Kees Veelenturf,
“Onder de vleugels van een Duif: schilderingen in
de kapel van Hageveld”.
[“Under the wings of a Dove: paintings in Hageveld’s chapel”.]

In: Jaarboek 2000 (Heemstede: Stichting Reünisten
Hageveld, 2001) 13–27.

 



Onder de vleugels van een Duif
Schilderingen in de kapel van Hageveld
Kees Veelenturf
De bezoeker aan de voormalige kapel van Hageveld die de blik naar boven
richt om de daar aangebrachte voorstelling te bekijken, komt bedrogen uit.
In de thans als aula en theater met uitvoeringen ‘op glad marmer’ gebruikte
ruimte is namelijk een tussenvloer gemaakt. Vanaf de ‘herengang’ op de
verdieping komen de scholieren tegenwoordig via de oude orgelzolder op
die tussenvloer om er badminton en tafeltennis te spelen. Op deze hoogte
is het zicht op de schildering in de koepel natuurlijk wel veel beter dan
in de originele situatie. Van de ooit zo rijke inrichting van de kapel is
de plafondschildering het enige restant, de bouwplastiek van pilasters met
kapitelen en plafondcassetten niet meegerekend. Behalve de afzonderlijke
kunstvoorwerpen zijn ook de schilderingen op de wanden in het priesterkoor
verwijderd. Eigenlijk verhaalt alleen de koepeldecoratie nog van de oorspronkelijke en specifieke functie van de kapel, maar dan wel in een taal die
de huidige generatie jonge Hagevelders waarschijnlijk niet meer verstaat.

De voormalige kapel in haar oorspronkelijke toestand



  

Het derde Hageveld te Heemstede werd immers gebouwd als seminarie, als
een opleidingsinstituut met internaat voor toekomstige priesters (seminarium =
kweekschool). Het Concilie van Trente had in 1563 een decreet
uitgegeven waarin de oprichting van seminaries in elk bisdom werd voorgeschreven, teneinde de achterblijvende vorming van de geestelijkheid op te
vijzelen. Niet behorend tot een kloosterorde of congregatie werden de
seminaristen uiteindelijk ‘wereldheren’, die in dienst van een bisdom stonden.
Na de jaren van middelbare (gymnasiale) vorming op een klein-seminarie,
volgde een zesjarige periode van filosofische en theologische studies aan het
zogeheten groot-seminarie. Afzwaaiende Hagevelders vertrokken meestal
naar het philosophicum en theologicum te Warmond om zich daar verder op hun
priesterwijding voor te bereiden.
Als priester werd je ‘geroepen’, je koos niet voor een vak, voor een
ambt - neen, het priesterschap koos, riep jou. Men spreekt wel van inwendige
en uitwendige roeping. De inwendige roeping bestaat uit de hulp van God die
de ziel van jongen of man in vervoering brengt en hem bereid maakt de offers
op te brengen, die met het ambt en sacrament van het priesterschap zijn
verbonden. Dit is een persoonlijke ervaring: “het horen van een stem van
God die roept” of “een verlangen waarin de wil van God duidelijk wordt”.
De uitwendige roeping is het beroep op de persoonlijke beschikbaarheid dat
door de Kerk wordt gedaan, ongeveer in de geest van Paulus’ brief aan de
Hebreeën 5:5: “Ook Christus heeft zichzelf niet de eer van het hogepriesterschap toegekend; dat heeft God gedaan, die Hem zei: Gij zijt mijn zoon, Ik
heb U heden verwekt.” In de loop der eeuwen is aan beide ‘verschijningsvormen’ van de priesterroeping, inwendig en uitwendig, een wisselend belang
toegekend. Vanaf het begin van de twintigste eeuw won de opvatting terrein
die stelde dat het voorhanden zijn van de vereiste persoonlijke eigenschappen
tesamen met het geroepen worden door de leiders van de Kerk volstaat om
van een echte priesterroeping te kunnen spreken. Deze visie zou uiteindelijk
geformaliseerd worden in de constitutie Sedes Sapientiae (Zetel der Wijsheid)
van paus Pius XII uit 1956. In de praktijk betekende dit vaak dat parochiegeestelijken in de gezinnen jongens voor het priesterambt kwamen werven.
Voordat de welvaart in ons land losbarstte, was het ‘op studie gaan’ voor
studieus aangelegde jongens uit minder vermogende families vaak de enige
mogelijkheid om intellectueel gevormd te worden. Het zal niet echt
verwonderen dat het fenomeen van de priesterroeping vele persoonlijke
problemen, twijfels, strijd en leed met zich kon meebrengen.
Over het innerlijke getob waarmee een echte of vermeende roeping gepaard
kon gaan, worden we op aangrijpende wijze ‘van binnenuit’ geïnformeerd
in Hageveld: roman van een seminarist door P. Raëskin (1872-1932). Dit merk-

 



waardig openhartige werk verscheen in 1918 en is wel als ‘rancuneus’ betiteld, maar daarmee wordt het beslist te kort gedaan. Ofschoon in een soms
meisjesboekachtige stijl geschreven, geeft deze roman een realistisch beeld van
hoe aan het begin van deze eeuw over priesterroeping werd gedacht alsook
van de geestelijke woelingen van klein-seminaristen, hun docenten (‘proffen’)
en omgeving. Een citaat uit de raadgevingen van een biechtvader aan protagonist Frits Hoogerhuis op de pp. 304-305 moge dit illustreren:
[Frits moest] “nog meer dan andere studenten oppassen en vooral de
gelegenheid niet lichtzinnig opzoeken; hij kende door vroegere ondervinding
zijn zwakheid, moest daarom nog meer dan andere seminaristen het woord
van den apostel ter harte nemen: “fugite”... ontvlùcht de gelegenheid; “want
wie ’t gevaar bemint, zal er in vergaan;” dat wisten de heiligen die zich
vrijwillig uit de wereld teruggetrokken hebben; en al wordt dit niet in
dezelfde mate van seminaristen gevorderd, toch verlangt God ook van zijn
toekomstige priesters onthechting aan wereldsche genietingen en een
zorgvuldig ontvluchten van alle gevaren; daarvoor zondert Hij hen af in een
seminarie; maar opdat ze later als priesters midden in de wereld sterk zullen
staan, moeten ze ook in den studententijd leeren zich onder de menschen
kuisch en als voorbeelden van ingetogenheid en gebed te gedragen...”
Frits Hoogerhuis, die ‘op’ het tweede Hageveld in Voorhout school ging,
kiest evenwel uiteindelijk voor de kameraadschap en erotiek van zijn grote
liefde. Voor vele oud-Hagevelders zullen de goed geobserveerde dagelijkse
beslommeringen van gewone jongens in een stichtende internaatsomgeving
toch en nog herkenbaar zijn: “ze zongen ’t alleluja langs de gangen, spelend
op het plein en in de kronkelpaden van Columbia” (p. 266).
De kapel is voor een klein-seminarie een natuurlijk middelpunt, en zo heeft
architect Jan Stuyt (1868-1934) de Hageveldse kapel dan ook gesitueerd. Elke
dag kwamen de klein-seminaristen in dit godshuis samen om er te aanbidden
en te vieren, te overwegen en te boeten, te smeken en te loven. De opdrachtgever voor de bouw van Hageveld, Mgr Augustinus Josephus Callier (18491928), bisschop van Haarlem vanaf 1903 tot aan zijn dood, was ook de
bedenker van de onderwerpen die als decoratie van de kapel moesten worden
afgebeeld. Voor de uitvoering van zijn ideeën werd een destijds tamelijk
bekende kunstenaar aangezocht, namelijk Huib Luns (1881-1942), directeur
van een opleiding voor tekenleraren te Amsterdam.
Het ‘plafond’ van de koepel moest plaats bieden aan de voorstellingen,
die als gemeenschappelijk thema bijna vanzelfsprekend ‘de roeping van de



  

Schema van de plafondschildering in de kapel van Hageveld door Huib Luns

priester’ hadden gekregen. De koepel rust voor het oog op twaalf pilasters van
mergelsteen met zwartmarmeren basementen, die elk in het kapiteel de naam
van een apostel hebben staan - de namen van de twaalf door Christus
eerstgeroepenen. In het fries boven de pilasters staat een Latijnse tekst: ISTI
SVNT VIRI SANCTI QVOS ELEGIT DÑS. NON VOS ME ELEGISTIS SED EGO ELEGI
VOS. Dit betekent “Dezen hier zijn heilige mannen die de Heer heeft
uitgekozen. Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik heb u gekozen.” De tweede zin citeert vers 15:16 uit het evangelie volgens Johannes.
De elliptische schildering daarboven werd niet al fresco of al secco op de
binnenzijde van de koepel zelf aangebracht, maar met olieverf op doek.
Het hiervoor gereserveerde oppervlak meet maar liefst 12 x 8 m. De
tekenlerarenopleiding en ook het atelier van Huib Luns bevonden zich in
het Rijksmuseum te Amsterdam, alwaar hij het uit Parijs geïmporteerde
schilderslinnen van voorstellingen voorzag. Het doek is niet uit één stuk,
maar bestaat uit meerdere delen, die op vijf houten ramen werden gespannen
en vervolgens met bouten in het beton van de koepel bevestigd. Aan de
feitelijke beschildering ging een langdurige fase van ontwerpen en schetsen
vooraf. In een uit 1925 daterend artikel over zijn schepping voor Hageveld
verschaft Luns een verhelderend inzicht in hoe het omvangrijke kunstwerk,
van eerste schets tot schildering op ware grootte, technisch tot stand kwam.

 



De door bisschop Callier vastgestelde iconografie behelsde vijf onderwerpen:
a) de Heilige Geest; b) Mozes wijdt Aäron tot hogepriester; c) Christus roept de
eerste apostel Petrus; d) Matthias en Jozef loten over de twaalfde apostelplaats;
e) Christus verschijnt aan Saulus op de weg naar Damascus.

Schets van de plafondschildering door Huib Luns.
De Heilige Geest werd uiteindelijk in tegenovergestelde richting afgebeeld

De Heilige Geest in de gestalte van een duif binnen een elliptische nimbus,
in het midden van het eveneens elliptische plafond, stuurt zijn stralen naar alle
zijden uit. De Duif is omgeven door lichtdoorstraalde wolken die als hemelse achtergrond dienen. De Heilige Geest vertegenwoordigt hier natuurlijk de
goddelijke inspiratie en heeft de functie van Parakleet, de helper en leraar die
door Christus in het evangelie van Johannes (14:16-18, 26) wordt aangekondigd. Zijn aanwezigheid in het centrum is vanzelfsprekend: de geest van goddelijke waarheid moet in de toekomstige priesters van de Kerk levend blijven.
Luns heeft zijn schilderingen met de architecturale elementen van de
koepel willen verbinden. In het verlengde van de twaalf kapitelen schilderde
hij ‘beëindigingsvormen’ met een ingeschreven kruis op mozaïekgrond;
daar bovenop schilderde hij schalen met vlammen. De vurige tongen
verbinden de rand op symbolische wijze met de Heilige Geest. Vanuit vier
van de ‘beëindigingsvormen' trok hij een soort geschilderde ‘pilasters’ door
naar de ellips rondom de Duif, zodat de gehele compositie in vieren wordt
gedeeld, resulterend in twee korte en twee lange zijden binnen de ellips.



  

Aan de kant van de apsis staat een oudtestamentische roepingsscène. In de
bijbelpassages Exodus 4:14-16, 27-29 en Leviticus 8 is sprake van de wijding
tot hogepriester van Aäron door Mozes. Op het doek heeft de schilder Aäron
en Mozes in de woestijn weergegeven, waarbij Mozes met een uitgestrekte,
zegenende arm zijn broeder tot priester wijdt.
Aan de lange zijde links, aan de ‘kleine kant’, is de roeping van Christus’
eerste leerlingen geschilderd. Deze gebeurtenis vindt volgens twee evangeliën
plaats aan het meer van Genezareth. De visser Simon Petrus doet dankzij
Christus een wonderbare visvangst. Petrus en zijn collega-vissers Jacobus
en Johannes laten hierop hun boten en alles achter om Jezus te volgen. Dit is
de versie van het roepingsverhaal in Lucas 5:1-11; de verslagen in Matteüs
4:18-22 en Marcus 3:13-19 wijken hiervan af. Huib Luns heeft in de koepel
van Hageveld kennelijk Matteüs 4:18-19 willen uitbeelden: links van Christus
zien we de vissersboot, terwijl rechts Petrus en zijn broeder Andreas door
Christus worden gerustgesteld: zij hebben niets te vrezen en zullen voortaan
‘mensen vangen’.

Schets van de scène met de loting tussen Matthias en Jozef

Als de apostel Judas Iscariot, de verrader van zijn meester Christus, dood is,
moet er een nieuwe apostel worden gekozen om het twaalftal weer vol te
maken. In de Handelingen van de Apostelen 1:21-26 wordt beschreven hoe
er geloot werd tussen Jozef (die ook Barabbas was geheten en bijgenaamd
Justus) en Matthias. Deze laatste zou de nieuwe apostel worden. Feitelijk is

 



loting een merkwaardige en weinig verheven vorm van roeping, maar zowel
Jozef als Matthias behoorden tot de groep mensen die vanaf de doop in de
Jordaan tot en met de hemelvaart bij Jezus waren geweest. Matthias en Jozef
nemen in de versie van Huib Luns loten uit een urn die op een kolom is
gezet. Aan weerszijden van hen zien we, lager geplaatst, de koppen van de
andere apostelen. De scène staat aan de kant van de ingang van de kapel.
Matthias ontmoeten we overigens nog een keer in deze ruimte: in plaats van
Judas is zijn naam op het kapiteel links van het priesterkoor geschreven.

Schets van de scène met Saulus op weg naar Damascus

In hoofdstuk 9 van dezelfde Handelingen van de Apostelen wordt verhaald
hoe de rabiate christenvervolger Saulus onderweg naar Damascus vanuit
een hemels licht door de Heer op zijn praktijken wordt aangesproken. Met
tijdelijke blindheid geslagen wordt Saulus naar Damascus gebracht. Hij bekeert
zich, kan weer zien en sluit zich aan bij de leerlingen van Jezus. Daarna bekend
als de apostel Paulus wordt hij een bijzonder invloedrijk prediker en schrijver.
In de plafondschildering in Hagevelds kapel is Christus tegen een wolkendek
met lichtstralen afgebeeld en ligt Saulus op de voorgrond. Links is een steigerende schimmel te zien, terwijl rechts de schrik van de gezellen van Saulus aan
hun poses is af te lezen. De bekering van Saulus beslaat, vanaf de toegang
gezien, de lange rechterzijde van de ellips. Op het kapiteel rechts van het
priesterkoor is de naam Paulus broederlijk onder die van Petrus weergegeven.
Hoewel de compositie uit vier van elkaar gescheiden scènes met een
middenvoorstelling bestaat, is het totaalaspect niet verbrokkeld. Dit is bepaald
een van de kwaliteiten van het schilderstuk, mede teweeggebracht door de
bestudeerde verbindingen die de delen tot een geheel moeten maken. Of alle
seminaristen de iconografie boven hen altijd hebben opgemerkt, laat staan
gewaardeerd en begrepen, mogen we ons afvragen. Toch deed dit er niet



  

De plafondschildering in de kapel van Hageveld door Huib Luns (foto: Kees Stokman)

 



werkelijk toe, daar de aanwezigheid van de plafondschildering alleen reeds
voldoende zal zijn geacht om een heilzaam effect te bewerkstelligen of
tenminste af te smeken.
Na de voltooiing van Luns’ schilderingen kon het godshuis van Hageveld
pontificaal in gebruik worden genomen. Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Mgr Callier had het grote geldbedrag, dat de clerus in het bisdom hem
drie jaar eerder bij zijn vijftigjarig priesterjubileum had geschonken, bestemd
voor deze kapel. Nu die er in volle glorie stond, werd men uitgenodigd om
met gepaste luister het gebedshuis in te wijden. Op 16 juli 1925 werd de kapel
door de bisschop plechtig geconsacreerd. De feestelijkheden begonnen al om
7.30 u ’s morgens en waren bijzonder uitvoerig: liturgische viering, muziek,
speciale belichting, ontvangsten en bezichtigingen. Kapel en altaar werden
onder het patronaat van de Hl. Jozef geplaatst, terwijl in het altaar relieken van
de Hl. Martelaren van Gorcum en van de Hl. Bonifatius werden ingesloten.
Het jaarlijkse feest van de kerkwijding werd gesteld op de maandag na de
eerste zondag in de maand juli.
Kort daarna, op 29 juli 1925, schreef Huib Luns een brief aan Mgr Callier,
waarbij hij de hem toegezonden cheque van ƒ 7.000,= honorarium retourneerde, omdat de aannemer van Hageveld, C.A.M. Jonckbloedt, hem tijdens
de voortgang van het werk reeds, zoals gebruikelijk, in termijnen had betaald.
De schilder uitte zijn vermoeden dat er dus kennelijk geld voor kunstzinnige
verfraaiing over zou zijn! Indien dat juist was, dan wilde hij wel “eene
wijding-brengende schildering van het H. Avondmaal” in de refter vervaardigen. Of de prelaat dit slimme voorstel van de kunstenaar heeft geaccepteerd,
is niet zeker. Er bestaat een aanwijzing dat Hageveld inderdaad een Laatste
Avondmaal door Huib Luns heeft bezeten. Hoe dat schilderij er zal hebben
uitgezien, is misschien af te leiden uit de reproduktie van een litho door Luns
van hetzelfde onderwerp, in het tijdschrift Het gildeboek 7 (1924) 8-9. Voor
wat betreft de lichtval, is daaraan een rembrandtieke invloed niet vreemd.
In datzelfde periodiek werd in 1929 een Laatste Avondmaal van Luns sterk
bekritiseerd, maar of het toen om een werk voor Hageveld ging, lijkt nu niet
meer te achterhalen.
Met de inwijding van de kapel kwamen inrichting en decoratie nog niet ten
einde. De bekende edelsmeden Jan Eloy Brom (1891-1954) en Leo Brom
(1896-1965) uit Utrecht aanvaardden begin 1925 de opdracht voor de
vervaardiging van een altaar-ciborium, een altaarkruis met expositietroon,
alsook zes koperen kandelaren. Het altaar-ciborium bestond uit vier granieten
zuilen met gebeeldhouwde kapitelen in zandsteen. De baldakijnkoepel
mat ca. 4 x 3 m en bezat een houten kern en was bekleed met gehamerd en



  

Het altaar-ciborium van de Gebroeders Brom in de kapel van Hageveld,
met daarachter de schilderingen van Huib Luns in het priesterkoor

gedreven koper. Op de voorzijde stond de tekst OMNIS TERRA ADORET TE
(“Geheel de aarde aanbidde U”, Psalm 65:4). Misschien stonden ook op de
twee zijkanten teksten, maar die konden niet meer worden getraceerd.
Aan het eind van het volgende jaar werden alle door de edelsmidse Brom
vervaardigde objecten in de kapel geïnstalleerd, zodat ze met Kerstmis 1926
voor de eerste maal konden functioneren.
Ook in de jaren hierna werd de aankleding van de kapel voortgezet. Huib
Luns kreeg opnieuw opdracht om schilderingen in de kapel aan te brengen,
nu in de apsis van het priesterkoor. Vermoedelijk werd de laatste daarvan in
1933 voltooid. Wederom koos Luns voor doek als drager, dat nu op de
wanden van het priesterkoor werd geplakt, ‘gemaroufleerd’. Achter de
huidige ‘coulissen’ zijn de lijmresten van de inmiddels verwijderde schilderdoeken aan de zijkanten nog goed zichtbaar. Waarschijnlijk werden zij pas
tijdens de laatste verbouwing weggehaald, terwijl de schilderingen in het
midden reeds vóór het 150-jarig jubileum het veld moesten ruimen, zoals uit
foto’s daterend uit 1967 valt op te maken.

 



Van deze schilderingen in het priesterkoor bestaat helaas geen complete
beelddocumentatie. Over de weergegeven onderwerpen verschillen de
herinneringen van sommige Hagevelders. Uit brieven van Luns blijkt echter
dat er vier verschillende scènes waren afgebeeld, twee uit het Oude en twee
in verband met het Nieuwe Testament. De eerste twee schilderstukken waren
gebaseerd op het bijbelboek 1 Koningen 1:24-28 en 2:19-20. In de eerste
passage wordt Samuel door zijn ouders Anna en Elcana bij de priester Heli in
Silo gebracht, om op te groeien in de tempel. In de tweede weeft Anna een
onderkleed voor Samuel dat zij voor hem meebrengt als ze het jaarlijkse
slachtoffer komt opdragen. Niet op een specifieke tekst uit het Nieuwe
Testament teruggaand was een voorstelling van de jonge Maagd Maria met
haar moeder Anna onder een olijfboom, terwijl de daarop aansluitende scène
de opdracht van Maria in de tempel ofwel Maria Presentatie weergaf. Dit is
een gegeven dat afkomstig is uit apocriefe en legendarische teksten over het
leven van Maria. Huib Luns benadrukte dat hij met het laatste onderwerp
in de traditie wilde staan van de uitbeelding van de educazione della Virgine,
het onderricht van de Maagd.

Prentbriefkaart van de wandschildering in het priesterkoor van de kapel van Hageveld met “Maria’s tempelopgang”

Binnen de voorstellingen droegen engelen in een gouden schijn grote
tabulae met teksten. Aan de Samuelzijde moet men hebben kunnen lezen:
“Et ait Anna: Pro puero isto oravi, et dedit mihi Dominus petitionem meam.



  

Idcirco et ego commodavi eum Domino cunctis diebus.” (‘En Anna zei: Om
die knaap heb ik gebeden, en de Heer heeft mij mijn bede bewilligd. En daarom heb ik hem aan de Heer geleend, al de dagen dat hij zijn zal.’ 1 Koningen
1:27-28). Aan de Mariazijde moet hebben gestaan: “Maria ad templum
adducitur. Tum deinde in domo Dei plantata, [et per Spiritum saginata,] instar
olivae fructiferae virtutum omnium domicilium instruitur.” (‘Maria werd naar
de tempel gebracht. Van toen af in het huis van God geplant, [en door de
Geest gevoed,] werd zij gelijk een vruchtdragende olijfboom een woning uitgerust met elke deugd.’ St Johannes Damascenus, De fide orthodoxa, IV,14).
Ook de scènes in het priesterkoor stonden dus in verband met de wijding aan
het godsdienstige leven en het daarbijbehorende onderricht.
In het archief van Hageveld wordt nog een briefje van 19 juni 1932
bewaard, waarin de Liturgische Commissie van het Bisdom Haarlem aan
waarschijnlijk regent M.W.A. Wijtenburg rapporteert: “Het oordeel der
Liturgische Commissie over deze tafereelen (Ontwerpen H. Luns) luidt: ‘Het
werk trekt graag de oogen maar de kunstenaar heeft meer gedacht aan
correcte tooneelschildering dan aan het religieus beinvloeden van de jeugdige
tempeldienaren.’” Ondanks dit niet onbillijke commentaar werden de schilderingen gewoon in de kapel aangebracht. Van betalingen van twee van de
vier doeken zijn kwitanties teruggevonden: ze kostten ƒ 2.000,= per stuk.
Ook louter als kunstwerken beschouwd zullen de vier voorstellingen niet de
hoogste ogen hebben gegooid, maar hun verwijdering als onderdeel van de
algehele kaalslag in de kapel moet toch worden betreurd. Met het altaarciborium, het orgel, de houten beelden, de kruiswegstaties, de kandelaars, en
wat al niet, behoorden de ongetwijfeld geheel verloren gegane doeken
immers tot een uiterst kostbare kapelinventaris waaraan vele jaren met
doordacht beleid en grote financiële inzet is gewerkt.
Alles stroomt, niets blijft, maar toch... Hopelijk zal Hageveld tenminste de
plafondschildering in de voormalige kapel mogen behouden, al was het maar
als monument voor al die jongens die in dit huis voor of met hun priesterroeping streden en daaronder soms buitensporig veel hebben geleden.

 



HUBERT MARIE LUNS werd op 6 juni 1881 te Parijs uit Nederlandse ouders
geboren en zou zijn hele leven francofiel ingesteld blijven. Tijdens zijn
HBS-jaren in Amsterdam bezocht hij de zaterdagse tekenschool ‘Hendrik
de Keyser’ van Antoon en Theo Molkenboer. Zijn kunstenaarsopleiding
ontving hij aan de Rijks Normaalschool voor Teeken-onderwijs in het
Rijksmuseum te Amsterdam, onder de directie van W.B.G. Molkenboer,
vader van de eerder genoemde kunstenaars-broers. In 1901 behaalde Luns de
akte Middelbaar Hand- en Lijntekenen (M.A.). Na een stage aan de Rijks
Academie voor Beeldende Kunsten vertrok hij naar Brussel, om er zich
verder te bekwamen en vrij kunstenaar te worden. Met zijn vriend
Jan Sluijters voerde hij in 1904 strijd om de Prix de Rome, welke schilderonderscheiding met reisstipendium echter aan Sluijters werd toegekend.
Het vrije-kunstenaarschap duurde slechts enkele jaren, want in 1908
werd Luns hoofdleraar aan de Academie voor Beeldende Kunsten en
Technische Wetenschappen in Rotterdam. Daarna was hij directeur
van de Koninklijke School voor Kunst, Techniek en Ambacht in
’s-Hertogenbosch (vanaf 1918), directeur van de Rijks Normaalschool later Rijksinstituut tot Opleiding van Teekenleeraren geheten - in
Amsterdam (vanaf 1923), en tenslotte hoogleraar handtekenen en geschiedenis van de schilder- en beeldhouwkunst aan de Technische Hoogeschool
te Delft (vanaf 1931). Hij beoefende meer dan één techniek en maakte
schilderijen, waaronder vele portretten, wandschilderingen, gebrandschilderd glas, penningen, tekeningen, grafiek etc. etc. Huib Luns was ook een
geanimeerd spreker en populariserend auteur over beeldende kunst, zoals in
hun tijd geliefde boekwerken als onder andere zijn Wijde wiekslag en
Holland schildert nog getuigen. Voor de Tweede Wereldoorlog was hij een
soort Pierre Janssen of Henk van Os, die een grote bewondering voor
Rembrandt koesterde, over wie hij meer dan eens heeft geschreven.
Zestien lessen over deze schilder bundelde hij in 1924 in Rembrandtiana,
zijn gepubliceerde oratie in Delft behandelde de architectuur in
Rembrandts werk, en zijn voordracht in hetzelfde jaar aan de Universidad
de Madrid over de Nachtwacht werd zes jaar later in druk gegeven. Als
docent heeft Luns vele kunstenaars als leerlingen gehad, onder wie Wim
Bijmoer, Kuno Brinks, W.H. Mühlstaff en Lode Sengers. Hij was lid van
verschillende kunstorganisaties, onder andere van Arti en Amicitiae in
Amsterdam, waarvan hij voorzitter werd.
De rooms-katholiek Huib Luns moet een energiek en prettig mens zijn
geweest. Hij was gehuwd met Harriet Louvrier; het echtpaar kreeg vijf
zonen en een dochter. Een van de zonen was de latere KVP-minister
van Buitenlandse Zaken, gedurende bijna negentien jaren, Mr Joseph Luns



  

Prof. Huib Luns in zijn atelier te Delft, juni 1933,
met een doek in voorbereiding voor het priesterkoor van de kapel van Hageveld

(een andere was, natuurlijk, diens inmiddels beruchte ‘broer’). De politicus
herinnerde zich zijn vader als “een ontzettend lange man [...] Mijn vader kan
heel mooi tekenen [...] Het was een heel opgewekte man, met een immense
cultuur, het was een heel aardige man [...] Mijn vader was een gastvrij man.
Hij wist ontzettend veel, vooral van kunst en geschiedenis, ik geloof dat hij
een onbezorgd leven leidde [...] een geestige man [...] wel zeer vroom.”
(De beschrijvingskunst van Luns jr versterkt het vermoeden dat deze terecht
geen artistieke carrière heeft geambieerd.)
Huib Luns was in zijn tijd een bekende kunstenaar. Zijn werk is over
het algemeen tamelijk braaf te noemen en een zekere academische stijfheid
daarin is niet onopgemerkt gebleven. Tot de artistieke hoogvliegers mogen
we hem bepaald niet rekenen. Onder tijdgenoten genoot hij een ambivalente reputatie en zijn kunst werd ooit “echt en eerlijk, zonder pose, zonder
diepzinnigheid” genoemd, maar in hetzelfde verband “veelal oppervlakkig...
een zinledige vertooning”. De beschouwer van de plafondschildering in
Hagevelds kapel oordele zelf. Een sociaal-maatschappelijk geslaagd persoon

 



was Luns zonder twijfel. Talrijke onderscheidingen vielen hem tijdens
zijn leven dan ook ten deel. Huib Luns overleed te Amsterdam op
24 februari 1942.
Tegenwoordig wordt de naam Luns eerder met politiek dan met kunst geassocieerd; de zoon heeft de vader in bekendheid overvleugeld. Het artistieke
werk van Huib Luns wordt haast niet meer gekend. Hoewel... zijn classicistische doek Het oordeel van Paris werd in 1990 uit de kelders van de TU Delft
bevrijd om voortaan de modelzaal van de faculteit Bouwkunde te sieren.
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