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Boek in kist
Een boek dat niet op de plank past. Een boek dat meer
is dan papier met een kaftje eromheen. Een boek dat
onderdeel is van een kunstobject. Het verscheen in 1977
en de KAVB heeft een van de vijfhonderd exemplaren.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

I

n 1950 verscheen een handzaam
boekje van Wilfrid Blunt over de tulp,
getiteld Tulipomania. Hoewel inmiddels zeventig jaar oud, geldt het nog
steeds als een belangrĳk werk over de tulp.
Toen Blunt dit boek schreef, gaf hĳ kunstgeschiedenis aan Eton College. Een van
zĳn studenten was Rory McEwen, die daar
van 1945 tot 1950 studeerde. Van Blunt
verscheen in dat jaar nog een boek, dat hĳ
samen met William T. Stearn schreef: het

Ooit belicht vanuit drie invalshoeken
de brede geschiedenis van de bloembollensector:
• Wat gebeurde er 25, 50, 75 of 100
jaar geleden?
• Een bijzonder boek uit de KAVBbibliotheek.
• Een uitvinding die de sector sterk
heeft beïnvloed.

standaardwerk The art of botanical illustration. Blunt wĳdde McEwen in deze wereld
in en ontdekte het tekentalent van zĳn
student. McEwen zette al die kennis om in
een eigen stĳl, waarbĳ hĳ niet alleen heel
precies weergaf wat hĳ zag, maar er ook
zĳn eigen artistieke deskundigheid aan toevoegde. Wat hĳ maakte was van een grote
schoonheid. In 1955 leverde hĳ voor een
boek over historische anjers afbeeldingen
waar zĳn bĳzondere, eigen stĳl al in opvalt.
In die tĳd ontstond ook contact met de Wakefield and North of England Tulip Society.
Toen bleef dat nog zonder resultaat, maar
wel werd de basis gelegd voor een later
contact. Toen al koos hĳ ervoor om niet op
papier, maar op perkament te schilderen.
Na zĳn studie koos McEwen voor een carrière in de popmuziek. Samen met zĳn broer
Alex trad hĳ vele jaren op. Later kreeg hĳ
zĳn eigen popprogramma bĳ de BBC en
omringde hĳ zich met de popmusici van
die tĳd.
In 1962 zette hĳ een punt achter zĳn
carrière in die wereld en besloot hĳ dat

schilderen zĳn levenswerk ging worden. Hĳ
keerde terug naar een
talent dat hĳ al van
jongs af had: tekenen en schilderen
van planten. Aanvankelĳk
werden het weer bloemen, zoals de in
Engeland zo geliefde primula’s. Vanaf
1972 legde hĳ zich toe op andere aspecten
van planten, zoals een herfstblad of een
verdroogde bloem.

LEVENSECHT
En dan kruisen de wegen van leermeester
Blunt en leerling McEwen elkaar weer. In
1977 geeft uitgever The Basilisk Press een
bĳzondere combinatie uit van het boek
Tulipomania en acht kleurenafbeeldingen
die Rory McEwen schilderde van tulpen die
door de leden van de Wakefield and North
of England Tulip Society worden gekweekt.
Om beide onderdelen op een veilige manier
te bewaren, wordt een houten kist gemaakt van 55 x 70 cm.
In het deksel zit aan de binnenkant een
houder voor het boek. Dat is op een aanmerkelĳk groter formaat gedrukt dat het
origineel. Ook het papier is van veel betere
kwaliteit. Bovendien heeft Blunt de teksten
aangepast waar dat nodig was. In feite is
dit dus een tweede, herziene druk. Achter
in het boek zĳn zestien afbeeldingen opgenomen van de Old English Flamed Tulips,
die Rory McEwen vanaf 1974 had geschilderd, aangevuld met cultivarinformatie.
Aan de andere kant van de kist zitten acht
van de zestien tulpenafbeeldingen op groot
formaat: 50 x 60 cm. Kunstwerken zĳn het,
die zo ingelĳst zouden kunnen worden.
Juist door deze omvang komt de bĳzonder
knappe schilderstĳl van McEwen aan het
licht. Het zĳn niet zomaar nageschilderde
afbeeldingen van tulpen. Hier zit leven
in. Er schĳn licht op. Geen fel licht, maar
strĳklicht dat de bloem niet of nauwelĳks
beroert. Hier is een meester aan het werk,
die zich ooit in zĳn studententĳd liet inspireren door de Vlaamse meesters zoals
Jan van Eyck, de Franse schilder Nicolas
Robert en de Duitse Albrecht Dürer. En in
hun schaduw kon hĳ staan. In 1982 sterft
hĳ, vĳftig jaar oud. Zĳn naam leeft in dit
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bĳzondere boek voort.
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