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Een blijvende herinnering

Over het ontstaan van een portret 
Na het lezen van ‘Een beetje opstandigheid’ de biografie van Patricia Faasse 
over Johanna Westerdijk, heb ik de auteur geschreven dat ik graag een portret 
van Johanna zou willen maken. Ik vond het boek zo inspirerend. Dat heeft tot 
een opdracht geleid. Een moeilijke, maar ook erg boeiende opdracht, want er 
moest veel moest erin tot uitdrukking komen.

Hoewel foto’s van de jonge ‘Hans’ een aantrekkelijke dynamiek uitstralen, heb 
ik toch gekozen voor de oudere figuur. Alle eigenschappen van de jeugdige 
Hans, als haar kracht, enthousiasme, liefde voor de biologie en sociaal talent 
hebben haar gevormd tot de bijzondere persoonlijkheid die we in de biografie 
van Patricia Faasse hebben leren kennen. Haar talenten heeft ze niet ongebruikt 
gelaten. Ze heeft de kansen die haar geboden werden met beide handen 
gegrepen en ze heeft op haar beurt anderen gestimuleerd hetzelfde te doen.

Een vrouw, die haar levensvervulling in de 
wetenschappelijke wereld gevonden had 
in een tijd, dat dat niet vanzelfsprekend 
was. 

Al die elementen van haar persoonlijkheid 
heeft ze later in moeten zetten om haar 
laboratorium met een collectie van 
zeldzaam kwetsbaar levend materiaal 
de oorlog door te slepen en die zo te 
behouden voor de volgende generatie. 

Heeft ze besef gehad van het belang voor de toekomst, zoals wij die nu kennen? 
Heeft ze over de tijd heen kunnen kijken in die donkere jaren?
Volharding en overtuiging waren meer dan noodzakelijk. 
Een zware, eenzame taak. 
Nauwelijks voor te stellen, maar die kant van haar heb ik willen eren, samen 
met de nimmer aflatende humor en levenslust ook zichtbaar op de foto’s van 
de oudere Johanna Westerdijk.
Een grote geest in een sterke vrouw.

Het maken van een portret verschilt in wezen niet van het maken van een 
ander kunstwerk. Het gaat in de beeldende kunsten altijd, door de eeuwen 
heen, om de horizontalen, de verticalen en de diagonalen - op het platte vlak, 
en als het een sculptuur betreft, in 3 dimensies.

Elk leven wezen heeft een eigen — l  ∕ 

Bij een portret is het zaak die op te zoeken en er een compositie van te maken. 
Belangrijk, want anders wordt het een wassenbeeldenmuseum. Een kopie van 
een mens is geen sculptuur.

Het lijnenspel, de positionering van de massa’s ten opzichte van elkaar geven 
uitdrukking aan houding en expressie. Aan de kunstenaar dat zo te doen, dat 
ook het innerlijk/karakter van de geportretteerde naar voren komt en het 
portret gaat ’leven’.

Hoe te beginnen: Kartonnen dozen stapelen voor de holle opbouw, anders 
later niet te tillen. Natte, in gips gedrenkte, jute erom heen voor de stevigheid.

Gips werkt weliswaar traag en minder 
charmant dan klei, maar het heeft 
mijn voorkeur, want genadelozer en 
onaangenaam wit, daardoor zie je 
sneller waar het nog niet goed is.  Na 
uitharding van het gips het natte karton 
eruit halen. Een holle vorm, bestaande 
uit een stapeling van rechthoekige 
vormen, blijft over. 

Daar, waar noodzakelijk, gips toevoegen 
of weghakken, stukslaan dan wel weer 
aansmeren met nieuwe gips, tot het 
beeld klaar is, dat is de procedure.

Steeds wordt uitgegaan van horizontalen voor de rust en het evenwicht, 
verticalen voor de stand en de hoogte, en vervolgens diagonalen voor de 
expressie en de emotie.

Van symmetrie, de rechthoekige opbouw, naar a-symmetrie, de emotie. Met het 
spel van balans tot disbalans en weer terug, het in- en uitzoomen, de verhoudingen 
ten opzichte van elkaar steeds in de gaten houdend, aan alle kanten moet er weer 
evenwicht zijn, ontstaat er expressie en uiteindelijk het beeld.

Zo door naar de details, blijven vergelijken met het fotomateriaal. Accenten 
leggen, iets verder weg, iets dichterbij, net zo je wilt. Als in muziek of bij 
een hartslag, als er uiteindelijk maar een evenwicht is. Alom, want het blijft  
3-dimensionaal, dus moet het kloppen aan alle kanten. Als het goed is zijn de 
massa’s zo geplaatst, dat de toeschouwer er de te verbeelden persoon in leest. 

Judith Pfaeltzer, Augustus 2017

Over Johanna Westerdijk
Johanna (‘Hans’) Westerdijk (1883 - 1961) was botanicus en schimmeldeskundige. 
Westerdijk kreeg in 1907 op 24-jarige leeftijd de leiding over de schimmelcollectie 
van het Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS-KNAW; in 2017 hernoemd tot 
het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute). De schimmelcollectie groeide onder 
haar leiding van circa 80 tot 11.000 soorten. Ze bleef tot in 1958 aan als directeur. 
Westerdijk heeft veel onderzoek verricht naar de iepziekte en ze heeft onder meer 
aangetoond dat een schimmel, Ceratocystis ulmi, de sterfte bij de iep veroorzaakte. 
Zij werd in 1917 de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland met haar aanstelling 
als buitengewoon hoogleraar in de plantenziektekunde (fytopathologie) aan de 
Universiteit Utrecht. Johanna Westerdijk stond bekend als gastvrij, muzikaal en dol 
op feestjes maar ook als goede docente, onderzoeksleider en organisator. Haar motto 
was: Werken en feesten vormt schoone geesten. 

Over het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute
Het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, opgericht in 1904, richt zich op het 
verrijken en uitbreiden van de grootste en meest veelzijdige collectie van levende 
schimmelcultures ter wereld (op dit moment ruim 100.000 soorten). Johanna 
Westerdijk was ruim 50 jaar directeur van het instituut. Om haar nalatenschap te 
weerspiegelen, is de naam van dit instituut in 2017 veranderd naar Westerdijk Fungal 
Biodiversity Institute. Nu en in de toekomst richten we ons onderzoek meer op novel 
fungal products. We gaan onverminderd door met het ontdekken van de wereld, het 
verzamelen van nieuwe schimmels en het onderzoeken van hun karakteristieken voor 
maatschappelijk relevante toepassingen. Het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute 
is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 

www.westerdijkinstitute.nl


