
WILLEM HOOGEVEEN
KUNSTENAAR

WERKEN TUSSEN POLDER EN MAATSCHAPPIJ

NUMMER 6 - 24 Tulpenmozaïeken - Fantasie en Werkelijkheid



2 3

Woord vooraf 
 
Willem Hoogeveen heeft een enorm 
oeuvre achtergelaten! Groot werk, klein 
werk, objecten, schilderijen, schetsen. 
Daarnaast is er een groot archief vol 
krantenberichten en artikelen. We willen 
die nalatenschap beetje bij beetje ontslui-
ten. Dat doen we door het publiceren van 
deze boekjes. Die worden in kleine oplage 
gedrukt; we zetten ze ook op de website 
van de KVF: www.flevokunst.nl  
 
Dit is het zesde nummer. Centraal staan 
de 24 tulpenmozaïeken die Willem in 
het voorjaar van 2000 realiseerde op de 
taluds van de stadsgracht van Emmeloord 
en die tijdens het Tulpenfestival te zien 
waren. Het was een enorme organisatie 
waaraan boeren en leerlingen van het 
Groenshorstcollege kostenloos meewerk-
ten.  
Het bijzondere van dit project is, naast 
de vele handen die eraan meewerkten, 
dat veel van de onderwerpen uit Willems 
oeuvre hierin een plek hebben gevonden. 
Dit project zou je kunnen beschouwen als 
een blauwdruk van zijn kunstenaarsschap. 
Mensfiguren, varkens, het pionieren, de 
directe omgeving van Emmeloord, de 
polder, scheppen, de wind, ladders, ze 
komen er allemaal in voor. En dan natuur-
lijk de tulpen!  
Fantasie en werkelijkheid, dat was het 
thema van het project. Ook die woorden-
combinatie is Willem ten voeten uit. 
De overweging op de eerste pagina’s 
schreef hij zelf.  
 
JannieKeuper/Hein Walter

Colofon 
 
Deze boekjes worden uitgegeven door 
stichting Luchtkastelen, de Kunstenaars 
Vereniging Flevoland en stichting 
De Zijderups.  
De boekjes komen onregelmatig uit. 
 
De boekjes kosten €10,- per stuk,  
inclusief porto en zijn te bestellen via  
de administratie. 
 
Rekeningnummer Luchtkastelen: 
NL81 SNSB 0928 4204 26 
 
Redactie:
Hein Walter 
 
Administratie 
heinwalter@tiscali.nl  
06 51924882

Tulpenmozaïeken, moet dat nou? 
 
Kees Kleefstra aan de telefoon: “We willen 
dit jaar weer 24 tulpenmozaïeken aan de 
grachtkant neerleggen in Emmeloord, net 
als zo’n twintig jaar geleden. Scholieren 
van het Groenshorstcollege helpen met 
het insteken van de tulpen. Mijn vraag is: 
wil jij hiervoor de tekeningen maken?” 
“Wat is het thema”, vraag ik. 
“Holland en dan denken we aan bijv. de 
Deltawerken, Euro 2000 (voetbal), belang-
rijke dingen in ons land.” 
“De vorige keer was er ook reclame bij, 
hoe is dat deze keer?” 
“Als er mogelijkheden zijn, moeten we dat 
zeker meenemen.” 
We spraken af elkaar een week later te 
zien. Ik zou erover nadenken. 
 
Tulpenmozaïeken, moet dat nou, dacht ik. 
Ik herinnerde me van twintig jaar geleden 
mozaïeken van de twaalf provinciewapens 
met evenveel reclameborden. Oubol-
lig vond ik het en de reclame vreselijk 
opdringerig. Het thema is nu Holland, de 
highlights, daar heb ik niks mee, veel te 
voorspelbaar en ik moet niet denken aan 
die reclame ertussen. En het is erg veel 
werk. Maar stel je voor, 24 werken in het 
centrum van Emmeloord, fantastisch. En 
honderddertig scholieren die helpen met 
het insteken, da’s gezellig als het ook nog 
een beetje mooi weer is. En er gebeurt 
iets; sfeer, drukte en leven. Dat is beter 
dan die borden aan de rand van Emme-
loord dat het hier bruist en het is weer 
uitgestorven. 
 

Een week later 
 
De bel gaat. Kees Kleefstra op de stoep 
met een bos tulpen. Mooie rooie. Ik 
vertelde dat ik erg veel moeite had met 
het thema en er vanaf wilde zien.  Kees 
maakte duidelijk dat het thema een 
eerste idee was, maar er eigenlijk van 
alles mogelijk is en reclame er niet tus-
sen hoeft. Ik had geen argumenten meer 
om het niet te doen. Wat wel blijft is dat 
het erg veel werk is, maar nu wel leuk. Ik 
kreeg de ruimte om iets te verzinnen als 
er maar frisheid en vrolijkheid in zit. In 
mijn gedachten moest het ook iets met de 
Noordoostpolder te maken hebben. Aan 
de slag dus. 
 
Fantasie en werkelijkheid 
 
Welke kant uit denken? De dagelijkse wer-
kelijkheid is vaak erg saai en grijs en in de 
kranten kwam ik ook geen bruikbare the-
ma’s tegen. Dan zelf maar iets fantaseren. 
Wegdromen kan erg mooi zijn, je kunt 
op de meest schitterende ideeën komen, 
maar het moet ook een beetje met beide 
voeten op de grond staan, zo dacht ik. 
Je moet iets waar kunnen maken. Ah, de 
Noordoostpolder was ook ooit een fanta-
sie, ruim honderd jaar geleden, maar wel 
waar gemaakt. Als dat kan zijn er meer 
praktische luchtkastelen te verzinnen. Het 
thema was geboren; fantasie en werkelijk-
heid. 24 mozaïeken waarin aardse dingen 
verbeeld worden, maar ook fantasieën. 
En de kijker? Die kan van de plaatjes zelf 
een verhaal bij elkaar verzinnen. 
 
Willem Hoogeveen
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1. Zee 
 
Warmgeel  7   6300 
Wit   1,5   1450 
Paars   22 19800 
 
Totaal    27550

De serie begint natuurlijk met de zee. De 
klei van de polder herinnert zich nog goed 
dat het water hier stroomde. Willem blijft 
ons daaraan blijven herinneren. 
 
Achterop elke schets staan de verhoudin-
gen van de kleuren en de hoeveel tulpen-
koppen die er voor nodig zijn.  
Willem heeft getekend en gerekend.
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2. Fantasie 

Rose   2,5   2250 
Warm rood  2,5   2250 
Warm geel 0,25     225
Paars   0,5     450
Wit   25       22500 

Totaal    27675

In Willems reliteit heb je eerst de fantase 
en de werkelijkheid volgt op de voet. Deze 
twee werelden kunnen niet zonder elkaar.  
Het peertje staat voor de ideeën en de 
voeten staan voor de voeten op de aarde. 
Het oranje vlak rechts: door afbakening 
onstaat ruimte. 

De tekening die gebruikt is en waar op de 
achterkant de aantallen bloemen staan... 
zit niet in de map. Toeval natuurlijk! Of 
heeft het lot ervoor gezorgd dat juist de 
werkelijkheid verdwenen is.  
Maar gelukkig vonden we een exemplaar 
op groot formaat! Deze tekening heeft 
Willem in 2000 cadeau gedaan aan de 
hoofdsponsor van het evenement (zie 
krantenartikel op pag. 33) 
 
Willem verbeeldt de werkelijkheid met 
een verkeersbord. In de wereld van het 
verkeer past inderdaad geen fantasie! Dat 
zou ongelukken veroorzaken. 
Wat opvallend is, is dat het verkeersbord 
als enige tekening uit het kader steekt.
De kop van het verkeersbord kan klaar-
blijkelijk binnen de fantasie niet goed 
overleven.

3. Werkelijkheid 



8 9

4. Pioniers 

Warm rood  7    6300
Roze  4    3600
Eigeel   20  18000
Paars   0,7      630

Totaal    28530

Willem voelde zich verwant aan de pio-
niers. En dan bedoelt hij altijd de mannen 
die in de klei hebben gewerkt om ons 
poldergebied droog te leggen.
Maar hier lijken de pioniers Adam en Eva 
te zijn, de twee die de wereld hebben 
verkend. 
Ook hier een vlak. Daardoor ontstaat er 
een horizon, ruimte, perspectief... de toe-
komst. Onze toekomst ligt daar. 

Warm geel  19   17100
Warm rood 7,5      6750
Wit  4      3600
Paars   0,5       450
Creme geel 0,25       225

Totaal      28125

Schaft! Een woord dat is verbonden 
met bouwvakkers! In hun etenspauze 
worden de broodtrommels met boter-
hamen leeggegeten. Je zou daar mokken 
bij verwachten, maar Willem koos voor 
nette koffiekopjes; daardoor kom je niet 
in de schaftkeet, maar in een gebouw. 
Het gebouw waar architecten de plannen 
tekenden. 
 
Het oranje vlak is hier de tafel geworden. 

5. Schaft

Voor de oplettende kijker: 5 en 6 zijn ver-
wisseld. Willem heeft dat gedaan. In het 
fotoboek zit nummer 6 voor 5! Hij reali-
seerde zich misschien later dat de archi-
tecten eerst komen en dan de ontginning. 
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6. Ontginning 

Roze   2   1800
Wit   1     900
Creme geel 0,5     450
Warm geel  18 17100
Paars   9    8100

Totaal    28350

Ontginning, het begin van het polder-
leven. De architecten hebben hun werk 
gedaan, nu breekt de periode aan van het 
zware werk, de blaren op de handen van 
het scheppen. 
De wolken spelen een belangrijke rol in de 
compositie, zoals de wolken op het land 
ook een belangrijke rol spelen: zij zorgen 
voor het broodnodige water. 

7. Spelevaren 

Eigeel   19  17100
Roze   6   5400
Wit   1      900
Warm rood 3,5   3150
Paars  0,5     900

Totaal   27000

Spelevaren betekent voor de lol een 
beetje ronddobberen, met een bootje op 
het water. Het is de tegenhanger van hard 
werken. We moeten het land ontwikke-
len, maar laten we daarbij de ontspanning 
niet vergeten!
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Roze     8100
Paars       630
Donkerrood    3600
Eigeel   15300

Totaal  27630

Scharrelvissen noemt Willem deze dieren. 
Half vis, half varken! Ze dartelen vrolijk 
door het leven. 
 
De ondergrond is bruin, geen blauw! Als 
er blauwe tulpen zouden zijn, had hij voor 
de bodem misschien wel die kleur geko-
zen. 

En wat betreft het rekenwerk: hij heeft 
achterop maar één reeks getallen ge-
schreven. 

9. Vrij

Donkerrood 0,5     450
Oranje  1,5   1350
Roze   2   1800
Paars  0,7     630
Wit  18 16200
Creme geel 8   7200

Totaal   27630

Je weet pas goed wat vrijheid is, als je 
ervaren hebt om vast te zitten. Hoe kun je 
dat beter laten zien dan een hond die los 
is van de riem. 
De andere partner van de hond is de 
boom. Om tegen aan te piesen. 
Tegelijk is het een zelfportret! Willem 
bleef altijd een jonge hond. En hij raadt 
het ons aan om dat ook te blijven.

8. Scharrelvissen
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Eigeel   18,5 16650
Oranje  6    5400
Paars  1,5   1350
Wit   1     900
Roze  5    4500

Totaal   28800

Ui... een Hollands ding, zou je denken,
maar het internet praat ons even bij: 
“Uien komen van oorsprong uit het Mid-
den-Oosten: de streek van Iran tot West-
Pakistan en het aangrenzende zuidelijk 
Rusland. Via Mesopotamie is de ui waar-
schijnlijk in Klein-Azie geintroduceerd. In 
het oude Egypte is de ui zeker al 5000 jaar 
lang een belangrijk voedingsmiddel.” 
Maar nu ze hier zijn... de Noordoostpol-
der kan niet zonder.

Eigeel   15 13500
Warm rood 3    2700
Oranje  5,5   4950
Paars  5,5   4950
Wit   1     900
Warm geel 1      900

Totaal    27900

Het oog staat logischerwijs symbool voor 
zien. Hoog boven de horizon staat het 
oog, om te zien, om te waken, om te ont-
dekken, om te controleren misschien ook. 
Scheppende mensen, kunstenaars, kun-
nen niet zonder zien. Dus begrijpelijk dat 
Willem het oog niet vergeet. De vorm-
geving doet overigens wat denken aan 
die andere Schepper... God. Wel net iets 
anders. Daar zit het oog in een driehoek. 

11. Zien10. Ui
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12. Oud Emmeloorderweg

Roze  1,5   1350
Warmrood 0,5     450
Wit   4,5   4050
Eigeel   24 21600
Paars   1,2   1080

Totaal    28530

De rode vierkanten staan voor boerde-
rijen aan de Oud Emmeloorderweg. Een 
eerbetoon aan de boeren die de tulpen 
hebben geleverd. 

13. Burokratie

Roze   3,5   3150
Eigeel  22 19800
Wit  2   1800
Paars  3,5    3150

Totaal   27900

Geen bureaucratie, maar burokratie! Wil-
lem was van de nieuwe spelling! Tegen de 
regelratten en archivarissen. Laat waaien 
die papieren, gooi open die kasten, de 
wind weet wel raad met documenten.
 
Wie de schoen past trekke hem aan, zal hij 
gedacht hebben. Waarschijnlijk werd zijn 
goede raad in de wind geslagen.
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Roze   3,5   3150
Rood  1     900
Paars   1,5   1350
Warm geel 1     900
Oranje  0,5     450
Wit  1     900
Eigeel  22 19800

Totaal   27450

Wat is werk? Willem dacht dan vooral aan 
arbeiderswerk, werk dat je met de hamer 
doet, de nijptang, etc. Daar lag immers 
ook zijn oorsprong. Er hangt geen pen 
aan de ballon, geen typemachine, geen 
strijkijzer.  
Je moest werk volgens hem wel licht hou-
den, spelenderwijs beoefenen.

15. Werk

14. Mensen

Hier zaten de berekeningen van de bloe-
men niet bij.

Mensen zijn altijd in beweging. Ze ren-
nen! Met hun neus in de wind richting... 
ja, naar wat? Naar de toekomst? Naar de 
dingen die ze willen hebben misschien? 
Het leven wordt wel eens beschouwd als 
een ratrace. De witte loopt voorop en is 
al half uit beeld. In het midden rent in dit 
beeld de rode vrouw. Als we deze drie 
figuren in deze volgorde naar het ere-
schavot zoden verplaatsen, dan zou de 
rode vrouw op nummer 1 staan, de oranje 
figuur op 2 en de witte op 3.
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16. Visweer

Warm rood 6   5400
Lichtgeel 13 11700
Roze  5,5   4950
Wit  2   1800
Paars   3,6   3240

Totaal   27090

Dit beeld is raadselachtig en het vergt wat 
omdenken. Zwemmen de vissen in een 
fuik of drijven ze achter een barrière? Als 
je naar de lachende gezichten kijkt van de 
vissen, dan lijken zij te denken dat ze de 
vissers te slim af zijn. 
Het woord ‘visweer’ is een woord vanuit 
het perspectief van de mens. Willem kiest 
voor het perspectief van de vis.

17. Polder

Roze   6    5400
Oranje  2,5    2250
Wit   19 17100
Licht geel 2,5   2250
Paars   1      900

Wie wel eens in de polder fietst, die weet 
dat de wind hier vrij spel heeft. 
Willem kiest hier voor het polderland-
schap zonder mensen. Voor de bomen 
en de wolken is de wind ook heftig! De 
bomen houden vol, blijven staan, maar ze 
kunnen ieder moment omvallen.
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18. Lindelaantje

Warm rood 1,5   1350
Wit  16 14400
Lichtgeel 7   6300
Oranje  4   3600
Paars  2   1800

Totaal   27450

Elk dorp kent wel een Lindelaan. Die 
naam komt natuurlijk van de prachtige 
linden die daardan  staan! Alleen lijkt dat 
in dit geval niet meer zo te zijn. 
Er staan momenteel nog maar bomen aan 
één kant. Was dat eerder anders?  Zou 
Willem daar een statement over hebben 
willen maken? 

19. Skaten

Oranje  9,25   8025
Roze  12,5  11250
Wit  2,5   2250
Paars  1        900
Eigeel  8   7200

Totaal   29925

Op een skatebaan heb je oog voor de 
sprongen die kinderen maken, de salto’s, 
het heen en weer rollen in de halfpipe. 
Willem heeft hier de bewegingen tot in de 
kern teruggebracht - de drie skates vertel-
len subtiel en precies het verhaal, in de 
vorm van een pictogram. 
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20. IJsseloog

Warm rood 3   2700
Lichtgeel 17 15300
Paars  2   1800
Wit  8   7200
Warm geel 1     900

Totaal   27900

IJsseloog ligt in het Ketelmeer. Het is een 
kunstmatig eiland dat tot doel heeft ver-
ontreinigd slib uit de bodem van het meer 
te bergen. Een soort wc dus.

21. Muziek

Warm geel 17 m2 15300
Wit  5 m2   4500
Paars  8,2   7380
Oranje  1      900

Totaal   28080

Onze wereld kan niet zonder muziek. In 
geen enkele periode was muziek zo’n 
essentieel deel van ons leven als in onze 
tijd. En Willem was het daar helemaal 
mee eens. In zijn luchtkasteel klinkt altijd 
muziek.

En de berekeningen... hier schrijft hij voor 
het eerst m2 bij de getallen. Voor elke 
vierkante meter waren 900 tulpen nodig. 
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22. Theater

Lichtgeel 19 m2 17100
Warm rood 1 m2     900
Roze  3 m2   2700
Paars  1,3 m2   1170
Wit   6 m2   5400

Totaal   27270

Dat theater niet vanzelfsprekend is, dat 
hebben we in de coronatijd wel begre-
pen... maar zo’n situatie was in 2000 niet 
voor te stellen. De dans en iedereen op 
het toneel droegen we op handen, ...of 
zouden we op handen moeten dragen.
Maar je moet in de zaal wel altijd iemand 
voor je dulden. Dat sommige mensen 
springerig haar hebben, valt dan pas op.

23. Verkeersplan

Paars  16  14400
Roze  7,5   6750
Warm geel 6   5400
Wit  1,5   1350

Totaal    27900

Verkeer en verkeerd scheelt maar één 
letter. In de gemeenteraad van de NOP 
zijn de meningen vaak verdeeld. De ene 
partij vindt het verkeersplan een goed 
idee, de ander vindt het conceptverkeerd. 
De gedachtenwegen sluiten, als het ware, 
niet goed op elkaar aan. 
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24. Doel

Warm geel 0,5     450
Warm rood 0,75     675
Paars  4,5   4050
Wit  7   6300
Roze  18  16200

Totaal   27675

Wat is het doel in leven? Hogerop komen? 
Het hoogste wat een mens kan bereiken 
is wonen in met je hoofd in de zon, altijd 
licht, warm en zonnig. 
De ladder en de rode en gele cirkels vor-
men samen weer een wandelende figuur.  
Het doel is hoger of verder komen, lijkt 
deze mozaïek ons te vertellen, zo vind je 
het geluk en de liefde. 
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20 april 2000
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27 april 2000

27 april 2000 - De Noordoostpolder
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27 april 2000
De Noordoostpolder

27 april 2000
Leeuwarder Courant


