
       
WIE WAS ARIE WOLS PRIVE.

Blik op    H e e r j a n s d a m

Echt bekend zijn met en verstand hebben van de schilderkunst is voor experts. Mijn 
kennis over kunst reikt helaas niet verder dan: ik vind iets mooi of niet mooi. Mijn 
belangstelling voor kunstschilder Arie Wols en zijn uitgebreide oeuvre groeide niet-
temin snel naarmate ik meer te weten kwam over deze excentrieke Einzelgänger. De 
in vergetelheid geraakte kunstenaar en zijn vele creaties kwamen weer tot leven. De 
media hebben deze veelzijdige kunstschilder hernieuwd in de publicitijd gebracht. In 
het atelier van Wim van Pelt (de uiteindelijke redder van de collectie) onder de naam 
“De Knotwilg” in Dordrecht is het uitgebreide arsenaal aan kunstwerken te bewon-
deren en te koop tegen zeer aantrekkelijke prijzen, is me duidelijk geworden.

MIJN BUURMAN ARIE WOLS.
Over Arie Wols als privé persoon zelf is eigenlijk weinig of niets bekend bij het grote pu-
bliek. Via informatie van voormalige vrienden en wat spitwerk, komen we stap voor stap 
toch wat meer aan de weet over wie hij als privepersoon was.  

Inge Schippers, een bekende saxofoniste in Rotterdam, was één van Arie’s vroegere vrien-
den. Zij schrijft in een leuke en boeiende brief over haar belevenissen in Heerjansdam. 
Door de lengte van de brief volgt helaas slechts een verkorte weergave.

“Creativiteit is als water, het is altijd in beweging. Rond mijn zevende jaar beslo-
ten mijn ouders de flat in Ridderkerk te verruilen voor een schattig huisje aan 
het Waaltje in Heerjansdam. Naast het gemaal, het sluiswachtershuisje waar 
in vroeger tijden de sluiswachter woonde en zijn werk deed, dicht bij de sluis. 
Het Waaltje was en is mijn inspiratiebron, het water mijn vriend, met een eeu-
wige stroom. Weinig te doen in het dorp als het om culturele activiteiten ging, 
maar een natuur en ruimte waar ik nog steeds naar terugverlang. Al snel ont-
dekte ik Arie en zijn atelier in een onbewoonbaar verklaard huis. Geen warm 
water, geen douche en geen reguliere verwarming, ’s winters steenkoud met 
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alleen maar een paar electrische kacheltjes. Overal schilderijen  en meerde-
re ezels. Arie had een kano en ik een roeiboot. Een anekdote is dat Arie met 
tafeltje, stoeltje,tafelezel en gitaar in zijn kano zat, die natuurlijk omsloeg. Ik 
het water in om Arie’s spullen uit de Waal te vissen. De vele dagen en uren 
die ik met hem doorbracht in zijn atelier, leerde me over materiaal en technie-
ken, gitaarspelen, hebben mijn fantasie ontwikkeld en de basis gelegd voor 
wie en wat ik nu geworden ben. Arie had een zachtaardig karakter, beschei-
den en zijn passie voor het creeren van kunst was zijn eindeloze fantasie.”

Joop van der Ent
e-mail : joopvanderent@upcmail.nl
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Hopelijk komen we na deze eerste ontboezeming nog meer te weten over deze sympathie-
ke kunstenaar.


