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Olieverf, 65 X 55 cm.
omstreeks 1970.



Van de Redactie

Het was op een zondagnamiddag in de warme
zomer van 1982 dat bij de redactie in een
Eijsdense achtertuin het idee ontstond een
speciaal nummer van 'Uit Eijsdens Verleden' te
wijden aan een Eijsdense kunstenaar bij uitstek:
Petrus Wolfs. ln Eijsden Wonen en woonden
meerdere kunstenaars, maar geen is door zijn
werk meer betrokken bij Eijsden dan de toen juist
kort tevoren overleden Petrus Wolfs. Was en is
er immers een die zijn motieven meer zocht in
Eijsdense taferelen? Het leek een uitstekend idee
en alle redactieleden waren meteen enthousiast.
Tussen die zomerse zondagnamiddag en nu
liggen meer dan een jaar en een geweldige
hoeveelheid werk. Want van meet af aan was
duidelijk dat een dergelijk nummer, dat anders
dan anders niet zoveel mogelijk facetten uit de
geschiedenis van Eijsden tracht te belichten, een
heel andere opzet dan gebruikelijk vraagt.
De redactie vond dat ze zoiets niet alleen aankon,
dus werden goede vrienden van Petrus Wolfs,
kunstcritici ook, gevraagd om mee te werken.
Daarnaast werd dankbaar gebruik gemaakt van
de adviezen van de Culturele Raad Limburg.
Vijf personen, de heren Jean Volders, Sjef
Hutschemakers, Willem K. Coumans, Loe Maas
en Roger Wolfs vertellen achtereenvolgens over
het werk van Pierre W.H. Wolfs. Alle vijf
schreven zij een ander verhaal, variërend van
een enkel gevoelig woord tot een uitvoerige
beschrijving van diens leven. Boeiend is het om
naast de gemeenschappelijke kenmerken, de
verschillende meningen te constateren die de
auteurs aanhangen met betrekking tot het werk
van Petrus Wolfs. Natuurlijk is het laatste woord
over zijn artistieke nalatenschap hiermee niet
gezegd. We konden nu eenmaal niet elke
deskundige aan het woord laten. U, en de
redactie met U, mogen bovendien best een andere
mening hebben. We denken wel dat deze vijf
opstellen gezamenlijk toch een zo goed mogelijk
beeld geven van de betekenis van Petrus Wolfs
als schilder. Vermeld dient te worden dat alle
bijdragen speciaal voor deze bundel werden
geschreven met uitzondering van die van Loe
Maas die reeds in 1970 werd geschreven en
destijds is verschenen in 'Neerlands Volksleven',
jrg. XX, nr. 1. De redactie van 'Neerlands
Volksleven' en mevrouw Maas gingen akkoord
met overname in ons tijdschrift en het is
interessant om te zien hoe de gedachten tussen
dertien jaar geleden en nu geëvolueerd zijn.
Overigens werd al snel duidelijk dat het oeuvre
zo omvangrijk was dat de aanvankelijke
gedachte om een catalogus samen te stellen van
Petrus' gehele werk, onhaalbaar was. Het boek
dat voor U ligt zou vele malen omvangrijker zijn
geworden dan het nu al is met bovendien
onaanvaardbaar kleine afbeeldingen.
Er is daarom een selectie gemaakt en hoewel we
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er ons van bewust zijn dat een dergelijke keuze
subjectief is, kunnen we U verzekeren dat deze
wel zorgvuldig en na lang wikken en wegen tot
stand gekomen is. Enerzijds is geprobeerd zoveel
mogelijk facetten van het werk van Petrus Wolfs
te laten zien, anderzijds is gepoogd zo goed
mogelijke voorbeelden te kiezen waarbij dan
tevens gelet moest worden op de geschiktheid
voor reproduktie in ons blad. Bij de selectie heeft
de redactie veel hulp gehad van de heren Sjef
Hutschemakers, Stan Spauwen en Jean Volders.
De foto's, die grotendeels speciaal voor deze
uitgave werden gemaakt, zijn van de hand van de
heren Pim Fonteyn,Jean Rethero, Paul Rutten,
Fons Smeets, Jean Volders en Roger Wolfs.
Hierbij zij uitdrukkelijk dank gezegd aan de velen
die belangeloos de in hun bezit zijnde werken ter
beschikking hebben gesteld. Dat geldt speciaal
ook voor hen wier bezit desondanks niet in dit
boekje werd opgenomen. Immers voor vele
uitstekende schilderijen was helaas niet
voldoende ruimte meer beschikbaar. Alle foto's
zijn echter wel opgenomen in de documentatie
betreffende Petrus Wolfs van de stichting
'Eijsdens Verleden', zodat deze nu over een
aardig compleet overzicht beschikt, waaruit ten
behoeve van menig artikel in de toekomst nog
geput kan en zal worden.
Voor het eerst zijn in een uitgave van 'Uit
Eijsdens Verleden' ook kleurenfoto's
opgenomen. Dat leek ons noodzakelijk omdat
kleuren wezenlijk zijn voor bijna elk schilderij.
Een Eijsdens schilder laten zien in zijn leven en
werken zonder althans iets van zijn kleurgebruik
te tonen, zou wel zeer onvolledig zijn.
Kleurendruk is niet het enige bijzondere aan dit
nummer, ook in omvang en uitvoering
onderscheidt het zich. De prijs die U voor dit
boekje betaalde ligt echter aanzienlijk onder de
kosten van het drukken ervan. We zijn dan ook
veel dank verschuldigd aan het provinciebestuur
van Limburg en het gemeentebestuurvan Eijsden
die ons in belangrijke mate financieel steunden,
terwijl op het moment van het ter perse gaan van
dit boekwerkje twee andere mogelijke
subsidiënten nog niet definitief dit goede
voorbeeld gevolgd hadden, maar dit naar
verwachting wel zullen doen. De verleende
subsidies zijn gezamenlijk goed voor de meerdere
drukkosten ontstaan uit het bijzondere karakter
van deze uitgave.



Het zal U niet ontgaan zijn dat de gehele indeling
en opmaak van dit nummer al evenzeer anders is
dan anders. Dat wat men de lay-out pleegt te
noemen is deze keer in handen gelegd van een
vakman: de heer Louis Jonkers, een nieuwe
medewerker van de Stichting Eijsdens Verleden,
verzorgde dit boekje gewijd aan Petrus Wolfs op
een wijze deze Eijsdense kunstenaar waardig.
Het spreekt vanzelf dat we alle hierboven al dan
niet met name genoemde personen hartelijk
dank zeggen voor hun medewerking. Eén naam
willen we nog in het bijzonder noemen en dat is
die van mejuffrouw Jeanne Wolfs, zuster van
Petrus, die van begin af aan de totstandkoming
van dit boekje over haar broer heeft toegejuicht
en alle mogelijke medewerking heeft verleend.
Petrus Winandus Hubertus Wolfs werd geboren
7 juli 1902 in Eijsden en stierf bijna tachtig jaar
oud op 23 juni 1982 eveneens in Eijsden.
Hij heeft veel achtergelaten waar menig
Eijsdenaar hem dankbaarvoor is. Misschien is
het voor U zoals voor sommigen van ons: we
hadden graag een werk van hem gehad in onze
woon- of werkkamer, een blijvend iets om naar te
kijken. Het mocht echter niet zo zijn. Met het voor
ons liggende werkje hebben we met z'n allen
toch een blijvende herinnering aan hem, om het
steeds opnieuw te beschouwen en ervan te
genieten...

Eijsden, november 1983,

3 Het atelier van Petrus Wolfs.
Foto genomen na zijn dood in
juni 1982. Op de ezel staat het
doek 'Veldbloemen en
insecten'.



4 Landschap bij
Stompwijk

Pastel, 19,5 x 26,5 cm, 1939.

Pagina uit schetsboek.

5 Potten en pannen

Aquarel, 22 x 29 cm,
omstreeks 1941.

Ingezonden werkstuk, opgaaf
van een schriftelijke teken-
cursus. Interieur van de
bijkeuken in Wolfs' ouderlijk
huis.



6 Wielrenner in
landschap

Olieverf.

Er zijn ook landschappen
bekend waar, onder het grijze
asfalt van een verlaten weg,
vele wielrenners verborgen
zijn; afgekeurd door de
kunstenaar en over-
geschilderd in afwachting
van nieuwe inspiratie!

7 Gif spuiten in
boomgaard

Olieverf, 64 x 74 cm.

Voorbeeld van een 'kopie van
eigen werk'. Dit onderwerp
had Wolfs reeds eerder en op
bijna dezelfde wijze
geschilderd.



Petrus Wolfs 1 902-1 982

l Zijn levensloop

Petrus Winandus Hubertus Wolfs werd op 7 juli
1902 te Eijsden geboren in het gezin van
Matheus en Louise Wolfs.
Op 4 augustus 1919 trad Pierre, zoals hij in de
familiekring genoemd werd, in dienst bij de
Nederlandse Spoorwegen in zijn geboorteplaats
en al spoedig werd de jonge beambte
overgeplaatst naar Baexem. Dit was de eerste
van de ruim dertig verhuizingen die hem te
wachten stonden. Het feit dat Pierre Wolfs
steeds ongehuwd is gebleven maakte hem voor
de N.S. de geschikte man om op elk willekeurig
station in Nederland waar tijdelijk behoefte was
aan een 'assistent voor de stationsdienst' ingezet
te worden.

ln de jaren 1922-1946 woonde en werkte Wolfs
achtereenvolgens in Baexem, Maasbracht,
Alkmaar, Culemborg, Bergen op Zoom,
Gilze-Rijen, Udenhout, Woerden, Gouda, Bergen
(N.H.), Hoorn, Voorschoten, Hoek van Holland,
Weert, Zevenbergen, Zandvoort, Born en
Tegelen.
Tenslotte keerde hij in 1946 definitief in Eijsden
terug, als stationschef. ln enkele van
bovengenoemde steden en dorpen woonde hij
maar korte tijd; in andere voor een langere
periode, soms onderbroken voor weer een
tijdelijk verblijf elders.
De plaatsen waar Pierre geruime tijd woonde en
waar hij, naar eigen zeggen, zich echt thuis
voelde waren naast Eijsden: Bergen, Alkmaar,
Weert en Tegelen.

Nadat hij meer dan veertig jaren bij de
Nederlandse Spoorwegen werkzaam was
geweest ging hij in 1960 om
gezondheidsredenen vervroegd met pensioen.

Vanaf zijn jeugd had Pierre Wolfs een grote
belangstelling voor de beeldende kunst en ook
voor muziek. Van zijn vroegste tekeningen is
weinig bewaard gebleven. Overigens is daar ook
nog niet aan te zien dat de maker over bijzondere
talenten zou beschikken.
Pas omstreeks 1936, tijdens zijn verblijf in
Voorschoten, begon Pierre met het schilderen in
olieverf. Eerder had hij reeds schetsboeken
gevuld met potlood- en pasteltekeningen, maar
dat materiaal bevredigde hem toch niet geheel,
evenmin als vermoedelijk het beperkte formaat
van de schetsboeken. Als tekenaar en schilder
was Petrus Wolfs (zo signeerde hij zijn werk)
aanvankelijk natuurlijk een autodidact. Omdat hij
de behoefte voelde aan theoretische en
praktische scholing volgde hij in de oorlogsjaren
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8 Groepsportret van de
kinderen Wolfs in 1906.
Van links naar rechts:
Hubert, Pierre, René, Jeanne
en Sophie.

diverse schriftelijke tekencursussen en hij kreeg
individueel tekenles van de bekende dieren-
schilderes Co Chevallier.
Hij verzamelde boeken over schilderkunst,
abonneerde zich op kunsttijdschriften, leerde
diverse kunstenaars kennen en kreeg zodoende
een goed inzicht in de hedendaagse Nederlandse
schilderkunst. Na de oorlog bezocht hij nagenoeg
alle belangrijke musea en exposities in Nederland
en België. Zijn collectie kunstboeken breidde zich
gestadig uit.
Voorfamilie en kennissen leek Pierres schilderen
aanvankelijk niet meer dan een liefhebberij om de
vrije tijd op een originele wijze te besteden.
Pas na de oorlog begon men zijn werk, dat toen
uiteraard ook meer gerijpt was, hooglijk te
waarderen.

De oorlogsdagen van mei 1940 (hij was toen in
Weert) en de spoorwegstaking in 1944
(tijdens zijn verblijf in Tegelen) brachten
belevenissen met zich mee die voor Pierre Wolfs
niet zonder gevaar waren. ln zijn schilderijen
heeft hij echter (voor zover de schrijver bekend)
nimmer iets van die gebeurtenissen uitgebeeld.

Na de definitieve terugkeer in Eijsden ontstonden
in Wolfs' atelier (de zolders van het ouderlijk huis
aan de Vroenhof) honderden schilderijen, kleine
en grote, waarop de meest uiteenlopende
onderwerpen op een vaak uiterst originele wijze
kleurrijk uitgebeeld werden.

Omstreeks 1960 werd Petrus Wolfs ontdekt
door de officiële kunstwereld en in de pers
meerdere malen als een naïef schilder betiteld.
Een benaming die maar ten dele juist is, maar
daarover later.
ln dejaren 1960-1970 exposeerde hij
verschillende keren, zowel in de eigen
woonplaats als daarbuiten (Maastricht, Sittard,



9 Kinderfeest

Olieverf, 55 x 63 crn.

Een kleurig tafereel: kinderen
met balonnen, drie eerwaarde
heren in 't zwart en een dame
die kaartjes verkoopt
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10 Bezoekuur in het
ziekenhuis

Olieverf, 46 x 55 cm.

Een van de vijf ofzes
ziekenhuistaferelen
ontstaan na Wolfs' verblijf
in St.~Annada| te
Maastricht.
De schilder zit rechtop in
bed; geheel links zijn
zus Jeanne.
Ongetwijfeld zijn de
andere figuranten even
:moelijk herkenbaar voor
wen die daartoen
'ogeerden of op bezoek
(Wamen.



Slenaken, Venlo, Amsterdam, Hilversum,
Wassenaar) en verkreeg hij een meer dan
regionale bekendheid. Zijn wens meer vakkennis
te vergaren - waar hij van jongsaf naar streefde -

kon hij na zijn pensionering vervullen door het
volgen van schilderlessen aan de Maastrichtse
Stadsacademie. Hier legde hij zich toe op
portretten en vervaardigde er vele tientallen.
Enkele malen verbleef Wolfs voor meerdere
weken in het ziekenhuis St.-Annadal in
Maastricht. Kort daarna ontstond een reeks
schilderijen die het dagelijks leven in dat
ziekenhuis uitbeeldde, met de schilder zelf als
hoofdrolspeler te bed, omringd door artsen,
verpleegsters en bezoekers.
Een reisje naar Noord-Holland in 1969, de streek
waar hij dertig jaar tevoren woonde en werkte,
inspireerde hem opnieuw tot het schilderen van
enkele polderlandschappen met molens.
ln zijn meest produktieve jaren, tussen 1960 en
1980, schilderde Wolfs echter hoofdzakelijk
Limburgse motieven en slechts zelden taferelen
uit zijn Hollandse en Brabantse tijd.

Na het overlijden van hun moeder, in 1960,
bleven Pierre Wolfs en zijn zus Jeanne te zamen
het ouderlijk huis bewonen. Langzaam maar
zeker verdwenen oude prenten en gravures van
de wanden; ze maakten plaats voor een bijna niet
meer te tellen aantal schilderijen die op de zolder
ontstond. Omdat de winterse kou de schilder
jaarlijks uit dit atelier verdreef werd al spoedig op
de begane grond de salon-eetkamer ook als
atelier ingericht. ln 1972 verhuisde het atelier
weer naar de, inmiddels goed verwarmde, zolders
en werd de voormalige salon bestemd tot
expositie- en muziekkamer.

Naarmate de kunstenaar ateliers en
woonvertrekken vulde met steeds meer nieuwe
en verrassende schilderijen, verminderde diens
lust zijn werk te verkopen of zelfs maar te
exposeren. Dat is uiteraard een van de oorzaken
van de grote omvang van zijn nagelaten werk.
Petrus Wolfs hield zijn schilderijen liever om zich
heen dan dat hij ze, bijvoorbeeld door een
verkooptentoonstelling, aan onbekenden zou
moeten afstaan.

Wel hoopte hij dat er nog eens, na zijn tachtigste
verjaardag, een grote retrospectieve
tentoonstelling gehouden zou worden.

Petrus Wolfs leefde niet als een kluizenaar in zijn
atelier, hij was betrokken bij het Eijsdense
maatschappelijk leven en het kunstgebeuren in
Limburg en daarbuiten.
Bijna even belangrijk als zijn schilderkunst was
voor hem de muziek. Tot op hoge leeftijd ging hij
eens per week naar Visé waar hij vioolles nam;
dagelijks bespeelde hij zijn instrument dat ook
herhaaldelijk afgebeeld is op stillevens.
De zondagmiddagen werden vaak besteed aan
het luisteren naar concerten via radio of
grammofoon.
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En als het avondduister het schilderen
onmogelijk maakte bezocht Pierre Wolfs zijn
favoriete Eijsdense cafés waar hij zijn vrienden
ontmoette en waar aan de tapkast, de kaarttafel
of het biljart de motieven voor weer nieuwe
kleurrijke schilderijen gemakkelijk gevonden
werden.

ll Zijn schilderijen

Petrus Wolfs was een bijzonder produktief
scten
Vooral na het beëindigen van zijn functie bij de
Nederlandse Spoorwegen was hij praktisch
dagelijks in zijn atelier bezig of zwief rond door
Zuid-Limburg en de Belgische Voerstreek met
het schetsboek in de hand. Voor zijn schilderijen
maakte hij voorstudies in de natuur, in (soms zeer
kleine) schetsboeken, met op de tekeningen
geschreven notities over kleur, licht en materiaal,
zoals vele schilders dat doen. Deze tekeningen
waren dan ook zelden een doel op zichzelf en
dienden uitsluitend als geheugensteun bij het
opzetten van een nieuw doek in het atelier.

1 1 Portret van Petrus Wolfs met
als achtergrond een van zijn
bekende schilderijen.
Omstreeks 1952.

Op de vraag 'wat schilderde Wolfs?' is
gemakkelijk antwoord te geven; een groot deel
van zijn oeuvre is, zeker in Limburg, bij velen
bekend.



12 Muzikanten bij buffet

Olieverf, 98 x 64 cm, 1963.

Café Jeukens in Eijsden.
Eerste staat van dit groeps-
portret, waarop (volgens een
aantekening van de schilder)
te zien zijn: Gerda Jeukens,
Ger Richelle met bombardon,
Pierre Paquaij met klarinet,
Willy Piters met bugel en,
weerspiegeld in de tapkolom,
Petrus Wolfs met saxofoon.

staat van dit café-
-:-' _' “ens geen kopie

.2- “et eerste doek, maar
'eïefie schilderij dat

en daarbij in
.s _z›çlc Het is ook

ae- ›.- _ -:›:-'z _›oe ingekort.
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De vraag hoe hij schilderde is moeilijker te
beantwoorden. Dat is namelijk niet goed te zien
op reprodukties van zijn schilderijen: men moet
de doeken van dichtbij observeren om gewaar te
worden dat ze meestal meer 'geverfd' dan
geschilderd zijn, met vele lagen matte kleuren
over elkaar waarbij de penseelstreken, voor zover
die nog herkenbaar zijn, geen bepaalde richting
hebben en de vorm dus niet ondersteunen.
Dit alles geldt overigens uitsluitend zijn
specifieke eigen stijl, hoofdzakelijk toegepast in
bijbelse en Limburgse taferelen.
Er bestaan namelijk wel degelijk doeken van
Wolfs waar penseel en verf geheel anders
gehanteerd werden. ln die éne Petrus Wolfs
huisden kennelijk meerdere schilders tegelijk.

Petrus Wolfs als spoorweg-14 Zelfportret in
dnevoud Ongeveer eens per tien jaar

schilderde hij een zelfportret.

Wolfs' schildertechniek is overigens van minder
belang dan onderwerp, compositie en vooral:
kleur!
Petrus Wolfs was onmiskenbaar in de eerste
plaats een meester van de kleur. Kleuren op
zichzelf, kleuren in relatie met het onderwerp,
kleuren in relatie tot elkaar, - elk schilderij is een
feest van kleuren.
ln zowel de bonte carnavals-, processie- en
café-scènes als ook de minder spectaculaire en
schijnbaar eenvoudige stillevens gaat het in de
eerste plaats toch om de kleuren.

Het gebeurde herhaaldelijk dat de schilder,
tevreden over de compositie van een schilderij,
maar ontevreden over de kleur, jaren na het
ontstaan van het doek dit weer op de ezel zette
en enkele onderdelen, of de achtergrond (of zelfs
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man, kunstschilder en violist.

maar één figuurtje in een menigtel) een
volkomen andere kleur gaf. Was hij bovendien
niet helemaal gelukkig met de compositie dan
kon men zien hoe op een oud schilderij behalve
een kleurcorrectie ook nog (soms nauwelijks
merkbare) verschuivingen van personen of
voorwerpen plaatsvonden.
Een enkele keer kon Wolfs het helaas niet nalaten
een van zijn onbetwist perfecte oudere
schilderijen een face-lift te geven, met
ongelukkige afloop, althans naar de mening van
de schrijver. Mag een bejaard kunstenaar de
mooiste werken uit zijn beste periode wel
wijzigen of overschilderen? Op de vraag of de
oudere Petrus Wolfs niet zoveel respect had voor
het werk uit zijn jonge jaren, dat hij om die reden
er van af behoorde te zien daar iets aan te
veranderen, antwoordde de kunstenaar (het was
in 1976) duidelijk ontkennend! Overigens, er zijn
ook veel doeken van grote kwaliteit die tien jaar
en langer in zijn atelier stonden zonder dat
Wolfs ze opnieuw onderhanden nam.
Misschien hanteerde hij toch wel een zekere
maatstaf in die zaken en waren deze schilderijen
in zijn ogen dan ook werkelijk helemaal 'af'.

Het is gemakkelijk thans, terugziende op het
lange actieve leven van de kunstenaar, uit Wolfs'
werk de beste en meest karakteristieke stukken
te selecteren en die als representatief aan te
merken. Maar dan zouden wij voorbijgaan aan
het feit dat Petrus Wolfs naast zijn fameuze
Limburgse taferelen en bijbelse onderwerpen ook
nog zeer veel andere zaken geschilderd heeft die
eveneens hoog gewaardeerd mogen worden.
De lijst van onderwerpen die Petrus Wolfs tot
schilderen inspireerden is even gevarieerd als die
van zijn woonplaatsen! ln willekeurige volgorde
genoemd zijn het: landschappen, stads- en
dorpsgezichten, dieren (vooral vogels),
bloemstukken, stillevens, sportevenementen,
café-interieurs, portretten, bijbelse motieven en
alle dagelijkse gebeurtenissen in het Limburgse
dorpsleven.
Wie het voorrecht had gedurende jaren
achtereen regelmatig Wolfs' atelier te mogen
bezoeken zou aan bovenstaande opsomming
gemakkelijk nog een tiental onderwerpen kunnen
toevoegen. Maar ook zou het hem of haar
opgevallen zijn dat de kunstenaar bijna al zijn
motieven meerdere, sommige zelfs vele malen,
geschilderd heeft.
Een onderwerp dat hem eenmaal fascineerde liet
hem zijn leven lang niet meer los!
Vogels, bijvoorbeeld, tekende hij vanaf 1939 vele
malen. Eerst in zwart krijt tijdens de lessen bij Co
Chevallier, later in olieverf (o.a. Vlaamse gaaien)
en recenter in gouache (zwermen kraaien in
landschappen). Evenzo kermissen en
woonwagens, boomgaarden en korenvelden, de
Maas en de St.-Pietersberg, de korenmolen van
Gronsveld en de poldermolens bij Alkmaar,
koffietafels met vlaaien,
harmoniegezelschappen, cramignon en Bronk.
Dit alles en nog veel meer in veelvoud!



1 5 Koffietafel
' _ met vlaaien

Olieverf, 64 x 75 cm,
omstreeks 1960.

De zwarte contouren zijn
recent toegevoegd, evenals
de taartschep en de lepel.

Kofiietafel met
vlaaien

Olieverf, omstreeks 1 9 55.



Schrijver dezes schat het aantal schilderijen dat
Petrus Wolfs in zijn leven vervaardigd heeft dan
ook op meer dan duizend, de vele aquarellen en
tekeningen nog niet eens meegeteld.

Een andere verklaring voor het herhalen van
eenzelfde onderwerp in meerdere schilderijen is,
dat na het verkopen van een geslaagd doek
Petrus Wolfs daar spijt van kreeg en besloot
hetzelfde schilderij te herscheppen, als een bijna
exacte kopie van het eerste. Dit tweede doek
verkocht hij niet, het bleef in zijn atelier! Enkele
voorbeelden van 'kopieën van eigen werk' zijn:
'Gif spuiten in boomgaard', Sacramentsprocessie',
'Koffietafel met vlaaien', 'Het paradijs'.

De grote verandering in Wolfs' werk was de
geleidelijke overgang van een natuurgetrouw
afbeelden (en soms een zeker impressionisme)
naar een zeer persoonlijke, verhalende
schildertrant met anecdotische en soms naïeve
details; illustratief maar niet te accuraat.
suggestief maar ook veel aan de fantasie van de
beschouwer overlatend.
Uiteraard past die stijl het beste bij zijn doeken
waar een uitvoerig verhaal achter steekt, zoals de
Limburgse volksgebruiken en de bijbelse
gebeurtenissen. Maar ook 'gewone'
landschappen, dorpsgezichten en stillevens
verkregen in de laatste jaren een bijzondere
uitstraling, verheven boven de louter materiële
werkelijkheid.

ln zijn beginperiode was dat geheel anders.
Zoals de meeste jongelieden die willen gaan
schilderen meende Pierre ongetwijfeld dat hij
eerst goed moest leren tekenen. En hoewel er
onder de schilders zeker vaak knappe tekenaars
zijn, komt het evenzo voor dat grote schilders
maar zeer matig tekenen, evenals er befaamde
tekenaars zijn die als schilder teleurstellen.
Petrus Wolfs nu had duidelijk geen grote gaven
wat het tekenen betreft, althans als men zijn
'handschrift' vergelijkt met dat van bijvoorbeeld
Eppo Doeve of Otto Dicke. Maar het wonderlijke
verschijnsel deed zich voor dat, lang nadat hij als
schilder een reputatie had verworven en nadat hij
honderden primitieve schetsjes had getekend
uitsluitend als notities voor te maken schilderijen,
hij af en toe zeer knappe tekeningen (meestal in
viltstift) haastig en argeloos op papier zette, die
als zelfstandig kunstwerk van waarde zijn.
Wat de jonge Pierre Wolfs ondanks lessen en
oefeningen niet gelukte, bleek voor de oudere
Petrus plotseling een spontaan verkregen
bekwaamheid.

Toen Petrus Wolfs na zijn eerste reeksen
tekeningen, aquarellen en pastels omstreeks
1936 in olieverf ging schilderen, werkte hij
aanvankelijk, het kan ook haast niet anders,
tamelijk naturalistisch. Hij bewonderde het werk
van Raoul Hynckes en dat is aan sommige van
zijn vroege stillevens wel te zien.
Landschappen met dreigend donkere luchten
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pasten ook zeer wel in het tijdsbeeld van die
vooroorlogse jaren.

Pas na 1950 creëerde Wolfs de eerste doeken
van de lange reeks die hem grotere bekendheid
zouden geven: de eerdergenoemde Limburgse en
bijbelse taferelen alsmede (in 1963) de
'Limburgse Kruisweg'.
Toch bleef hij toen en later ook meer alledaagse
dingen schilderen. leder object was goed voor
een groot of klein doek: de etalage van een
hoedenwinkel, een paar voeten in rode sokken en
pantoffels, de deur van een onbewoonbaar
verklaarde woning, een overgeschilderd
huisnummer, een eenzame drinker aan de bar,
regendruppels op het vensterglas. Men kan het
zo vreemd niet bedenken of Petrus Wolfs zag er
een schilderij in!

1 7 Petrus Wolfs in zijn atelier,
1981.

Twee categorieën schilderstukken ontstonden
pas in de laatste 15 jaar: portretten en materie-
schilderijen of collages.
De portretten werden deels tijdens de zaterdagen
op de academie te Maastricht gemaakt. deels op
Wolfs' atelier thuis. Onder de vele tientallen
exemplaren die bewaard zijn gebleven zijn er
meerdere van zodanige kwaliteit dat onlangs een
galerie ze onder veel belangstelling heeft
geëxposeerd. Techniek en visie van de meeste
portretten zijn geheel anders dan van Wolfs'
overige werk; de invloed van de academie is daar
natuurlijk niet vreemd aan.

Een apart genre vormen Petrus Wolfs' materie-
schilderijen. Niemand die uitsluitend zijn eerder
beschreven bekende werken kent zou
vermoeden dat de kunstenaar ook non-figuratief
werk kon of wilde maken. En dat was toch het
geval met de doeken waarop hij boomschors,
touw, zand en ander materiaal samenvoegde en
vastlijmde. Maar daarna kon Wolfs het niet laten



Bronk in St.-Geertruid

Olieverf.

De Bronk in St.-Geertruid is
het onderwerp van vier of vijf
kleine, kleurige schilderijen,
vermoedelijk kort na elkaar
ontstaan.

19 Sacramentsprocessie

Olieverf, 1 10x 120 cm,
omstreeks 1965.

Voor zover bekend heeft de
schilder dit onderwerp
slechts twee keer op dit
grote formaat uitgebeeld.
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om zo'n compositie te beschilderen in zorgvuldig
bijeengezochte kleuren, zodat het geheel toch
weer een echt schilderij werd. Hoewel de
kunstenaar wist dat de meeste van zijn vrienden
weinig waardering hadden voor deze
werkstukken liet hij zich daardoor niet
beïnvloeden en deed hij precies wat hem
goeddacht.
Ongetwijfeld zal hij zijn 'echte' schilderijen zelf
ook van meer betekenis geacht hebben dan de
collages, maar iemand anders behoefde hem dat
niet te vertellen!

Dit brengt ons op het onderwerp 'kritiek', en de
invloeden van andere schilders op Petrus' werk.
Was hij werkelijk een 'naïef schilder' zoals de
pers hem omschreef toen hij rond 1960 ontdekt
werd? Ja en neen. Zijn oudste werk, dat echter
niet aan de kunstcritici bekend was, had
inderdaad naïeve trekjes, bijvoorbeeld de
pasteltekeningen van dorpjes in de omgeving van
Voorschoten. Maar na de oorlog was Wolfs al te
veel vakman en kunstkenner en wist hij te goed
wat en hoe hij schilderde, om nog met recht naïef
genoemd te kunnen worden. Een intelligent
schilder die weet wat er in de hedendaagse
kunstwereld omgaat en over een uitgebreide
bibliotheek beschikt met reprodukties van
werken van belangrijke collega's, kan eenvoudig
niet meer zo onbevangen staan tegenover het
nog onbeschilderde doek op de ezel, als de
zondagsschilder die voor het eerst van zijn leven
bij toeval het penseel ter hand neemt.
Wel hanteerde Wolfs een vormentaal die naïef
aandoet, doordat hij evenals veel

20 Bronk in
St.-Geertruid

Olieverf, 34 x 47 cm.

Zie ook het schilderij
nummer 18.
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zondagsschilders graag simpele figuren en bonte
kleuren gebruikte om mensenmenigten aan te
duiden en hij (met opzet) zondigde tegen alle
perspectiefregels. Anders dan bij de
amateurschilders was deze kinderlijke
vormentaal bewust gekozen, vermoedelijk omdat
hij meende datjuist op die wijze de uitbeelding
van zijn onderwerpen het meest overeenkwam
met zijn bezieling en visie.

Petrus Wolfs is aanvankelijk, ongetwijfeld
beïnvloed door verschillende bekende en minder
bekende Europese schilders. Naast de reeds
genoemde Hynckes waren het o.a. Braque,
Chabot, Permeke, Vlaminck, Van Dongen en
Sluyters die door hem terdege bestudeerd
werden. Ook Wolfs' 'Limburgse Kruisweg'
ontstond pas nadat hij vele krantenknipsels had
verzameld over soortgelijk werk van collega's, te
beginnen met dat van Aad de Haas in Wahlwiller.
Toch is de invloed van al deze kunstenaars op
Petrus Wolfs eigenlijk uiterst gering geweest;
al spoedig was zijn werk zo eigen en
oorspronkelijk dat zijn stijl van schilderen met
geen andere is te vergelijken. Na zijn
vooroorlogse studiejaren heeft Wolfs dan ook
nimmer de schildertrant van een door hem
bewonderde meester nagevolgd of geïmiteerd;
al zijn doeken zijn echt, eerlijk en origineel
'PETRUS WOLFS'.

Dat, en de documentaire inhoud van zijn
Limburgse folklore-schilderijen, verzekert ons
van de blijvende waarde en grote betekenis van
Petrus Wolfs' levenswerk.

J.L. Volders

21 Palmzondag Variant op de in 1963
geschilderde 'Intocht in
Jeruzalem', welk schilderij
behoorde tot de in datjaar
vervaardigde Limburgse
Kruisweg, als eerste statie
van een reeks van zestien4

Olieverf, 65 x 75 cm,
omstreeks 1970.



22 Meisjesportret

Acryl en olieverf op papier,
67 x 52 cm.

Tientallen portretten van
meisjes enjonge vrouwen
ontstonden rond 1970 toen
Woifs de Maastrichtse
Stadsacademie bezocht.
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Zondagmiddag

Olieverf, 65 x 75 cm,
1970-1980.

Enkele malen gewijzigd Werk;
de tegenwoordige staat is
vermoedelijk niet geheel
voltooid. Petrus Wolfs kijkt
uit het raam van de woon-
kamer, zijn zus leest de krant.
ln een eerdere staat van dit
schilderij was de tafel nog
niet gedekt.

24 Bloeiende
boomgaard

Olieverf, 48 x 58 cm.



25 Wastafel met
lampetkan

Olieverf, 64 x 74 cm.

Dit meubeltje staat nog steeds
in Petrus Wolfs' slaapkamer.
Voor 1960 stond het in de
kamer van zijn moeder.
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26 Etalage van
schoenenmnnkel

Olieverf, 90x 101 cm,
omstreeks 1970.

Zo zijn er ook etalages van
een hoedenwinkel en een
kledingzaak, mogelijk nog
veel meer.

27 Pantof'fels en rode
sokken

Olieverf,36x41cm.

...men kan 't zo vreemd niet
bedenken of Petrus Wolfs
zag er een schilderij in...
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28 Onbewoonbaar
verklaarde woning

Olieverf met opgelijmd hout,
125 x 145 cm.

ln een eerdere staat was de
deur, die nu blauw is, bruin
gekleurd.

29 Het nieuwe
huisnummer 1

Olieverf, 45 x 54 cm. i

Het lijkt wel zeker dat
Wolfs hier geïnspireerd
is door een concrete
situatie ergens in
Eijsden.
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Petrus Wolfs, religiositeit in
kleur

Een licht grijzend mens met een rose gezicht
rechtop zittend op de fiets, dat Was mijn eerste
impressie van Petrus Wolfs toen ik omstreeks
1963 in de heerlijkheid Eijsden ging wonen.
Wekelijks ontmoette ik hem wel enkele keren in
een plaatselijk dorpscafé, alwaar wij naast het
drinken van geestrijk vocht en het leggen van een
kaart, veel praatten over zaken die met de schone
kunsten van doen hadden.
Zodoende kwam ik vaak bij hem thuis en op zijn
atelier, waar ik het voorrecht heb gekend
ongeveer twintig jaar lang zijn werk op de voet te
volgen.
lk had een bijzondere bewondering voor Pierre,
niet alleen als schilder maar ook als mens.
Het was voor mij altijd een beetje feest als ik hem
ontmoette. Hij straalde iets bijzonders uit dat ik
ook terugvond in zijn werk. Ik geloof dat de
mensen die hem kenden, dit gevoel herkennen.
Hij bezat de gave van de vertelkunst, zo smakelijk
als hij zich kon verwoorden.

Al gauw kreeg ik in de gaten met een volwaardig
schilder te doen te hebben, in tegenstelling tot
enkele critici en collega's, die zijn werk wel eens
van dilettantisme beschuldigden of als nai'ef
betitelden. Niets is minder waar. Praktisch al zijn
schilderijen overschrijden deze drempel, zowel
technisch als artistiek. Hij schildert een nieuwe
positieve werkelijkheid, die bevrijd is van
rancunes en agressie, een werkelijkheid die
voortkomt uit een diep geloof.
Pierre was een gelovig mens, niet progressief
maar meer op oude leest geschoeid, met een
overtuiging die uit heel zijn werk ademt. Als ik
zijn werk zie, dan proef ik steeds een stukje
verlossing, een stukje vrede, waarmee het is
doordrenkt. \
Pierre is een volwassen kind gebleven waarbij
vlinders, insekten, bloemen en engelen hem
vergezelden in zijn werk. Hij bezat een blij
innerlijk. Zijn schilderijen hebben niet de
pretentie tot een elitaire groep te behoren, ze zijn
zichzelf gebleven in hun grote eenvoud, in hun
diep religieus gevoelsleven. Het wonderlijke van
zijn schilderijen is, dat het anecdotisch verhaaltje
waarmee hij het schilderij begon, naargelang het
schilderij vorderde steeds minder aandacht kreeg
en er meer aandacht uitging naar kleurnuances
en compositie, met als resultaat een grote
symfonie van harmonische kleuren. Of hij nu een
processie schilderde of een lavabo met
lampetkan of een bloemboeket, dat was alleen
maar middel voor de schilder om tot het doel te
komen, namelijk het feest van kleur en licht, dat
eindigde in een grote lofzang. Merkwaardig bij
hem was het steeds overschilderen en
veranderen van schilderijen, waarvan ik dacht dat
ze reeds voltooid waren. Eindeloos bleef hij zijn
kleuren afstemmen op elkaar. Speciaal aan de
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achtergronden, de fond waarin de kleuren
moesten gedijen, besteedde hij veel aandacht.

Door deze werkwijze ontstonden verfhuiden die
steeds rijper werden. Dit zoeken naar harmonie
in kleur en toon, tilt het schilderij boven het
verhaaltje uit. Zelfs zijn lijsten stemde hij zo op
het schilderij af, dat schilderij en lijst totaal in
elkaar overgingen. Als men goed kijkt naar zijn
Bronken - bijvoorbeeld de Bronk tijdens de pauze
in de Kerkstraat, waar mensen met elkaar staan
te praten, hijzelf glorieus in de deuropening staat,
waar de jonkheid zijn loten aan het verkopen is,
omgeven met bruidjes en met rood-wit-blauwe
vanen langs de huizen - dan ziet men duidelijk
dat het verhaaltje overtroefd wordt met een feest
aan kleur en wonderlijk licht dat iets
buitenwerkelijks uitstraalt, dat men weer
terugvindt in de bronktafel vol met vlaaien en
sierlijk servies en bestek.
Hij stemt zijn kleuren af tot een feest dat veel
verder reikt dan het eigenlijke feest, waardoor hij
de werkelijkheid verlaat om een nieuwe
werkelijkheid op te roepen. Dit is ook duidelijk in
het schilderij 'Maria bezoekt haar nicht
Elisabeth'. Een schilderij waarin de ruimte zindert
van lichtende engelen, waarin men eveneens die
nieuwe werkelijkheid proeft. Het lijkt wel of zijn
figuren geen gewicht meer hebben, alsof ze de
stof hebben verlaten.
Ook in het schilderij 'De voetwassing' is het
gewichtloze van mens en ruimte duidelijk
zichtbaar. De mensen zijn kleurige vlekken, de
vloertegeltjes zijn zo geplaatst dat ze niet
driedimensionaal, maar tweedimensionaal zijn,
waardoor de aardse werkelijkheid plaats maakt
voor een hogere werkelijkheid.
lk geloof niet dat hij dit alles bewust deed, maar
meer uit zijn innerlijke beschouwing, gevoed door
zijn religieuze bewogenheid. Een ander voorbeeld
is 'De ark boven Eijsden' waarin hij het dorp
Eijsden als decor gebruikt. Men ziet wel de dode
mensen in de bomen hangen met op de achter-
grond de ark van Noë, maar eigenlijk zijn het
geen dode mensen meer, maar briljanten die
schitteren van kleur, net alsof zij ook meedoen
aan het grote feest.



30 De ark boven
Eüsden
ofwel De zondvloed

Olieverf, 59 x 64 cm.

...eigenlijk zijn het geen
dode mensen meer, maar
briljanten die schitteren
van kleur, alsof zij ook
meedoen aan het grote
feest...

31 Maria bezoekt
haar nicht
Elisabeth

Olieverf, 66 x 79 cm.

Lucas l, vers 39 tot 56.
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Zo kan ik blijven doorgaan, want praktisch elk
werk ademt dit zuiver hemelse feest, waar hij nu
persoonlijk aan deelneemt.

Typerend voor hem was de keuze van kleuren,
zoals koningsblauw, ceruleumblauw, napelsgeel,
zinnobergroen, kleuren die nauw aansluiten bij
zijn gevoelswereld. Ook merkwaardig zijn de
pastelkleurige olieverven, die hij bereikte door
veel terpentijn door zijn olieverven te mengen,
waardoor de verf mager werd en zijn glans
verloor. Deze glans paste niet in zijn werk, omdat
hij een te pretentieuze aandacht zou vragen en
daarom niet strookte met de natuur die Pierre
bezat

Een jaar voor zijn dood vertelde hij me, dat hij het
plan koesterde testamentair vast te leggen om
het niet-religieuze werk bij zijn dood te laten
vernietigen, omdat deze werken volgens hem
geen bestaansrecht zouden hebben.
Onder religieus werk verstond hij alleen die
schilderijen waarop zich bijbelse afbeeldingen
bevonden. lk heb toen geprobeerd hem duidelijk
te maken dat niet alleen zijn bijbelse afbeeldingen
religieus waren, maar praktisch zijn hele oeuvre,
ook zijn bloemboeketten, café-scènes, processies,
wielrenners enz. Gelukkig heeft hij zijn plan niet
uitgevoerd.
Een vreemde periode in zijn loopbaan vind ik de
tijd toen hij allerhande collages maakte van
boomschors en zaagmeel, waarschijnlijk
beïnvloed door een plaatselijk kunstschilder.
ln de houtzagerij haalde hij mooie stukken
boomschors, die hij dan vervolgens opjute plakte
en nadien beschilderde. Hijzelf beschouwde dit
als een spel.
Jammer dat in zijn laatste levensjaren zijn ogen
het lieten afweten. Zijn gezichtsvermogen ging
steeds verder achteruit, waardoor hij de ideale
toonwaarden en kleurschakeringen niet meer
kon zien.
Ondanks mijn herhaalde waarschuwingen niet
meerterug te keren op zijn oudere doeken,
waarvan hij dacht dat ze niet gaaf genoeg waren,
kon hij het niet nalaten door te blijven zoeken
naar dat ideale evenwicht.
Enkele schilderijen waarvoor ik een heilige
bewondering had, zag ik steeds minder worden,
sommige zelfs geheel verloren gaan.

Als we de schilderijen van Petrus Wolfs, en dat
zijn er vele honderden, de revue laten passeren,
dan herkennen we duidelijk in zijn werk de echo
van een nobel mens met een hoopvolle en blijde
boodschap.

Sjef Hutschemakers
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32 Grootouders

Olieverf, doek en hout.

33 ln het land der
blinden...

Olieverf, doek en hout.
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34 Sacramentsprocessie
(detail)

Olieverf, omstreeks 1 960.

Treffend is de gelijkenis met het
schilderij van afbeelding
nummer 19.



35 Bronkpauze,
Kerkstraat Eijsden

Olieverf, 64 x 74 cm.

De schilder staat in de
deuropening van zijn huis op de
hoek van Kerkstraat en
Vroenhof.
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36 Diepstraat en
Wilhelminastraat,
Eijsden

Gouache, 48 x 64 cm.

. .-. .Nuth-...,v wk. . f.

37 Witte rozen in
groene vaas

Olieverf, 54 x 40 cm.
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38 Muziekkiosk

Olieverf, 84 x 99 cm.

39 Stilleven

Olieverf, 25 x 25 cm.
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40 Carnavalvierders in
café

Olieverf, 87 x 94 cm.
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41 Wielerwedstrijd
Olieverf, 65 x 75 cm.

Een van de vele schilderijen van
Sportevenementen.
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Over de werken van een 'nobel
oud kind' of:
Het poëtisch realisme van
Petrus Wolfs

Petrus Wolfs was een schilderende poëet,
meermalen ook een picturale verteller, die zijn
motieven ontleende aan het dorpsleven van
Eijsden, dat voor hem een bron van inspiratie
vormde.
Als schilder was hij een grensgeval.
Hij schilderde bij het leven en met een speels
plezier, zonder zich al te veel problemen te
stellen. Maar wie hem een naïeve schilder
noemde, omdat hij op een ietwat kinderlijke wijze
de wereld om hem heen in beeld bracht, hoefde
op de sympathie van Petrus Wolfs niet langer te
rekenen. Wolfs voelde er niets voor ingelijfd te
worden bij 'de zondagskinderen van de kunst'.
Hij schilderde immers niet enkel in zijn vrije tijd
en bovendien wenste hij niet beplakt te worden
met een etiketje van onbestemde waarde, dat
sinds de opkomst van hele legerscharen van
folkloristisch schilderende geesten, belust op
zakelijk gewin, nog meer aan betekenis heeft
ingeboet

Petrus Wolfs wilde voor alles Petrus Wolfs zijn.
De schilder van Eijsden desnoods, maar liever
nog 'doodgewoon' een schilder, een kunstenaar,
een maker van kunst- kunst als een menselijke
activiteit die hierin bestaat (en nu citeer ik een
bekende definitie van Leo Tolstoi) - dat één mens
bewust, door middel van bepaalde uiterlijke
tekens, gevoelens die hij doorleefd heeft, aan
anderen doorgeeft, en wel zodanig dat anderen
door deze gevoelens worden aangesproken en ze
zelf ook ervaren.

Bij Petrus Wolfs kan inderdaad van doorleefde
gevoelens gesproken worden: zijn schilderijen
laten zien, dat hij ze gehad heeft én dat hij er de
juiste vorm voor heeft gevonden, volks en
herkenbaar, intiem en vertrouwd, doorstraald van
een warmte en innigheid, diehem bij uitstek tot
de schilder van een authentieke
dorpsgemeenschap maakten, waarin de
seizoenen, de feesten en al datgene wat zich aan
de waarneming onttrekt, doordat het te maken
heeft met droom en verbeelding, een ware
krachtcentrale vormen voor de geest.
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Oorsprong
ln zijn beste werken is Petrus Wolfs dicht bij zijn
land van herkomst gebleven. En de paradox wil
dat het juist het vertrouwde en bekende was,
waarover hij verwonderd kon zijn. Dicht bij huis
raakte hij niet uitgekeken, was er altijd weer die
droom, was er de verbeelding, de toverstaf
waarmee hij, reizend door het 'binnenland' van
Eijsden, de werkelijkheid een dimensie van
onwerkelijkheid gaf, in even verdroomde als
levensechte taferelen.
Petrus Wolfs was een eenvoudig mens en zo was
ook zijn schilderkunst waarin een kinderziel stak,
een geest van ongerepte nieuwsgierigheid naar
het wezen van de dingen en de betekenis van
menselijk leven.
Petrus Wolfs was een ooggetuige. Dwalend door
het wonderland van de alledaagse werkelijkheid,
reizend door de tuinen van zijn verbeelding, was
hij zowel ingewijde als buitenstaander en
noteerde hij speels en expressief wat hij op zijn
weg als merkwaardig ondervond.
En altijd stond hij terzijde, aan de kant. Die positie
moet hij welbewust hebben gekozen, om beter te
kunnen zien, om beter te kunnen getuigen, om de
verwondering alle kansen te geven, om dichter bij
zijn oorsprong te blijven, die er een was van pure
stilte. Want hoe druk het ook op zijn doeken kan
zijn, zelfs in de drukbevolkte taferelen van feesten
en processies, musicerende mensen en
carnavalsstoeten is er zoiets als een
geheimzinnige stilte, die voor lyriek en zuivere
verrukking zorgt.
Petrus Wolfs was een schilderende poëet. En ik
denk dat hij wel begreep, dat veel verloren gaat
wanneer het niet wordt opgetekend of in beeld
gebracht.
Nostalgie moet hem niet vreemd zijn geweest,
maar hij was te zeer realist om in nostalgie te
blijven steken.

Passiespe/
Realist was Petrus Wolfs ook in zijn uit zestien
staties bestaande kruisweg (1 963/1 964), die hij
heel vrijmoedig schilderde, niet gehinderd door
iconografische regels. Als een Eijsdens
passiespel, herkenbaar, geplaatst in een
omgeving die hem vertrouwd was, hoewel hij
niet zo ver is gegaan de schreeuwende en
tierende dorpelingen, wier ongenoegen en
agressie een onschuldige geldt, uit hun
anonimiteit te halen. 'De gezichten heb ik bewust
anoniem gelaten', bekende hij. Wolfs zou
trouwens de laatste zijn geweest zijn
dorpsgenoten in een kwaad daglicht te stellen.
En een beschuldigende vinger bezat hij niet,
daarentegen wél religieus gevoel en de behoefte
uitdrukking te geven aan zijn besef ook maar een
mens te zijn.
Met zijn 'Opwekking van de dochter van Jaïrus',
sober en verstild geschilderd, raakte hij aan het
geheim, het wonder- het werd een beeld van
religieuze ontroering.



42 Opwekking van de
dochter van Jaïrus

Olieverf, 64 x 74 cm.
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Niet zo comp/eet
Er zijn andere bijbelse thema's, overgeheveld
naar Eijsden, waarover Petrus Wolfs zich
uitsprak, zonder ook maar de geringste neiging
te vertonen tot engagement of politiek gekleurde
verbondenheid. Zijn grote drijfveer tot schilderen
was verwondering en in het omgaan met kleur en
vorm achtte hij zich enkel gebonden aan het
heimelijk gekoesterde verlangen zich op zo
dichterlijk mogelijke wijze uit te spreken, in de
sfeer van het onzegbare, dat veel te raden
overlaat, in de suggestieve taal van de dichter
wiens woord geen wet maar een tot herkenning
leidend teken is.
En in zijn beste werken -ik denk aan
'De voetwassing' en andere doeken waarop hij
zijn vrienden laat figureren - slaagt hij er
inderdaad in als schilderende poëet uitdrukking
te geven aan het onzegbare- in taferelen die van
blijvende betekenis zijn, fijnzinnig van kleur en
lyrisch zo zuiver als de zang van de grote lijster in
het gedicht ' 's Morgens' van Jan Hanlo.
Frappant genoeg blijven ook de gezichten van
zijn vrienden, onder wie jonge progressieve
schilders, die zijn authenticiteit herkenden,
nagenoeg oningevuld. Ze worden aangeduid,
aangeraakt -je haalt ze er hier en daar wel uit -
maar de schilder volstaat er mee (en zeker niet uit
onvermogen), een enkele wezenstrek te
schilderen en details. bijzonderheden, te laten
voor wat ze zijn. Hij blijft op afstand, heel discreet
en schuchter. Hij weet wel wie zijn vrienden zijn,
maar de pretentie ze volledig te kennen heeft hij
niet. De grondtoon blijft verwondering. ln de
geest van Pierre Kemp, de legendarische
Maastrichtse dichter van zogenaamde Kleine
liederen, die in één van zijn merkwaardige
miniaturen de geest en de wijze waarop Petrus
Wolfs mensen bekeek en schilderde onder
woorden lijkt te brengen. 'Paarden' heet het
gedicht.

Paarden

Een paard staat in een wei met wilgen aan de rand
en kijkt in 't koren.
Het kan de paarden aan de andere kant
van de halmen bij het maaien horen.
Zij zijn misschien niet van dezelfde stal,
maar paarden kennen paarden overal.
lk ken de mensen, al is dat, wat ik van hen weet,
niet zo compleet.

Dubbelleven
Evenals Pierre Kemp, die ambtenaar en dichter
was, leidde Petrus Wolfs een dubbelleven:
als stationschef in Eijsden, na een jarenlange
loopbaan door de lage landen en als schilder,
evenals Kemp autodidact, kijkend en
waarnemend met eigen ogen, die het van
ervaringen moesten hebben én van
belangstelling voor de strikt eigen omgeving, zijn
geboorteplaats Eijsden - een grensgeval.
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Dat hij daarbij zijn onbevangen kijk niet verloor,
mag een wonder heten, want wie op de loop der
treinen dient te letten, raakt de draad van de
verbeelding op de lange duur wellicht kwijt.
Hoe het ook zij, Petrus Wolfs moet een sterke
geest hebben bezeten om zo tot aan het eind van
zijn dagen te blijven schilderen. Maar er was twijfel
en wie weet vertwijfeling. Er is een periode
geweest waarin Petrus Wolfs zo nodig moest
gaan studeren op een heuse academie. Hij wilde
erbij horen. Waarbij? Bij de echte kunstenaars.
Hij wilde meetellen. Maar kunst telt niet mee.
En al zeker niet de kunst van Petrus Wolfs.
Dat heeft hij later ook wel ingezien. Er viel voor
hem als schilder niets meer te leren. Hij was al
bijzonder genoeg.
Reizend met kinderogen, oude kinderogen, door
het binnenland van Eijsden, waar zo veel te
ontdekken viel, liet hij een fantastische en heel
eigen schilderkunst ontstaan. Hij was geen
baanbreker, geen pionier in het bedenken van een
nieuw 'isme', zijn verdienste lag in de intensiteit
waarmee hij, ongekunsteld en vaak genoeg
'primitief', de verbondenheid tussen mensen en
hun omgeving op het spoor kwam en op doek en
papier tot expressie bracht.
Onschatbaar is zijn verdienste voor Eijsden.
Petrus Wolfs, deze poëtische realist met zijn
grote vermogen om verworven wijsheid
zichtbaar te maken, heeft in de plaats, de
gemeenschap die hem zo terecht eert, een rol
gespeeld van welhaast bijbelse allure.
En ik denk nu aan een ander gedicht van Pierre
Kemp, in wie het kind ook nooit gestorven is:
het Kleine lied dat 'Nobel' heet.

Nobel

Er staat een boom in het donker te ruisen
en een oud kind hoort het aan.
Er is daar muziek en speelgoed aan 't kruisen
in komen en vergaan.
De boom zingt apart de héle nacht
in de even aparte wind
tot het opgaan van de zon
en 'nobele boom' zegt het kind heel zacht.
Maar als die boom het zeggen kon,
zei hij dan 'nobel oud kind'?

Je was het Pierre Kemp. Je was het Petrus
Wolfs.
Een nobel oud kind...

Willem K. Coumans



Een van de beste werken
uit de reeks bijbelse motieven.43 De voetwassing

Olieverf, 56 x 64 cm.
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44 Kerstkribbe (detau)

Olieverf.
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45 Maskers of Dodendans Dit onderwerp is doorWolfs
op verschillende wijzen
meerdere malen uitgebeeld.

Olieverf, 84 x 99 cm.

46 Hooimijten en kraaien

Gouache, 24 x 34 cm.

Tussen tekening en
schilderij; deze gouache is
wel de fraaiste van een
kleine reeks met kraaien
als voornaamste onderwerp.
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47 Paardrennen

Olieverf, 65 x 75 cm.
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48 Buffet in café
ln den Ouden
Vogelstruys

Olieverf, 85 x 93 cm.

Een van de beste doeken uit
een serie van vier of vijf
(voor zover bekend) die
uitsluitend een tapkast of
buffet afbeelden.
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49 Kaarttafel in café
La Meuse

Olieverf, 65 x 75 cm.
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50 Twee klarinetten

Olieverf, 79 x 54 cm. laOok van dit onderwerp bestaan
meerdere varianten.

51 Slaapkamer

Olieverf, 88 x 94 cm.

De wastafel is dezelfde als
die van afbeelding nummer 25.
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Petrus Wolfs, peintre na'r'f

Op de uiterste Limburgse zuidpunt van de
Nederlandse landkaart ligt- boven op de grens
met België- het dorp Eijsden. Een, alle moderne
randbouw ten spijt, nog pittoresk Maasdorp met
mooie en karaktervolle woningen met twee
romantische kastelen en een zeer oude kerk.
Behalve een pittoresk, ook een beroemd dorp.
Het staat in de wereldgeschiedenisboeken
vermeld om zijn 1 Ode november 1 91 8, toen de
(door zijn generaals verlaten) verslagen en
gevluchte Duitse Keizer Wilhelm er op het kleine
stationnetje arriveerde en Nederland om politiek
asyl vroeg.
Bij de vaderlandse harmonie- en fanfaremusici
heeft het zich verder een zekere faam verworven
door twee muziekkorpsen, het ene in rode, het
andere in blauwe tuniek. En de Nederlandse
folkloristen klinkt de naam van Eijsden
aangenaam in de oren vanwege zijn nog immer
echt volksleven, waarvan behalve zijn twee
muziekkorpsen, de prachtige dubbele Bronk en
zijn - voor Nederland nagenoeg enige -
cramignon thans wezenlijke elementen zijn.

Het is natuurlijk een beetje flauw om achteraf te
zeggen dat Eijsden, door deze volksleven-
aspecten als het ware voorbeschikt was om de
geboorteplaats te worden van Petrus Wolfs, de in
1902 geboren oud-stationschef van dit dorp, die
als schilderjuist in dit volksleven zijn
inspiratiebron zou vinden. Feit is in elk geval dat
hij, ver van alle moderne schilderkunstige
problematiek en (handels-) politiek, en los van de
traditie als museaal element, als een geheel eigen
wereld voor zijn schildersliefde en
schildersvreugde het gezicht van zijn eigen dorp
ontdekt heeft: het kleurige en beweeglijke leven
van zijn eigen dorpsgemeenschap met zijn sterk
Limburgs karakter. Met zijn feesten en
folkloristische gebeurtenissen niet alleen, maar
ook met de speelsheid en de ernst van de
allergewoonste dagelijkse gebeurtenissen. En . . .
met zijn eigen mensen. Vooral met zijn eigen
mensen, want die vormen, aanwezig of
onzichtbaar, de kern van heel zijn oeuvre, van
heel zijn gebondenheid aan deze
dorpsgemeenschap. De mensen met hun pijn
(zoals in het doek 'Uitvaart van een muzikant'),
de mensen met hun spot, de mensen vooral met
hun vreugde, met hun meest levende vreugde, in
de dorpsfeesten.
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Het hoeft daarom niet te verwonderen dat de
Bronk een belangrijke rol speelt in dit werk.
Compleet en al, met de processie, met de priester
die het Allerheiligste draagt, met de wolken van
bloesemende bruidjes en de muziek van de
Roden en de Blauwen, met eerwaarde zusters en
veldwachters, zangkoor, notabelen en devote
kijkers. Het werden feesten van doeken - zoals
zijn 'Cramignon' - doeken met ontelbare figuurtjes
van in rij dansende dorpsgenoten, onder de
Nederlandse en Belgische vlaggen aan de
propere, soms aristocratische huizen
De Bronk en de cramignon mogen dan al een
belangrijke rol spelen in Wolfs' oeuvre - deze
schilder is geen folklorist in de benauwende zin
van het woord - heel het dagelijkse leven, het
uitzonderlijke en het gewone in het doen en laten
van de dorpsgemeenschap boeit hem als een
kleurige muziek en vindt zijn weerklank in talrijke
doeken. De arbeid op het veld, de kaartclub in het
oude stamcafé, het meisje met de nieuwe hoed,
de roddelende dametjes, de kermis-wielerkoers
inspireren hem evenzeer als het moderne
flatgebouw (echt als een betonnen pakhuis) of de
wachtkamer van de dokter, en de duivenshow
evenzeer als de oude meisteker met zijn fleurig
boeketje en zondagse costuum.
En wanneer een jonge man, na een vlucht uit
huis na enkele jaren terugkomt naar het dorp en
naar zijn aristocratische ouders, dan schildert
Petrus Wolfs een 'Terugkeer van de verloren
zoon' die zo puur, zo dorps-feestelijk, zo primitief
plechtig is, zo Bruegheliaans van sfeer is, dat men
voor het eerst het wezenlijke van dit bijbelse
verhaal en van het vetgemeste kalf begrijpt.
En wanneer deze schilder over het Passieverhaal
mediteert, dan schildert hij een Kruisweg van 16
suggestieve staties, scherp van detail, waarin de
Christus een kleine, schrale witte vogel is
temidden van schreeuwende dorpsmensen op
hun zondags, moderne mensen die
demonstratieborden meevoeren en die in toom
gehouden worden door marechaussees en
Engelse khaki-soldaten, met platte
schotelhelmen en het geweer aan de schouder.
Dan wordt zijn Kruisweg een eigentijdse
schuldbekentenis van de eigen.
dorpsgemeenschap, een schepping vol hart en
vol geloof.

De doeken van Petrus Wolfs die, na een lange
periode van een serieuze muziekhobby (vooral
viool), eerst op zijn 36ste jaar begon te
schilderen, hebben iets primitiefs in de
vaak-geschilderde rangschikking en beweging
van soms wel honderd kleine figuurtjes die stuk
voor stuk menselijk duidelijk zijn
(voor ingewijden soms zelfs herkenbaar) en die
allemaal echt levend in een gedurfde feestelijke
kleur samen bewegen, samen dansen naar een
zeer gelukkig effect.



52 Uitvaart van een
muzikant

Olieverf, 56 x 65 cm.

ln een eerdere staat was de
gevel van de kerk steenrood.
Hier ligt een parallel met
andere gewijzigde doeken:
warme kleuren werden door

Wolfs vaak na verloop van
tijd vervangen door grijzen
en blauwen.
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Inmiddels is de faam van Petrus Winandus
Hubertus Wolfs ook boven de Moerdijk
doorgedrongen. ln maart 1970 was zijn werk in
de Wassenaarse Kunstzaal Heuff te zien. ln de
Haagsche Courant van 25-3-'70 heeft
R.E. Penning zijn waardering niet onder stoelen
of banken gestoken, want deze kunstcriticus
schreef o.m. het volgende: 'Op de (stads)
academie heeft Wolfs (die daar vijfjaar de lessen
volgde) goed met verf leren omgaan. Hij moet
van nature een gevoel voor kleur gehad hebben,
dat kun je niet aanleren. Maar het pietepeuterige
dat dikwijls gepaard gaat met de uitvoerige
vertelkunst van veel zondagsschilders heeft
Wolfs leren te vermijden. Ook zijn taferelen
worden in details uitgewerkt maar nooit op
benepen wijze'.

'Heel treffend is bijvoorbeeld het schilderij van
een boomgaard, die bespoten wordt met een geel
vergif. Bomen, werktuigen, figuren, het grasveld,
de lucht met enkele wolken, alles is sober en
kernachtig in grote vorm uitgebeeld. Die zuiver
schilderkunstige kwaliteiten komen ook in
andere schilderijen tot hun recht zoals in het
stilleven, het portret van Babette, het
voorjaarslandschap of het roze huis. Een leuke
sctefi.
Hij bezigt een volkse schilderstaal, bijt zich vast in
volkse motieven, maar vertoont tegelijk een
raffinement in gedurfd kleurgebruik en
verantwoorde compositie. Daarbij schildert hij
niet de werkelijkheid zonder meer, maar, op basis
van de werkelijkheid, een herkenbare en
geordende fantasie die de werkelijkheid
samenbalt, sublimeert. De volheid van het
volksleven (in de edelste zin van het woord) leeft
in de waarachtigheid en gaafheid van de kunst;
zo is de twee-eenheid mens- schilder Petrus 53 Dorpsgezicht
Wolfs uit Eijsden.

Tekening in zwarte viltstift,
Loe Maas 33x38 cm.
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55 Bloemen in gele vaas

Olieverf, 50 x 38 cm.

56 Dorpsgezicht

Gouache, 47 x 62 cm.
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57 Kerk en huizen, Breust

Gouache, 53 x 60 cm.
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