BOUKE YLSTRA
HET WERK

1

1

2

3

4

5

6

INHOUDSOPGAVE

7

10

Woord vooraf

Richard E. Ouwerkerk

12

Het tijdvak Bouke Ylstra

Stan van Houcke

22

Het vrije werk

104

Etsen

106

Bouke Ylstra

Pierre Janssen

144

Door het brilletje van Bouke

Hans Andringa

146

Bouke

A. Peeters

148

Werk in opdracht

149

Een gedreven opportunist

Dirk Jan Postel

157

Tekenen, noteren, oefenen

Siebe Thissen

178

Het Werk

Mattias Ylstra

182

Biografie

183

Overzicht Werk in opdracht

185

Overzicht Tentoonstellingen

188

Lijst van intekenaars

8

Richard E. Ouwerkerk

9

10

Het is algemeen bekend dat een kunstenaar in zijn tijd moet worden geplaatst om het tijdloze element van zijn
kunst goed te kunnen zien. Ik zal proberen dit te doen door ondermeer tijdgenoten van Bouke Ylstra te citeren,
die de achtergrond schetsen van zijn tijdvak.

Nu wij wederom getuigen zijn van grootscheeps georganiseerd
geweld kan het niet vaak en hard genoeg gesteld worden:
kunst is het tegenovergestelde van oorlog! Oorlog kent
uiteindelijk maar één doel: de gevestigde orde handhaven, en dat
kan natuurlijk nooit de drijfveer zijn van een kunstenaar.
Hoewel de mens nagenoeg alles gedoogt, kan hij het
betekenisloze niet accepteren. ‘Zelfs de stilte is bevolkt met tekens,’
merkte Nobelprijswinnaar Octavio Paz in dit verband op.
De politiek mag dan wel de wereld van het zinloos geweld
zijn, de kunst is de wereld van de be-teken-is. Met enkele lijnen
creëert de beeldend kunstenaar een heel zinvol universum. Dat
is wat Bouke Ylstra deed, een werkzaam leven lang, tot aan zijn
dood in 2009. Zijn laatste tekening toont een vliegende man
die neerstort en door de eeuwige moeder, zíjn vrouw, te ruste
wordt gelegd, terwijl zijn ziel het lichaam ontstijgt (p. 20). Enkele
eenvoudige lijnen die het enige echte mysterie verbeelden, de
dood. Dezelfde dood waarmee Ylstra als Rotterdams jochie werd
geconfronteerd toen hij op 14 mei 1940 getuige was van het
bombardement op zijn woonplaats, waarbij in een kwartier tijd
naar schatting 650 tot 900 mensen werden verpulverd en het
hart van de historische binnenstad verdween.
Dat heeft een onuitwisbare indruk op het amper zeven jaar
oude kind gemaakt; de wereld van de volwassenen, de wereld
van de autoriteit, het gezag, de macht, was de wereld van het
zinloos geweld waartegen niets bestand lijkt.
Hoe moet een kind, mens in wording, overleven in een dergelijke
werkelijkheid? Hoe kan de onschuld en de oorspronkelijkheid
worden bewaard in een ordening, gebaseerd op de wanorde van
het geweld?
Zijn negen jaar oudere tijdgenoot Anton Heyboer zag zich na
de oorlog gedwongen naar de psychiatrisch inrichting Santpoort
te vluchten om niet even krankzinnig te worden als de gevestigde
‘orde.’ Aangezien voor de kunstenaar als verschoppeling ‘de
creatie het enige levende’ is, ‘de opstanding’ uit het onleefbare
dodenrijk van het geweld dat zoveel gezichten kent, werkt hij elke
dag weer als een bezetene om aan de krankzinnigheid te kunnen
ontsnappen. Het is telkens een dubbeltje op zijn kant.
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Om de onschuld levend te houden moet hij uit de leegte, het
zwarte gat, zin en betekenis halen, uit het totale niets. Er is geen
andere keuze, en dat geeft zijn leven een heroïsch aspect. Hij
weigert zich over te geven aan de zinloosheid, verdomt het zich
neer te leggen bij het onvermijdelijke, om "ja" te zeggen tegen de
dood. En eenmaal dood ontsnapt zijn ziel toch nog aan de leegte.
De jaren na de krankzinnigheid van de Tweede Wereldoorlog
waren in Nederland getekend door een alom verpletterend
conformisme en opportunisme. De overgrote meerderheid ging
er vanuit dat de oude ‘orde’ weer kon worden hersteld, alsof er
niets wezenlijks was gebeurd, alsof Auschwitz en Hiroshima de
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