s, maar steeds op de a cht er grond was gebl e ven~ het : verkrij gen van de koninklijke goedkeuring voor de
ver enigi ng o
Zo i s het gekomen, dat in 1907 bij be sluit van 9 en 10 mei,
staat sbl ad noo 108, de koninklijke goedkeuring is verleend. En
to en men zó ver was, vond men, dat een vereniging zonder g~~ouw
toch geen vereniging in de ware zin des woords geno emd kon worden. Vandaar dat men in oktober van datzelfde j aar een spaarbankbo ekje opende met een eerst e inschrijving van tien gulden,
zijnde de basis voor een te vormen fond s met als do el ~ de bouw
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van een eigen t ekenzaal met toebehoreno Jammer genoeg had .'Debutade? de tijd niet als medestander~ de eerste wereldoorlog
met de daarop volgende crisisjaren hebben deze grote plannen
getorpedeerde
Het zal de l ezer duidelijk zijn, dat het genootschap, aanvankelijk begonnen als niet meer dan een soort hobby-club, opge richt door eni ge goede vrienden met een gelijk gerichte belangst ellin g voor de teken- en schilder kunst, in de loop van
deze ve ertig jaren was uit gegroeid tot een instituut, dat veel
meer voor het culturel e l even in Hoorn was gaan betekenen dan
haar kl eine aant2l l eden zou doen vermoedeno Bovendien was binnen de kring der l eden de belangst elling uitgebreid tot ook andere facett en van kunsto Zo heeft men in 1908 een tentoonst elling: v1Fot0Vs van het Oude Hoorn11 geor ganiseerd en met succeso
Voort s heeft het bestuur ook getr acht t e komen tot de stichting
van een ei gen l eeszaaltj e met werken over kunst en de techn:i ek
van het t ekenen en schilder en o Maar het initiatief werd in de
ki em gesmo ord ~ de l eden st elden dat het t e veel zou kosten:
"Mi sschi en al s Rockefoller iets zou bijdragen , tjá, danooo•••",
aldus een gr ap j as.
Zijn kunstbroeders ook drinkebroers? Dat het tekengenootschap ook buiten de stedelijke gr enzen toendertij d bekendheid
genoot, moge bli jken uit een brief, di e i n 1908 aan de secret ari s werd gezonden en waarin een grote wijnhandel uit Amst erdan deze ver zocht, een lijs t van l eden to e te zenden , teneinde
hun offerte te kunnen doen van allerlei spiritueel fraaiso Een
copie van uitgaand antwoord is niet in het archi ef bewaard ge bl even o•• o• o
19 10 was voor de werkende l eden bijzonder gunstig: het aantal steeg tot 17, een tot dan toe ongekende hoogt e o Men dient
hierbij wel in het oog te houden , dat het aantal nooit veel hoger kon worden, aangezien de beschikbare r ui mt e zulks niet toeliet o

De tentoonst ellingen , die door 9Debut ade V werden georganis eerd, waren zo l angzame rhand bekend geworden onder de kunstenaars van toen. Zo kwam het, dat steeds meer artisten hun werk
ter expositie begonnen aan te bi eden, in de hoop, zodoende enige van hun conterfeitsels te kunnen verkopen aan belangstellende
bezoekers. De int er esse voor de kunst lijdt in deze tijd steeds
meer onder de toenemende drei ging van de eerste wereldoorlog.
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R. van STR ATEN: Stilleven met patrijs (1872)

t
J

l
1

A. BROUWER: Stilleven (1897)

J. C.

V ON K : Portret van een visser (1959)

A. BROUWER : Aquarel naar pleister (1908)

Men belegt zijn geld liever in Vnuttigerv zakeno Natuurlijk gaat
het in die tijd ook de verenigingen slechto Vele kunnen hun portefeuilles niet meer samenstellen, zodat 9Debutade9 genoodzaakt
is, enige t entoonstellingen geen doorgang te doen vinden - er
werd geen werk genoeg ontvangeno Dit bracht het bestuur vanzelfsprekend weer in een scheve positie toOoVo de kunstli evende leden, wie immers voor hun donaties weinig anders geboden werd.
Zo kwam men ertoe, in 1914 van deze geen bijdrage te vragen,
aangezien men in de boven geschetste situatie op korte termijn
geen ver andering verwachtteo Gedurende deze jaren gingen vele
kunstl ievende vereni gingen, die in de negentiende eeuw waren ge sticht, t er ziele ~ zo niet VDebutade? o Hoewel het genoot s chap i n
grot e moeilijkheden zou komen t e verkeren, het aant al donati es
sterk terug zou lopen en de belangstelling ook in het al gemeen
zeèr zou tanen, zijn de l eden er toch in gesl aagd , de vereniging
het voortbestaan te verzekeren. En dit mede ondanks het feit,
dat zij uit hun vertrouwd lokaal in de Wisselstraat werden verdreven, daar dit gebruikt moest worden om Bel gi sche vluchtelingen ti jdelijk te hui svest en. Men vond zolang een gewaardeerd
onderdak in de RHBS , maar een en ander stimuleerde de ani mo
voor het t ekenen niet , wat overigens t e begrijpen i so
Toen de belangstelling verflauwde, bleef men niet werke-·
loo s afwachten, maar richtt e een ronds chrijven aan de leden,
waarin duidelijk wèrd gesteld, dat het bestuur verwachtt e , dat
wer kende l eden ook regelmatig de tekenavonden zouden bezoeken;;
zo niet, dan moest men vooral geen lid blijven. Verscheidene
l eden hebben to en gemeend, hi erin een persoonlij ke aantijging
van het bestuur t e moet en zien en bedankten, boos over het aangedane onrechto
Zo af en to e slaagde ?Debutade9 er in, een t entoonst elling
van r edelijk gehalt e te l aten houden, hoewel men daarvoo r nauwelijks no g uit een enkel e portefeuille van andere ver eni gingen
kon putten. Zo hield men op 1 maart 1920 de 2o oe expositie , di e ,
gezien de omstandigheden, als geslaagd mocht worden beschouwd.
Een moeilijkheid was tot dan toe altijd het feit geweest, dat
zo?n tentoonstelling slechts één dag duurde, wat het dus tot .
een vrij kostbare zaak maakte~ immers, men was verplicht de t e
exposeren werken te verzekeren en voor het vervoer zorg te dragen. Voor het beleid binnen de vereniging zelf was het vooral
jammer, dat de zo enthousiaste voorzitter J. v,. Straten, ge...
kweld door toenemende blindheid (het ergste, wat een schilder,
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am~teur of niet, kan o~erkomen ) , zijn werkzaamheid daardoor
ernstig belemmerd wist.

Kort samengevat kan men wel stellen, dat er tussen de jaren
1920 en 1930 betrekkelijk weinig activiteit heeft geheerst~ er
waren te -weinig leden en er was niet genoeg geld. De eerste
moeilijkheid zou in de toekomst worden ondervangen, de tweede
nieto Het ergst moet het zijn geweest tussen 1922 en 1925: oude getrouwen spraken toen van de drei ging der .spoedige ondergang . Toch bleef men op de oude . voet voortgaan, De · tóegangs...;
prijs voor het tentoonstellingsbezoek (!0,25) werd niet verhoogd, evenmin als de contributies. Dikwijls konden de exposities van eigen werk niet doorgaan, wegens een tekort aan _inzèndingen, terwijl kunstenaars die in Hoorn gegxposeerd hadden,
soms brieven schreven, waarin zij zich bitter beklaagden over
het lange uitblijven van de-bedragen, die voor verkochte schilderiJen betaald moest en worden. Het bestuur regelde dit nl. en
verkreeg dq.arvoor tien procent van de koopsom . Het zijn e chter
slechts weinig kunstenaars, die klachten hebben; de meeste
zijn buitengewoon tevreden. Maar degenen, die het niet zijn,
gedragen zich dan ook, alsof zi j aan de rand van een totale
ine enstorting staan: Hik geloof wel, dat de bewoners van dat
gat , waarvan Hoorn me nu de indruk laat, elken cent zullen omkeeren voor ze hem voor kunst zouden uitgeven •••• daarbij komen
dan. nog de rekeningen voor de dokt er wegens dat i :k geheel overspannen benoooo H Deze dame had re e-cis lang vçior zij dit schreef
haar geld ontvangen. Tegenover enkele van deze brieven zijn er
vele te vinden, waarin ver zocht 'W() r dt iets te mogen exposeren
en hieruit blijkt genoegzaam, dat andere kunstenaars een hogere
dunk hadden van 9Debutadev. En terecht~ klachten zijn uiterst
zeldzaam, óók in deze tijd.
Tijdens de crisisjaren bleek opnieuw de levenskracht van
de vereniging groter dan zwartkijkers hadden voorspeld. Men
blééf tekenen - het was er gewoon ·niet uit te krijgen, ló.elfs
niet toen de werkende leden wederom uit hun lokaal werden verbannen, nu om plaats te maken voor de werklozen. Men slaagde
er in 1936 in, een grote tentoonstelling te organiseren van
werk van oud-leden en leden, maar er zijn weinig mensen komeri
kijken; zelfs het 70-jarig jubileum sprak het publiek niet aan.
De vereniging stond nu aan de rand van een financieel debacle~
geen bezoek betekende immers~ geen inkomsten 2 Het jaar daarop
kon men het salaris van de directeur niet eens meer betal~n,
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maar de heer Kerkmeijer aarzelde niet~ hij stortte onmiddellijk
dit niet genoten inkomen in ·de verenigingskas, een daad, die
hij heeft h_e rhaald tot de oorlog toeo En zo moest hij dan zijn
veertigjarig jubileum vierenoooo zonder salaris.
Het spaarbankboekje voor een eigen gebouw ( schone droom)
was reeds lang tot niets geslonken en het aantal werkende en
kunstl ievende leden liep sterk terug (wij lezen ergens respe ctievelijk de getallen 8 en 48 ) . En als dan de mobilisatie in
1939 het lokaal voor de zoveelste maal verloren doet gaan voor
de ver eni gi ng , en nu voor de duur van zes jaren •••• dan blijft
men tekenen , i n de Noorderkerk, buiten, in het gebouw van de
RHBS , enfin, overal waar het niet mag, aangezien men uiteraard
tijdens de bezettingsjaren feestelijk bedankte voor het lidmaatschap van de Cultuurkamer.
Wij moeten natuurlijk wel realistisch blijven~ in feite
bestond tijdens de oorlogsjaren YDebutadeY niet meer, zeker
niet officieel. Maar een feit is, dat de gedachte aan een heroprichting, wanneer eenmaal betere tijden gekomen zouden zijn, l evend gehouden werd, Hoe zouden anders de portefeuilles met het
werk der zéér ouden zo zorgvuldig bewaard gebleven zijnj en, wat
meer is~ weer in het bezit van de vereniging gekomen zijn na de
oorlog?
De geest bleek no g steeds levensvatbaar ; op 10 december
19 45 vond de heroprichtingsvergadering plaats onder l eiding van
de heer Kerkmeijer, eenmaal directeur, nu nog een korte tijd
voorzitter. Een der leden, de heer JoCo Vonk (later zou hij de
voorzittershamer hanteren ) zorgde voor een financi~le basis door
in zijn eentje honderd kunstlievende l eden t e werven. Mede hierdoor werd het mogelijk gemaakt reeds in april van het daarop
vol gende jaar de eerste tentoonstelling van na de oorlog te
openen. Ook besloot men een cursus tekenen voor kinderen te beginnen. De jubileum-tentoonstelling ter gel egenheid van het
tachtigjarig bestaan werd (ook financieel ) een succes. Natuurlijk werden eveneens de tekenavonden weer hervat, maar nu onder
leiding van een nieuwe directeur. De heer Kerkmeijer had afscheid
genomen en werd opgevolgd door de heer W. Ydo, die reeds vanaf
1908 lid van de vereniging was. Ook nu nog was er sprake van
moeilijkheden tijdens de avonden; zo vond men op een gegeven
moment dat er te veel gepraat werd; het ging niet serieus genoeg!
Waarschijnlijk werd dit mede in de hand gewerkt door de omstandigheid, dat men zich behalve met tekenen, ook met andere
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handvaardighedenH ging be-zig houden, met name de lino- en hoi.J.tsnijtechnieko

Overigens was er in de activiteiten van de vereniging slechts
sprake vah uitbreiding, niet van wezenlijke veranderingen in dé
opzet. Zo houdt men ·als vanouds weer tentoonstèllingen, al dan
niet met succes, en worden kunstenaars verzocht een lezing te
houden. over t;en bepaald onderwerp, dit laatst e trouwens minder
dan vro egero Ook g:fog men in 1952- weer eens aandacht schenk-en aan
de bibli?_th_~_ef en Iikwideerde ter uitbreîding daarvan de nog - - -ste_eds bestaande reiskaso
In de loop van de jaren 950 v.alt evenwel e:t::n zek~re ;verslàpping wàar t e nemen7 de televisie zal daaraa~ .IV'.~l"niet vreemd ge-weest : zijno Het bezoek aan tekenavcinderi en èxpo~i-ties nam zien.,..
deró-gèn> af.., maar de gemeente besloot verscheidene malen.., de nàdelige : kassaldi aan te vullen~ een nuttig ·en zeer geappr eci eerd
blijk van wa5:r derin g voor de noogbejaarde vereniging. Het bezoek
aante.ntoonst ellingeri werd nu eenmaal niet gestimuleerd door het
lokaa l~ wap,rin d e ze WGJ'.'den gehouden7 het was daar in de Munt- stràat éen vervallen boelo De behoefte aan een tentoonstellingsgebouw deed zich wè} gevoelen, en de r estauratie van ·hèt eigen
zaaltje.., ·hoe goed ook.., kon daaraan maar weinig verandereno
Inmiddels trad in ; 956 een ver andering op in de l ei ding~ de
heer Ydo had zich wegens verhuizing genoodzaakt gezien ~ zijn functie t e:r beechikking te stellen] hij werd opgevolgd door mej. Eo
Stumpel~ die .sindsdien de functi e van artistiek leidst er bekleedt.
In 1957 ~ou Hqorn 700 jaar als stad bestaan.., welk ongeh,r_i_jfeld heuglijk foit natuurlijk op groo ts e ·wijze gevierd moest
wordenc Het Comité} dat de feeste lijkheden zou organiseren, benaderde ook 9Debutad8?, met het verzoek, een tentoonstelling in te
richteno Men dacht hiervoor ;f 40000 ..,-- ter beschikking te kunnen
stellen. Helaas bleek later, dat dit bedrag gehal;v eerd diende te
wordenJ wat tot gevolg hadj dat het bestuur van. çië' ,Vereniging zich bij de _eventuele inrichting voor financHÜe pr9blemen geplaatst zou zienj een risi coJ dat men niet zond~r me~r_ -0enste te.
nemen. Men ging dus uitzien naar mogelijl{h~den voor_· subsidiè -'en
juist toen men erin geslaagd was, tegemüetk9ming · ~~- -".YrkriJgen,
bleekJ dat het Comité inmiddels het geld -voor: àhd~ré. ·çro~J.,_einden
had gereserveerd~ de beslissing werd zq1arig uitgëstetd ' tat de
tijd voor de organisatie te kort w~,s geworden-. D~ ~ t13,Ieµ·r stelling
was groot, zowel bij het bestuur als on.der de leden-~ M:en zag het
als een ivgemiste kans op grote publieke belangstellingiio
-_ _
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Na de restauratie van het VOC-gebouw in de Muntstraat kon
9Debutade9 haar thans geheel vernieuwde lokaal weer betrekken.
Prompt werd (nota bene door de leden zèlf1) gekl aagd , over wat
genoemd werd ~ nde onordelijkheid van het schildersvolk. 11 Er werd
meer rommel gemaakt dan opgeruimd en een bediende hadden ze al
lang niet meer •••• Het is wel begrijpelijk, als men bedenkt, dat
het lokaal intensief gebruikt werd.
Inmiddels was gebleken, dat de jeugdcursussen goed bezocht
er bestond veel animo voor. Men was evenwel over het
ledental niet tevreden~ slechts 15 werkende en 71 kunstlievende
l eden telde de vereni ging in 1.957 en uit het feit, dat men stelt
dat het aantal t eleurstellend is voor dat jaar, kan men afl eiden
dat er vóórdien dus meer geweest moeten zijn. Weer probe ert men
iets ander s om de belangstelling te wekken~ men gaat eens tekenen in de Noo r derker k,men stelt de tekenavond voortaan op dinsdag in pl aats van woensdag, zulks met het oog op t elevi sieuitzendingen. Maar veel helpt het niet .
werden~

Een nadelig saldo is nu geen uitzondering meer en regelmatig moet door de gemeente met subsidies de hel pende hand geboden
worden. Zel f s is men in 1958 gedwongen , de verloting niet door
t e lat en gaan wegens te hoge kosten van de aankoop van een schilderij voor dat doel. Tbch is ondanks dit alles de positie van de
vereniging maatschappelijk eerder sterker dan zwakker geworden.
Zij heeft zich los gemaakt van de indruk (die bij velen leefde),
een club van particulier e initiatiefnemers te zijn , en heeft
zichzelf een sociale functie binnen de gemeente Hoorn geschapen,
waarvan het als een ernstige l eemte gevoeld zou worden, wanneer
men die niet zou kunnen vervullen~ het bevorderen van de kunstzin, met name door het orgaÎ1iseren van t ekencursussen voor jongeren en tentoonstellingen. Dat het hierbij verder wil zien dan
het voor de hand li ggende blijkt uit het feit, dat naast expo sities van Hoornse amateurs, ook reproducties van werken uit het
Oude China en werken van Engelse amateurs te zien geweest zijn.
En het schijnt, dat de laatste tijd weer een opgaande lijn in
de prestaties waar t e nemen valt. Hopelijk zal dit ~ich ook in.
de toekomst doorzetten. Voor het heden kan worden.vastgestelo,
dat het aantal werkende, zowel als kunstlievende l eden gering
genoemd moet worden, hoewel~ er zijn slechter tijden geweest Y
Aan het einde van dit historisch overzicht is - met de nodige voorzichtigheid - een korte beschouwing over de aard van
-11-

het gemaakte werk op ZlJn plaats. Natuurlijk dient hier bij voo ro pg~steld te worden, dat het niet aangaat, maatstaven aan t e le ggen,
die zouden kunnen gelden bij het beoordelen van kunstwerken . Wie
tussen de schil derijen, tekeningen, enz. naar echte kunst wil zoeken, zal niet meer dan een enkel stuk vinden van leden als Dick Ket,
Wouter Ydo, Adriaan Volkers, om een paar namen te no emen. Maar daarmee is niet gezegd, dat het werk van de anderen het aanzien niet
waard is :Wanne er men een vergelijking trekt tussen de wijze van
schilderen en t ekenen van de schilders, di e vroeger naam hebben gemaakt en het werk van ?Debutade?, valt op, dat ver schillende stromingen in de kunst navolging hebben gevonden, terwijl andere nauwelijks of nooit in de bel angst elling kwamen. Zo kreeg men, gestimuleerd door het voorbeeld van de gr oten (Maris, Mauve) bel angstelling
voor het landschap. De stemmi ng , het sfeer volle weer geven, dat stond
voorop (het stilleven )o Daarnaast i s men ook duidelijk van mening,
dat de weergave v.:i,n de werkelijkheid een zaak is, die met eerbied
mo et worden nve:rbeG~~d 1 ?. Van eni ge invlo ed der Amsterdamse impressioni sten is daaren1egen weer weinig spr ake , t erwijl ook het expressionisme vóór de oorlog geen weer k:Lank vond. De stilte vóór de
storm -- de jar en kort voo :i_o het begin van de tweede wereldoorlog -·
vindt men hier en daar uit gedrukt doo r een zekere beklemming, die
van bepaalde werken uit die tijd uit gaat.
Het karakter van het werk , dat ná de oo rlog i .s gemaakt, blijkt
heel anders te zijn. De weer gave van de belevenis komt meer naar
vor en, soms geJ.aden van spontaniteit, maar vaak ook onnodig vermengd met een teveel aan hastgevoelo Vooral het l aatste wr eekt zich
bij amateurs sneller in hun wer k, dan bij kunstenaars. Maar toch~
in ?t al gemeen blijft het gevoel voor de werkelijkheid, het realisme , overheersen.
Dit alles in aanmer king nemend, kan men niet ontkennen, dat ?t
werk der ?ouden? (1 880- 19 20 ) soms van een zeker e saaiheid is, maar
vaak ook oerdegelijk wat techniek betreft. Men beheerst het vak,
beoefent he t met veel en soms ro erende toewijdins, maar wat talent
betreft •••• Daarnaast zal evenwel (meestal uit l ater tijd) werk te
zien zij n bij ?Debutadecl. van begaafde li eden die het vak nog maar
weinig beheer sen en zéker ook hier en daar een stuk, dat de toeschouwer een aanval van acute vernielzVcht kan bezorgen.
De vereniging is oud 2 maar heeft zichzelf ni et overl eefd. Al
is de t aal wat ouderwets, to ch kan men nog steeds ter afsluiting
van dit overzicht dezelfde woo rden Citeren , die de eerst e secretaris aan ?t slot van een jaarverslag in 1871 gebruikte om een heilwens uit te spreken~ 11Welaan dan, Mijne Heeren, zetten wij de sporen
in de zijde van vt moedig ros dat ons een eind ver brengen kan, het
regte pad flink te zaam bewandel d, eerbied voor vt verleden, gehechtheid aan 9 t heden en bovenal vertrouwen op de toekomst, zij
steeds onze wachtparolen. 11
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