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Geachte allen, 

Het is een feestdag, vandaag: Wim van Woerkom en Jacq Maris, broeders in de kunst, 

herenigd. Leo Ewals heeft het geregeld. Wij vieren dat hier, laten we erop vertrouwen dat de 

beide vrienden Wim en Jacq  het ook meemaken, ergens vanaf een mooie plek die wij niet 

kennen. 

De een beeldhouwer, de ander een meer dan veelzijdig kunstenaar. Ik herinner me de vele 

bezoeken van Jacq aan onze woning op de Waldeck-Pyrmontsingel, Nijmegen. De deuren 

van de kamer-en-suite werden gesloten en in de ontvangstkamer gingen de heren van start. 

Beide het hoogste woord. Er werd veel en hard gelachen. Hilariteit. Dat hoorde je door de 

gesloten deuren. Eén woord werd vele malen gehoord: “Die Pastoor..” en dan volgde er 

weer een verhaal. Het ging altijd over hun werk. In die tijd was de kerk de grote 

opdrachtgever. Wim was een zeer gelovig mens. Dus dat klikte. Midden vorige eeuw, de 

kerken schoten overal in het land als paddenstoelen uit de grond. Jacq maakte de beelden, 

Wim de muurschilderingen, de glas-in-loodramen. Ontwierp tot en met de kleding van de 

priesters. “Religieuze kunst,” heette het. Dat was toen echt een item. 

Dat Wim en wij, de kinderen van Wim, en vele anderen nu te gast zijn in het voormalige 

beeldhouwersatelier van Jacq Maris is eindpunt van een proces van jaren. Wij hadden soms 

moeite om in het project te blijven geloven.. maar Leo ging door, geen zee te hoog, wist 

onbekend werk  boven water te halen, hij ging voor het complete oeuvre van Wim. 

Verbazing: hoe kreeg hij het voor elkaar?? Wat een speurneus! Dat Wim een harde werker 

was, de productiviteit enorm, de ambitie groot, dat wisten we. Maar nog zoveel onbekend 

werk…Dat was Wim: : Er moest gewerkt worden. Altijd. Dat stempel drukte hij ook op ons, 

op mij in elk geval , en wel heel nadrukkelijk. Bijvoorbeeld. Je moest de eerste van de klas 

zijn. Ik was de tweede. Jammer, vond hij. “Zeg nooit dat je iets niet kunt. Je kunt het wél!” 

 Toen in de jaren ’60 de jongere generatie in heel Europa de last van de voorbije 

wereldoorlog en de muffigheid erna van zich af wilde schudden, en een weg probeerde te 

banen naar een nieuw te vormen samenleving, bereikte die onrust ook de Arnhemse 

Kunstacademie (“Kunstoefening”) waar Pa docent was binnen zo’n beetje alle disciplines. 

Zijn reactie was: “Democratisering prima, maar niet bij mij!” Daar was met geen 

mogelijkheid aan te tornen. Zó karakteristiek! 

Met bewondering kijk ik naar de zware oorlogsjaren, hoe Wim  en zijn Bussumse echtgenote 

Lolo Hanau hun jonge gezinnetje veilig door de verschrikkingen hebben geloodst. Ik mag van 

geluk spreken dat daarover, en dat bleek niet in alle gezinnen het geval, veel gesproken 

werd. En er zo bij ons kinderen een bewustzijn gevormd werd dat vrede een kostbaar goed 

is, waarvoor ieder de eigen verantwoordelijkheid draagt om die te bewaken. Tegelijkertijd 

betekenden die tragische gebeurtenissen een enorme boost aan creativiteit. Vlak na het 

bombardement van Nijmegen op 22 februari 1944 dat bijna 800 slachtoffers kostte, 

waaronder 24 kindjes van de montessorie kleuterschool, klom Pa op eigen risico boven op 



de resten van het icoon van Nijmegen, de Sint Steveniskerk. Hij zag vanuit de hoogte de 

puinhopen van de verwoesting van de binnenstad, en werd toen de croniqueur van de 

ellende die Nijmegen getroffen had. Die beelden die hij toen maakte vormen nú de kostbare 

documenten voor de historie van de stad. 

Wim was een Nijmegenaar in alles. Een documentalist! Hij zat vastgebakken aan zijn stad. 

Alles werd vastgelegd: het schitterende front vanaf de Waalkade. De Sint Steven, de 

luizenmarkt van maandagochtend, de middeleeuwse resten, de hoogleraren van de 

Radbouduniversiteit, het indrukwekkende portret van Burgemeester Steinweg zo mooi, het 

ging maar door. Pa maakte vele reizen rond de Middellandse zee, prachtig, maar niets, niets 

ging boven zijn oude Keizerstad…die zoveel geleden had en opnieuw opgebouwd moest 

worden. De gemeente Nijmegen ging daar, zacht gezegd, niet altijd met respect mee om. 

Wim was daarover niet boos, nee hij was woedend! En terecht! Vooral als er getornd werd 

aan het front van Nijmegen, aan de Waal. De Gelderlander heeft het geweten. Ingezonden 

stukken. “Ze hebben het weer verpest!” klonk het luid en duidelijk naar ieder die het wel en 

die het niet weten wilde . 

De laatste jaren werden moeizaam: het gezichtsvermogen werd minder. Geen nood: dan 

maar grote vlakken op het doek, de kleuren fel en gloeiend. Ze spatten van het doek.  

Tegelijkertijd trad een langzaam proces in werking van optrekkende mist in zijn hoofd. 

Daarvan was hij zich bewust  Dat was niet te verdragen. Gewend het heft in eigen hand te 

nemen en te houden, restte Wim geen andere keus dan zijn eigen afhankelijkheid te 

aanvaarden. Het betekende drama’s. Vooral voor mijn moeder Lolo, die hem altijd met 

liefde en geduld terzijde had gestaan. En Pa vond dat altijd maar vanzelfsprekend. Had hij 

eigenlijk in de gaten dat hij zonder haar niet aflatende steun niet in staat geweest zou zijn 

om zo’n enorm oeuvre tot stand te brengen?  

Zijn laatste weken bracht Wim door in een ziekenhuisbed dat in de woonkamer werd 

geplaatst. Eens hoorde mijn zus Wilma, die hem vaak terzijde stond vanuit dat bed: “Ik wil 

hier weg! Er moet gewerkt worden!” Nog steeds dus, altijd maar dat werken… 

Ik blijf zo vreselijk in gebreke met de mij toegestane 5-minuten praat. Dat is zo weinig. Het is 

slechts een verhaal in vogelvlucht…Er is nog zoveel te vertellen. Dit is alleen maar een 

indruk. Maar…er is nu het boek over Wim van Woerkom, ontstaan uit een initiatief van Leo 

Ewals. terzijde gestaan door broer Paul en zus Wilma. Daarin staat alles, of bijna alles, want 

over Wim raak je nooit uitgepraat, en ook na publicatie  zal tot nu toe onbekend werk vast 

ook nog opduiken… Het is een mooie en belangrijke uitgave geworden. Leo gefeliciteerd en 

dank Wilma en Paul dank voor de ondersteuning en Virginia dank voor de omslag. Mijn eigen 

rol was slechts heel, heel bescheiden. 

Dank allen voor jullie aanwezigheid. Het is echt feest, zouden Wim en Jacq  ook een beetje 

erbij zijn, vanuit een luikje van de hemel? Dat uitzicht biedt op het atelier van Jacq Maris met 

werk van Wim van Woerkom? Ik hoop het. Dank! 

 

 


