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Het atelier van 
Marinus Fuit

Zestig jaar schilder/graficus pur sang

‘Het overkwam me, 
en ik gehoorzaam 
er maar aan’
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Het werk van Marinus Fuit is opgenomen in
tal van museale collecties. Hij exposeerde in 
prestigieuze musea en andere presentatie-
instellingen in het land. Onlangs was hij ter ere 
van zijn zestigjarig kunstenaarschap te zien in 
een duo-expositie in 37PK met Jeroen Kramer. 
Fuit mag zevenenzeventig zijn, maar dat zou je 
deze jongensachtige verschijning niet geven. 
Nu hij zestig jaar in het vak zit, wordt het hoog 
tijd wat uitvoeriger kennis te maken met deze 
onbekende bekende Haarlemmer.

In het ruime atelier met 19de-eeuws hoge 
plafonds is een zacht, sonoor gezoem 
hoorbaar van tl-buizen. Het raam staat 
wagenwijd open. Een merel doet dwangmatig 
zijn best om boven het vrolijke geluid van 
energieke kinderstemmetjes uit te komen, 
afkomstig van een peuteropvang dichtbij. 
Marinus Fuit is net terug van zijn middagpauze. 
Hij begint ’s ochtends strijk en zet om tien 
uur. Om een uur of één maakt hij zich los van 
zijn werk voor zijn dagelijkse wandeling met 
bestemming stad, eindigend in zijn favoriete 
lunchroom. Nee, hij ergert zich niet aan het 
gekrakeel van de peuters en wordt er ook 
niet door uit zijn concentratie gebracht. 
Integendeel, hij geniet van die bruisende 
energie. Die onbevangen spontaniteit; 
het brengt hem dikwijls mijmerend terug naar 
zijn eigen schooltijd in Zaandijk. Fuit woonde 
vlak bij de plaats waar later de Zaanse Schans 
is gecomponeerd uit allerlei bestaande 
industriële houtbouwmonumenten uit de 
Zaanstreek. “Ik ben blij dat ik dat gesnater 
hoor. Het doet me herinneren aan mijn 
eigen schooltijd. Vooral één beeld staat op 
mijn netvlies gebrand: de zandbak van onze 
kleuterschool, ingeklemd tussen een stenen 
gebouw en een hoge zwartgeteerde schutting. 
Met daarboven een smalle strook staalblauwe 
lucht. Mijn kunst móet daarmee
te maken hebben. Ik was zes jaar toen de 
oorlog begon. Behalve de indrukwekkende 
dreiging van vliegtuigen in de lucht herinner 
ik me er niet veel van. Wél het voetballen op 
het schoolplein. Heerlijk! Twee jaar
later richtte ik een straatvoetbalvereniging 
op, de VW: Vlugheid Wint.”

Bezetenheid
Strips als Bulletje & Bonestaak en Dick Bos 
verslindt Fuit niet alleen; hij tekent er ook 
allerlei types en scènes uit na. Karikaturen 
van zijn voetbalhelden (van tekenaar Bob 
Uschi) zijn ook geliefde (na)tekenobjecten. 
Of de toen populaire tekenvoorbeelden van 
uitgeverij Arti in Alkmaar. A-technisch als hij is, 
tekent hij wel met ’t grootst gemak technisch 
ingewikkelde zaken na. Neem bijvoorbeeld 
een koppeling van steigerdelen die figureert 
in een van zijn werken. “Ja, ik was nog een 
klein manneke toen ik al besefte dat ik dat 

analytisch tekenen beheerste. Tekenen? Man, 
ik was er bezeten van! Ik voelde meteen: dit 
hoort bij me. Vanaf mijn vijfde begon het echt. 
En het is nooit meer weggegaan, tot op de 
dag van vandaag.” 
De grootformaataquarellen van Fuit lijken niet 
op van wat je normaal gesproken bij deze 
techniek zou verwachten. Niks lekker met veel 
water en pigment een vorm suggereren. Hoe 
hij te werk gaat? Als hij een idee krijgt, of iets 
ziet wat hem frappeert op straat, legt hij dat 
vaak snel vast, gewoon in een tekeningetje 
achter op een sigarendoosje. Daarna volgt 
in het atelier een uitgewerkte schets. Hij 
schroomt dan niet wat hem aanvankelijk 
aanzette tot de compositie alsnog weg te 
laten, of de werkelijkheid een tikje naar zijn 
hand te zetten – of drastisch te versimpelen. 
“Dat abstraheren versterkt vaak ook de 
intensiteit van het beeld. Het gaat ten slotte 
om het eindresultaat. Dat moet meer zijn dan 
de som der delen.” Het uiteindelijke werk 
zet hij vervolgens op, om dit minutieus uit te 
werken, toets voor toets, met een aandacht 
en concentratie waar een middeleeuwse 
monnik bang van zou worden. Het levert die 
intense luciditeit van kleur op in zijn werken, 

 ‘Ik ben blij dat ik 
dat gesnater hoor. 
Het doet me 
herinneren aan mijn 
eigen schooltijd’



Aantrekkelijke aanbieding
Ter gelegenheid van het zestigjarig kunstenaarsschap 
van Marinus Fuit wordt zijn laatste werk, Etalagepop 
met schutting, een piëzografie gemaakt in een oplage 
van 60 stuks. Formaat: 36 x 50 cm (h x b).  Lezers van 
HRLM wordt de mogelijkheid geboden de prent met 
met 20% korting te kopen, van € 300,- voor € 240,- 
(inclusief BTW). Belangstellenden kunnen tot 1 oktober 
op de prent intekenen.
Intekenen kunt u bij HRLM via post@hrlmmedia.nl

bekende Amsterdamse Galerie 845. “Ik had 
al geëxposeerd in Haarlem. Ik debuteerde 
in 1963 bij De Boer in De Ark. De toen 
nog jonge journalist Ed Wingen opende die 
tentoonstelling en gaf in zijn openingswoord 
precies aan welke werken potentieel naar 
een eigen signatuur neigden. Later, toen ik 
bij Galerie 845 exposeerde, wijdde hij daar 
een haarscherpe analyse aan in een recensie 
in De Telegraaf. Wingen schreef: ‘De recente 
bladen zijn zelfstandiger in hun beeldtaal, 
monumentaler ook, waardoor de visie op 
de werkelijkheid met dubbele bodem een 
dwingende zeggingskracht krijgt’. “Tja, hij had 
gelijk – daar in Amsterdam, dáár begon het.” 
Maar, het had wat voeten in de aarde. “Ru 
en Dolly Melchers hadden vanaf begin jaren 
vijftig hun huis als galerie opengesteld op 
Prinsengracht 845, wat tegenwoordig Galerie 
Clement is. Ik zal het nooit vergeten: met veel 
moeite had ik een snipperdag geregeld op 
mijn werk. Mijn afspraak met de galerie viel 
echter letterlijk – ik was zeiknat geworden 
door een stortbui van apocalyptische 
proporties – en figuurlijk in het water. 
Kwam ik daar als een natte kat aan, met een 
enorme map tekeningen die ik als paraplu had 
gebruikt onder mijn arm geklemd, deed dat 
mens niet open! ‘Ik was nét aan het relaxen’, 
gaf ze me doodleuk te kennen toen ik haar de 
volgende dag belde.” 
Bij afspraak twee pakt het gelukkig wel goed 
uit. Fuit: “Ze keek aandachtig de tekeningen in 
mijn groenzwarte map door en sprak daarna 
één woord: ‘Sartre’. Precies raak! Nu bekende 

kunstenaars zoals Appel, Lucassen, Ger van 
Elk, Pieter Engels, Rudi van de Wint; ze zijn 
daar allemaal gelanceerd. Maar, je mocht 
er maar één keer exposeren, dan moest je 
doorstromen naar een andere galerie.” 
Fuit zegt zijn baan bij de Nederlandse 
FotoLitho Inrichting in Haarlem een jaar later 
op, want na het officiële debuut bij Galerie 
845 gaat het snel. “Via een tentoonstelling in 
de Rotterdamse Galerie ’t Venster kwam ik 
in het Stedelijk Museum Schiedam terecht. 
De toen nog jonge en vooruitstrevende 
directeur Hans Paalman had de expositie 
in Rotterdam gezien en bood me direct 
een solotentoonstelling aan. Dat kwam er 
overigens pas een paar jaar later van.”

Omvangrijk oeuvre
Na Galerie ’t Venster volgen al snel 
tentoonstellingen in Museum De Beyerd in 
Breda, het Stedelijk Museum in Amsterdam, 
het Haarlemse Frans Hals Museum, het 
Museum voor Hedendaagse Kunst in Arnhem 
én het al eerder genoemde Stedelijk Museum 
Schiedam. Fuit bouwt in de jaren daarna 
gestaag door aan zijn omvangrijke oeuvre. 
Er volgt een lange lijst van vele mooie 
tentoonstellingen, maar zo af en toe merkt hij 
ook wat het is om de wind tegen te hebben. 
Zoals met de atelierbezoeken van Edy de 
Wilde, destijds directeur van het Amsterdamse 
Stedelijk Museum. “Hij was vier keer op mijn 
atelier. En bij drie van die gelegenheden wilde 
hij aankópen. Uiteindelijk ging dat maar één 
keer door, omdat bij de andere twee keer het 

Het jubileumjaar van 
Marinus Fuit is ingeluid 
met een 
overzichtsexpositie in 
het Provinciehuis

Let op! Voor de eerste tien lezers van HRLM die een kunstwerk van Marinus Fuit 
aanschaffen, is er een fraaie monografie over leven en werk van deze bekende 
Haarlemse kunstenaar beschikbaar! Het fraai uitgegeven boekwerk bevat 
kleurenafbeeldingen. De teksten en kunsthistorische beschouwingen in het boek zijn 
geschreven door niemand minder dan de bekende Haarlemse schrijver Louis Ferron, 
kunstcriticus Frans Duister en filosoof/publicist Jan Bor. Winkelwaarde: € 39,95.

gekozen werk al was verkocht. Zo was De 
Wilde ook wel weer, hij wilde niet aan een 
alternatief.” 
Pech ook wanneer een goede relatie met 
een museum met een directeurswisseling en 
de daarmee gepaard gaande koerswijziging 
als sneeuw voor de zon verdwijnt. “Ach,” 
relativeert Fuit, “dat treft tallozen. Ik ontzeg 
musea ook niet het recht dat te doen. Het is 
slechts een constatering. Maar zoals Strawinsky 
al zei: ‘Veerkracht uit weerstand’. Ik kan goed 
incasseren, dat leer je in de sport. Ik heb over 
aandacht voor mijn werk niet te klagen. Het 
bestaan zoals ik dat leid, het gaat goed; ik ben 
volop aan de slag. En, (lachend) nauwelijks in 
het besef van mijn leeftijd.” 
Het jubileumjaar van Marinus Fuit is ingeluid 
met een overzichtsexpositie van vroeg 
werk en zijn tekeningen uit zijn jonge jaren 
in het Provinciehuis, gevolgd door een 
duotentoonstelling in 37PK, en eindigt in 
september op bijzondere wijze in Galerie 
Nieuw-Schoten. Iets bijzonders, want hier 
toont hij behalve recent kleinschalig grafiek 
voor de eerste keer in zijn carrière – op veler 
verzoek – de uitgewerkte schetsen die als 
voorontwerp dienen voor zijn monumentale 
schilderingen in aquarel. ✶

Humor: Amsterdams droog met een toefje 
Zaans. Sport: voetbal/hardlopen. Bezeten van: 
tekenen en schilderen. Koffie en lunch bij: 
Broodje van Haarlem.
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vaak stadslandschappen en scheepsdekken 
met strakke, azuurblauwe hemels.

De mens bannen
Aanvankelijk figureren er nog mensen in 
zijn composities. “Maar ik merkte dat ik 
geleidelijk aan de mens uit mijn werk bande. 
De Haarlemse literatuur- en kunstkenner 
Wim Vogel, die ik zeer waardeer en die mijn 
werk al jaren volgt, vond dat bijvoorbeeld 
jammer, maar de objecten en hun stedelijke 
context zijn voldoende om dat uit te drukken 
wat mij bezighoudt. Het maakt ook dat in 
de weergave van wat ik het metafysische 
van het bestaan noem, ik wel eens de 
Hollandse Giorgio de Chirico (Italiaans-
Grieks metafysisch schilder die de surrealist 
Magritte sterk beïnvloedde, red.) word 
genoemd. Ik begrijp dat wel, ook al overdrijf ik 
in mijn lijnperspectief en slagschaduwen lang 
niet zoals hij. Mijn persoonlijke idioom, deze 

eigenaardige beeldtaal, ’t overkwam me, en 
ik gehoorzaam er maar aan.” 
Terug naar zijn jeugd. Op vijftienjarige leeftijd 
komt er een harde omwenteling in zijn leven. 
Fuit verhuist van het landelijke Zaandijk naar 
grootstedelijk Amsterdam-Oost. Naargeestig, 
zo karakteriseert hij dit stadsdeel. Ook daar 
had hij af en toe van die wat hij noemt 
metafysische gewaarwordingen. “Een heftig en 
intens gevoel, waardoor je even verdwaalt in 
het moment en de verstilling ervan. 
Die existentiële ervaring drong zich aan 
me op, ik moest het alleen nog verbeelden. 
Het heeft me nooit meer losgelaten. Het 
is een soort innerlijke gesteldheid en een 
permanente bron waar ik uit put.” 

Doorbraak
Zijn doorbraak beleeft hij in 1967 als hij 
zijn eerste solotentoonstelling heeft, in de 

Een schetsje achter op een sigarendoosje. 
Een jeugdtekening. 
Een foto en een voorstudie van de 
paspopprent.


