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KO DE NEVE: EEN GEDREVEN 
VRIJETIJDSKUNSTENAAR 1 

Frans Holtkamp 
 

 
J.P. de Neve, zeg maar: Ko, gaat misschien wel de 
geschiedenis in als degene die het langst de voor-
zittershamer van Amateurspalet in handen heeft ge-
had, met name van september 1959 tot en met april 
1982, ruim 22 jaar.  
Hij is vóór alles een getalenteerd amateurkunste-
naar. Als aquarellist valt hij vaak in de prijzen. Hij 
bruist van activiteit als voorzitter. Opvallend vaak 
schrijft hij in het maandblad Nieuws van het Ama-
teurspalet. Hij gelooft in de educatieve waarde van 
zijn artikelen. Tot aan zijn overlijden in 1995 blijft 
hij zich met Amateurspalet verbonden voelen. 
 

 
JEUGD 
 
Deze actieve man wordt  op 3 mei 1895 in Wissekerke (Zeeland) geboren. Het water 
trekt: het liefst gaat hij varen. Maar zijn slechte ogen maken dat onmogelijk. Hij 
wordt huisschilder in het Zeeuwse familiebedrijf.  
Omstreeks 1910 verdiept hij zich in het tijdschrift Wereldkroniek. Samen met de 
drukker en de dokter is zijn vader daar op geabonneerd. Zo leert hij kunstschilders als 
Toorop en Mondriaan kennen.  Dat wekt in hem  belangstelling voor de schilderkunst. 
In 1921 verhuist het gezin de Neve naar de Leeuwendaallaan in Rijswijk. Ko zal daar 
zijn leven lang blijven wonen. 
 
 
ZEILSCHOOL 
 
In de oorlog gaat het mis met het schildersbedrijf. Maar Ko heeft een boot en hij biedt 
zichzelf als ‘schipper met schip’ te huur aan. Dat wordt de basis voor zijn zeilschool 
aan De Kaag. Hij heeft er een woonark en die biedt hij de leden van Amateurspalet 
aan tijdens ‘weekends buiten werken’. Vanaf het prille begin van de vereniging wordt 
daar dankbaar gebruik van gemaakt. 
 
 
VOORZITER, AQUARELLIST, SCHRIJVER, ORGANISATOR EN OPVOEDER 
 
In 1959 overlijdt M.J. Kunst en Ko neemt het voorzitterschap van 
Amateurspalet over. ‘Voorlopig’, zegt hij. Maar, zoals boven al 
geschreven, zal hij ruim tweeëntwintig jaar de voorzittershamer 
hanteren. Daarnaast treedt hij op als docent. In 1968 zijn er vijftien 
lesgelegenheden of studiebijeenkomsten per maand. Zeven worden 
verzorgd door beroepskunstenaar Frans de Haas, acht door Ko.            Ko als lesgever   
  

 
Aquarel van Connie Dée in album 
amicorum voor De Neve (1982) 
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Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld kleurenleer en hoogtepunten uit de 
kunstgeschiedenis. 
Ook als initiatiefnemer en eerste voorzitter van de ‘Federatie Amateur Beeldende 
Kunstenaarsverenigingen’ (FABK) is Ko actief en in die hoedanigheid reist hij onver-
moeibaar met de trein door heel het land. 
Ko de Neve gelooft in het sociale aspect van creatief bezig zijn. Mensen met een 
gelijkgerichte belangstelling moeten ervaringen uit kunnen wisselen, want: ‘Familie-
leden en kennissen zijn meestal kritiekloos en niet deskundig. Hier kunnen zij (de le-
den van Amateurspalet – red.) hun werk laten zien aan mensen die er wél iets over 
kunnen zeggen, en daar kunnen ze van leren’.  
Daarom ook worden er werkbeoordelingsbijeenkomsten met kunstenaars gehouden. 
Andere aspecten van de kunstzinnige vorming hebben eveneens de aandacht van Ko 
de Neve: museumbezoeken en gesprekken met kunstenaars over hun eigen werk. Tal-
loze professionals worden daarvoor gevraagd. In een interview noemt De Neve onder 
andere: Jan van Heel, Marinus van der Neut, Jos van der Berg en Ton Hoogendoorn. 
 
Als hem in datzelfde interview gevraagd wordt wat de amateurs met hun werk doen, 
antwoordt hij: 
 

Verkopen is er natuurlijk maar zelden bij. Ach, hoe doe ik het zelf: er trouwt 
eens een nichtje, dat geef je dan een schilderij van jezelf. Twee van mijn zeilin-
structeurs zijn getrouwd, daar had ik ook heel persoonlijke cadeautjes voor. 
Onze produktie is doorgaans niet zo groot als die van een beroepskunstenaar, 
dus het probleem is niet zo dringend. 

 
‘In zijn huiskamer’, merkt de interviewer op, ‘hangt overigens geen enkele De Neve 
aan de muur. Wél werk van kunstenaars die min of meer kind aan huis zijn bij Ama-
teurspalet: een fraai stilleven van Ina Hooft en verder een aantal schilderijen van Ma-
rinus van der Neut, één abstract, de rest figuratief’. 
 
Ko de Neve bezoekt graag musea. Hij gaat ervoor naar Boedapest, Madrid, Rome, 
Rusland en Wenen. Maar zijn gebruinde, met diepe rimpels doorploegde hoofd wordt 
ook gespot op de Biënnale te Venetië. Hij komt er geschokt vandaan: 
 

Ik zag er dingen als een met spijkertjes bestrooid en daarna bespoten doek. De 
Amerikaanse inzending bestond uit wit, zilver en brons gespoten stapels zeep-
kisten. Dat is een soort kunst waar ik niet in kan geloven. 

 
 
VEELEISEND 
 
Het zal inmiddels duidelijk zijn: naast getalenteerd en gedreven is Ko de Neve ook 
veeleisend, zowel voor zichzelf als voor anderen. Onder de titel Wat hebben we aan 
onze Vereniging en wat heeft de Vereniging aan ons? schrijft hij begin jaren vijftig in 
het maandblad het volgende over betrokkenheid van de leden bij de vereniging: 
 

Een groot deel der leden schijnt echter alleen maar lid te zijn om zoveel mo-
gelijk te kunnen profiteren van de voordelen van de vereniging. Zij doen maar 
heel zelden eens iets in het belang van de vereniging en zij komen vrijwel nooit  
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op een vergadering. Zo is het in elke vereniging en zo is het helaas ook bij ons 
en waarschijnlijk zal dit alles wel samenhangen met de algemene menselijke 
neiging tot een zekere laksheid die dan vanzelf voert naar de weg van de minste 
weerstand. 

 
In een tweede artikel in hetzelfde nummer benadrukt hij het belang van het leren zíen. 
De ‘mede-amateurs’ worden aangespoord om naar tentoonstellingen en musea te gaan 
om het zíen te oefenen. Maar de werkelijk geïnteresseerde, zo merkt hij op, heeft 
overigens weinig aan de zogenaamde rondleidingen in de musea, ‘omdat de uitleg 
meestal te populair is’. Het verbaast dan ook niet, dat hij de ‘Paletters’ zélf rondleidt 
als zij tijdens excursies of andere gelegenheden musea bezoeken. 
 
Gespitst op de hoogste kwaliteit verzamelt hij in de jaren zeventig de zes meest geta-
lenteerde leden van Amateurspalet om zich heen en creëert een kunstkring, niet toe-
vallig ‘De zevenster’ geheten. Deze exposeert bijvoorbeeld van 27 mei tot en met 11 

juni 1978 in Museum Rijswijk. In 1991 toont de kring zijn werk 
in het gebouw van het CBS te Voorburg. 
 
Voor zijn verdiensten voor de amateur beeldende kunst wordt 
hem in 1975 door de  toenmalige minister van Cultuur, de heer 
H. van Doorn, de onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau’ opgespeld. 
 

 
MAN VAN HET WATER 
 
Naast het creatieve en bestuurlijke verenigingswerk is er een 
tweede rode draad in het leven van Ko de Neve: water. Hij 
heeft een zeilschool aan De Kaag. De zomer is de drukste 
periode, in de winter gaat het ‘slechts’ om het onderhoud van 
de zeventien boten. Als ‘man van het water’ organiseert hij 
voor Amateurspalet zogenaamde schilderweekends en schil-
dervakantieweken voor het werken en plein air aan De Kaag 
en zelfs schilderzeiltochten op het IJsselmeer. Vanuit de 
FABK organiseert hij eveneens studieschilderweken. In 1991 
– hij is dan 96 jaar oud – doet hij dat voor het laatst: het 
tjalkschip ‘De horizon’ staat hem niet langer ter beschikking.     'De Horizon' op het wad (1983) 
 
Tussen het organiseren, besturen en aquarelleren door schrijft hij een instructieboek: 
Handleiding tot het zeilen. Het beleeft in 1968 zijn tiende druk. Als hij 75 is, neemt 
zijn schoonzoon het bedrijf aan De Kaag over. Dat betekent méér tijd voor Ama-
teurspalet.  
 
 
PERS 
 
Het Vrije Volk van vrijdag 26 januari 1968 besteedt onder de titel Schilderen, louter 
voor je plezier een artikel aan hem. Hij is dan 72 en gepensioneerd, maar toont zich 
nog zéér actief. 
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Ruim tien jaar later, op zaterdag 10 maart 1979 schenkt Het Binnenhof aandacht aan 
Ko de Neve. Onder de titel Ko de Neve (83) al twintig jaar voorzitter van Ama-
teurspalet schrijft Tom van Rijswijk onder andere, dat De Neve voor zijn gevoel te 
weinig aan creatief werk toekomt, omdat het voorzitterschap veel tijd vergt: ‘Ieder 
jaar laat ik weten dat de functie vacant is, maar er reageert niemand’. 
De journalist vraagt wie de favoriete kunstenaars van De Neve zijn. Het antwoordt 
luidt: Bonnard, ‘de meester van het coloriet’, en Morandi, want die ‘maakte met zijn 
stillevens de stilte hoorbaar’. 
 
 
BLIJVEND MET AMATEURSPALET VERBONDEN 

 
In april 1982 – hij is dan bijna 87 – legt Ko de Neve de voor-
zittershamer neer. Vanwege zijn vele verdiensten voor de vere-
niging wordt hij benoemd tot erelid. Mevrouw Van Leeuwen 
overhandigt hem een album amicorum namens de leden van 
Amateurspalet.   
Op 8 maart 1993 zijn Ko, inmiddels 97, en zijn vrouw Stien 
zestig jaar getrouwd. Het feest wordt op die dag in familiekring 
gevierd. Maar op 28 maart kan een bredere kring van vrienden 
en kennissen het diamanten echtpaar feliciteren op de drie-

mastschoener Willem Barentsz in de haven van Volendam. De dán vigerende voor-
zitter van Amateurspalet, Willem Breedijk, laat in een brief aan de organiserende 
familieleden weten wie er namens Amateurspalet zullen komen: Wim Siliakus en 
Jeanette van der Velde namens het bestuur, Dori Groher namens de redactie van 
Nieuws van Amateurspalet – inmiddels zonder het – en Mien Koolhoven - ‘t Hart. 
 
Op 3 mei 1995 wordt Ko honderd. Het bestuur van Amateurspalet organiseert in het 
atelier aan de Daniël Catterwijckstraat een feestelijke hap-
pening rond de oud-voorzitter, inmiddels bijna een 
legende. De honderdjarige en zijn vrouw worden in de 
bloemetjes gezet. Voorzitter Willem Breedijk spreekt een 
lofrede uit. In het lokaal zijn een twintigtal schilderijen 
van De Neve te zien. De honderdjarige zegt: ‘Ik heb het 
gevoel dat ik thuisgekomen ben’. Een half jaar later, op 25 
oktober, overlijdt hij. 
 
Bij het 45-jarig bestaan van Amateurspalet in 1996 wordt 
Ko de Neve postuum ge-eerd. Het toegangspad naar het 
atelier van de vereniging krijgt de naam ‘Ko de Nevepad’. 
Zijn weduwe Stien onthult op 2 november in het bijzijn 
van vele leden uit het ‘tijdperk de Neve’ het naambord.  
 
 
 
 
 
                                                
1 Er is in het Jaarboek van 1998 een artikel verschenen over Ko de Neve. Voor wie het wil lezen: Willem Breedijk, Naar waarde 
genoten, in: Jaarboek 1998 Historische Vereniging Rijswijk, p. 111-120. 

 
Onthulling naambordje door Stien 

 
Omslag album amicorum 


