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Kunstzinnig Schaarsbergen
Ons dorp huisvest heel wat kunstenaars, in de breedste zin

van het woord. Hun loopbaan in de kunst kent vaak een bij-

zonder verloop. Zo ook die van beeldend kunstenaar Aart

Verschuur. 

Eigenlijk is Aart nog maar 10 jaar echt bezig ‘in de kunst’.

Het afscheidscadeau bij zijn pensionering, in 2002, was

een geldbedrag, met de opdracht te gaan beeldhouwen.

Toen pas was er tijd en ruimte

om zijn eerder ervaringen met

kunst vorm te geven. 

Als kind, hij groeide op in

Utrecht, had hij al belangstel-

ling voor architectuur en beel-

den. De schouwburg van Dudok,

het Rietveld/Schreuderhuis, ge-

bouwen en meubels uit de Bau-

hausperiode. Niet dat hij toen

wist van wie die gebouwen

waren, maar hij was er erg door

geboeid. Na twee jaar MULO

ging hij op zijn 15e in de indus-

trie werken. Hij hield zich vooral

bezig met het inrichten van pro-

ductieprocessen. Hij werd actief

in de politiek en binnen de vak-

bond. Daar kwam hij ook in aan-

raking met kunst. Zo combi-

neerde de vakbond, in zijn geval de Industriebond, trai-

ningen aan een bezoek aan een toneelvoorstelling, expo-

sitie of concert. Hij raakte gefascineerd door fotografie,

muziek (jazz, Bach), de geschriften van Spinoza en tech-

nieken die gebruikt werden om bijvoorbeeld muziekins-

trumenten te maken. In 1976 kwam hij in dienst van de

Industriebond. Eind jaren ’70 bracht dit werk hem naar

Schaarsbergen. Ook in zijn werk voor de vakbond zocht

hij steeds raakvlakken met de kunst. 

Met het geld en de opdracht die hij bij zijn pensionering

meekreeg, nam Aart les bij Anjeliek Blaauw bij de

Kreatieve Werkgroep Arnhem, zoals het KWA toen nog

heette. Zijn eerste beeldje, van serpentijn, was geïnspi-

reerd op de contrabas. Later ging hij oude gereedschap-

pen en gevonden voorwerpen, zoals een stuk hout van

een scheepswrak, in zijn werk verwerken. Hij experi-

menteerde met verschillende materialen, zoals graniet,

beton, kalksteen, en technieken, zoals het smeden. Hij

kreeg veel waardering voor zijn werk, maar hij kwam

voor zijn gevoel niet verder. In 2007 volgde hij een teken-

cursus. Daar leerde hij, in plaats van naar de vormen zelf,

te kijken naar de ruimte tussen de vormen. Zes maanden

lang maakte hij tekeningen van die tussenruimte. Toen

zag hij ineens wat hij er mee moest doen. Hij knipte een

tekening uit van karton, vergrootte het een aantal malen

en groepeerde de delen op een andere manier ten opzich-

te van elkaar. Er ontstond een

merkwaardig beeld, dat hij van

plaatijzer nabouwde. De enige

positieve respons die hij erop

kreeg was van zijn docente. Tot

hij het beeld exposeerde op een

tentoonstelling in Huissen. Er

zat gedurende lange tijd een

man op zijn hurken naar het

beeld te kijken. Hij kocht het en

vroeg Aart bij hem langs te

komen om het te signeren. Daar

aangekomen begon de man Aart

college te geven over zijn eigen

beeld. Waarom het zo bijzonder

was en wat hij er allemaal in

zag. Vanaf dat moment was het

voor Aart duidelijk: dit is mijn

ding. De platte tekeningen van

de ruimte tussen de vormen in

3D omzetten, hergroeperen en zo een ander beeld creë-

ren. Van elke tekening maakt Aart twee tot vier model-

len in verschillende maten en materialen, meestal steen

(serpentijn, albast, zie foto) en staal. Daarnaast maakt hij

ook nog ‘oud’ werk’. Heel bijzonder was voor Aart de ont-

moeting met een jongen van 17 die een nieuw werk van

hem van alle kanten bestudeerde en toen zei: ‘het is

vreemd, maar dit werk doet me denken aan een exposi-

tie van Van Doesburg en vooral aan diens huizen, maar

het lijkt er helemaal niet op’. ‘Dat klopt’, kon Aart zeg-

gen, ‘wat je ziet is de restvorm, de tussenruimte’. En daar-

mee is de cirkel rond, zou je kunnen zeggen. De fascina-

ties van Aart uit zijn verleden, zoals voor de Bauhaus-

architectuur, komen terug en worden zichtbaar in de

beelden die hij nu maakt.

Meer weten over Aart en zijn werk? Kijk dan op www.aart-

verschuur.nl. Aart’s atelier zit aan de Kemperbergerweg 777.


