
Tijdens zijn revalidatie, Willem 

wist toen nog niet dat het bij-

komende gevolg van zijn ziekte 

onbehandelbaar was, heeft hij 

de meeste van zijn bestaande 

werken gereanimeerd, zoals 

hij dat noemde.

Wij wisten niet dat hij hiermee 

bezig was. De neuroloog, zo 

vertelde hij later, had een goe-

de inbreng gehad.

De dag voor zijn overlijden 

heeft hij mij zijn verhaal verteld 

en de wens uitgesproken zijn 

boek samen te stellen.

Jan IJzerman

Als Titaantjes waren we
in onze vriendschap
betrouwbaar,
en vanuit het onbekommerd zijn
sprak de verbeelding.
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Eerste druk, voor Willem
Tweede druk, januari 2011



Willem G. Wevers, geboren in Lichtenvoorde (1953), 

groeide op in een omgeving met rijke verhalen. Zijn vader 

was wever in de textielindustrie. In Zwolle, op de mid-

delbare schilderschool, ontworstelde hij zich aan de 

dorpse sfeer van de Achterhoek. Het stadsleven beviel 

hem goed. Dit gevoel werd sterker toen hij begin jaren 

’70 in Utrecht ging wonen en in Amersfoort ging stude-

ren. Zijn roots koesterde hij echter zorgvuldig in de vele 

verhalen waar hij zijn vrienden altijd mee vermaakte. Elke 

keer kon hij hetzelfde verhaal weer een ander jasje geven. 

Zijn studie op de Academie voor Beeldende Vorming zou 

negen jaar duren. Hij genoot van de academische sfeer 

en de nieuwe vrijheid in de beeldende kunsten. Na de Nht 

(Nijverheidsakte handvaardigheid en tekenen), MO-A en 

1e-graadsopleiding (handvaardigheid en kunstgeschiede-

nis) kwam hij direct in aanmerking voor de BKR-regeling. 

Het gerucht gaat dat de commissie unaniem zijn gehele 

afstudeercollectie wilde aanschaffen. De commissie 

herkende de kwaliteit van een veelbelovend kunstenaar. 

Het conceptuele niveau, de perfecte afwerking en de 

veelzijdigheid werden in hoge mate gewaardeerd. Vooral 

zijn scherpe waarneming en omzetting van de actuele 

beeldende ontwikkelingen in eigen vormen verrasten 

menigeen. Hij was in Utrecht een van de weinige beel-

dende kunstenaars die video en fotografi e in kunstwerken 

integreerden. Nadat de BKR was opgeheven, richtte hij 

zich voornamelijk op de kunstuitleen met diverse geën-

sceneerde fotowerken. Ook hiermee had hij succes, maar 

nadat hij naar zijn mening te veel als fotograaf werd 

bestempeld, verliet hij deze weg en keerde hij terug naar 

het maken van installaties. Hij voelde zich meer verwant 

met het werk van Ger van Elk, Jan Dibbits, Gudmunds-

son, Gerrit van Bakel en René Daniëls dan met het werk 

van Teun Hocks. In de Utrechtse Salon (1992) bracht 

hij met subsidie van de gemeente Utrecht en het Fonds 

BKVB vier nieuwe installaties tot stand. Door gebrek 

aan verdere fi nanciële en inhoudelijke ondersteuning 

volgde hierna een moment van ‘wat nu?’. Wevers kreeg 

de gelegenheid om op Artibus (Utrechts Centrum voor 

de Kunsten) les te geven. Daardoor kon hij onafhankelijk 

doorwerken en zoeken naar de volgende fase van zijn ont-

wikkeling. Zijn grote atelier aan de Van Egmondkade ruilde 

hij in voor een kleine benedenwoning aan de JP Coenstraat.

Voorwoord 

De achterkamer verbouwde hij met een degelijke 

‘Wevers-kwaliteit’ op dezelfde manier als hij ook zijn oude 

zolderetage aan de Oude Kamp had aangepast, waar hij 

zich na deze periode meer wilde gaan toeleggen op zijn 

schetsen. 

In de periode van de JP Coenstraat ontstond ook de 

wens om met collega-vrienden samen te werken. 

Het kwam in 1995 tot een volwaardig gezamenlijk pro-

duct, een expositie met een voordracht in HEDAH te 

Maastricht. Dit succes gaf het samenwerkingsidee een 

nieuwe impuls, wat door de bijzondere samenstelling van 

de karakters, de humor en de fantasie van Wim van Sijl 

(IJsselstein) en Henk Wijnen (Amsterdam) niet vanzelf 

ging. Maar de harde persoonlijke confrontaties droegen 

bij tot het vertrouwen en het waarderen van elkaars 

grondhouding. Zijn eigen ontwikkeling ging echter ook 

verder. Wevers zocht naar nieuwe beeldinformatie. Strip-

fi guren, reclame-items en vignetten, onderwerpen van 

eigentijdse kunstenaars, alles onderzocht hij op receptie 

en perceptie van de beeldcultuur. In de uitvoering wilde 

hij minder afhankelijk zijn van derden. Wevers maakte 

daarom geen grote formaten meer. Hij wilde weer gaan 

schetsen, terug naar papier en potlood.

Het leven liet hem echter in de steek als gevolg van een 

zeldzame chronische spierontsteking. In zijn laatste ge-

sprek met zijn vriend Jan IJzerman besprak hij de samen-

stelling van zijn boek (deel1). Met zijn laatste 12 schet-

sen, die hij in een periode van 7 weken tijdens zijn ziekbed 

had gemaakt, reageert hij met wijzigingen op een aantal 

oudere werken. Hij noemde deze schetsen “reanimaties”. 

Over deze reanimaties en zijn andere werken moest een 

boek verschijnen. In dit gesprek liet hij ook weten dat 

het ‘STAMMENBEELD’ (pag. 24 en 25.) het oerbeeld is 

waar al zijn latere werken en zijn binnen/buiten-begrippen 

uit zijn ontstaan. Ook nieuw was dat hij zijn werken in 

beeldgroepen heeft ingedeeld. Het was 28 januari 2005, 

de volgende dag is hij overleden. 

Vijf jaar nadien is het zover. Vrienden hebben een stich-

ting opgericht, hebben zich bekommerd om zijn nalaten-

schap en hebben in de geest van Wevers ‘zijn boek’ uit-

gegeven. Dat is deel 1 geworden. Maar omdat zijn werk 

en leven een ruimere context vergen, heeft de stichting 

besloten om aan het eerste deel een tweede deel toe te 

voegen. In dit deel (2) worden een aantal (hij vernietigde 

veel van zijn werk) vroegere schetsen getoond, maar ook 

zijn laatste ontwikkelingen krijgen aandacht. De samen-

werkingsverbanden (pag. 84 en 85) worden in historisch 

perspectief geplaatst.

De stichting Werken Willem G. Wevers hoopt dat dit 

oeuvreboek inspirerend werkt en de lezer prikkelt tot het 

kijken naar beelden en het zoeken van hun betekenis.

Het bestuur  

Marike Stokker 

Wim van Sijl 

Jan IJzerman 
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Willem G. Wevers was een zeer gedreven kunstenaar. 

Leven en kunst liepen bij hem door elkaar. Niet vanuit 

een sociaal of politiek engagement zoals dat bij Beuys 

zichtbaar was, maar vanuit een onstuitbare innerlijke 

gedrevenheid. Kijken, denken en werken streden bij hem 

om voorrang. En of hij nou met vrienden in de kroeg 

doorhaalde, zichzelf langdurig opsloot in zijn atelier, of zijn 

werk een plaats moest geven op een tentoonstelling, hij 

was altijd met (zijn) beelden bezig. 

Het is dan ook moeilijk het werk van Wevers te bespre-

ken zonder aspecten van zijn leven en persoonlijkheid 

daarbij te betrekken. Dit zou in strikt formele zin kunnen 

maar het zou de levendigheid van dit boek niet ten goede 

komen en het zou zeker niet leiden tot een beter begrip 

van het werk van Wevers. Zijn individuele proces is daar-

bij uitgangspunt. Voor hem was immers het maken van 

kunst een fysieke, emotionele en intellectuele noodzaak. 

Vanuit deze benadering is het dan ook niet verbazingwek-

kend dat Wevers zichzelf vaak als uitgangspunt nam. 

Soms letterlijk en fysiek, zoals bij zijn performance ‘VAN 

GOGH’ uit 1983 (pag. 20 en 21), soms overdrachtelijk 

en symbolisch, zoals bij het werk ‘BLACK FLASH’ uit 

1999 (pag. 50).

Deze werkwijze kan makkelijk resulteren in een vervelend 

narcistisch repertoire. Wevers componeerde zijn per-

soonlijke elementen echter tot universele kunstwerken. 

Hierdoor ontstond steeds weer een heldere paradox: 

afstandelijkheid tegenover intimiteit. De perfectie, hel-

derheid en overwogen composities staan tegenover de 

menselijke emotie, kwetsbaarheid en handelen maar ook 

de menselijke kleinheid.

Kunsthistorisch is Willem G. Wevers lastig te plaatsen. 

De postmoderne trends in de jaren ’80 noch de door de 

nieuwe media bepaalde kunststromingen in de jaren ’90 

hebben vat op hem gekregen. Hoewel hij wel degelijk goed 

op de hoogte was van de hedendaagse ontwikkelingen in 

de kunst, liet hij zich niet verleiden tot populaire effecten 

of andere modegevoelige trends. Zeer integer, conse-

quent en misschien een tikkeltje autistisch zocht hij zijn 

eigen weg. Toch was Wevers een eigentijds kunstenaar; 

zijn vrijheid om disciplines te combineren en te variëren, 

Inleiding
Gedrevenheid is geen garantie voor kwaliteit; wel een voorwaarde.

zijn subtiele verwijzingen naar de kunstgeschiedenis en de 

enscenering van beeldelementen zijn kenmerkend voor de 

nieuwe kunst.

Wevers vernieuwde zichzelf voortdurend. Van performan-

ces tot tekeningen, van beelden tot foto’s en van installa-

ties tot conceptuele teksten. Deze vernieuwingen en ver-

bredingen van zijn werk waren geen doel op zich. Eerder 

kwamen ze voort uit zijn barokke manier van werken: al 

het werk van Wevers kent een theatrale enscenering, net 

als in de Barok, toen men – om de ideale enscenering te 

bereiken – tegelijkertijd architect, beeldhouwer en schil-

der moest zijn. Het autonome kunstenaarschap  zoals wij 

dit nu kennen was er toen nog niet. De kunstenaar stond 

niet op een apart voetstuk, maar werd eerder gezien als 

vakman, wetenschapper of bouwer. Saillant detail in dit 

verband is dat Willem G. Wevers zelf ook het kunstenaar-

schap gewoon een interessant vak vond. Zoals tijdens de 

Barok: je bent kleermaker, winkelier of kunstenaar.

Het theater van Wevers, de kunstenaar als regisseur.

Wanneer we kijken naar de installatie ‘ATELIERBEELD’ uit 

1997 (pag. 40) zien we misschien wel een van de mooi-

ste voorbeelden wat betreft de combinatie van perfec-

tie, enscenering en theater. Wevers heeft hier de regie 

van het beeld tot het uiterste doorgevoerd. Niet alleen 

de combinatie van materialen, het oog voor detail en de 

perfecte afwerking getuigen hiervan maar ook, of vooral, 

de gelaagdheid van betekenissen die in het beeld besloten 

ligt.

Centraal in het beeld zien we een ovale foto, verwijzend 

naar de 19e-eeuwse portretschilders, bij wie deze vorm 

een tijd erg populair was, met een naakte man in een 

Yves Klein-blauwe achtergrond. Het beeld wordt gefl an-

keerd door twee zwart gelakte, langwerpige kastjes met 

daarop twee kussens, een van zwarte zijde en een van 

kristalglas. Door de opstelling kan het beeld ook gemak-

kelijk worden gezien als een modern altaar, waarop de 

Jezus-fi guur in omgekeerde vorm het beeld induikt. De 

titel verwijst echter naar het kunstenaarschap en doet 

vermoeden dat het gaat om een zelfportret, zeker als we 

het in het hele oeuvre van Willem G. Wevers plaatsen. 

Bijzonder raadselachtig is het openstaande laatje, rood 

gestoffeerd en leeg. Het beeld krijgt hierdoor een ge-

heimzinnige symbolische lading. Blijkbaar was dit teveel 

voor Wevers. Net als in veel latere ‘reanimatieschetsen’ 

reduceert hij het beeld, waardoor fi guratie (symboliek) en 

abstractie meer in evenwicht komen. De kastjes zijn ver-

dwenen, de kussens ook en het laatje in de tafel is even-

min nog zichtbaar. Hij voegt een abstracte monumentale 

hoekvorm toe die schuin voor het beeld geplaatst staat. 

Hieruit blijkt dat Wevers als regisseur zijn eigen theater 

soms te theatraal vond. Bovendien toont het aan dat 

hij altijd door bleef gaan met het ensceneren van zijn 

beelden. Tot op zijn sterfbed maakte hij gedetailleerde 

tekeningen van installaties, met alle ‘regieaanwijzingen’ 

die in zijn ogen nodig waren voor de presentatie.

Theater is per defi nitie multidisciplinair. In dit licht bezien 

is het beeld ‘OPLAGE’ (pag. 27) uit 1998 misschien wel 

een nog mooier voorbeeld van zijn pogingen de beschou-

wer bij het beeld te betrekken. In dit werk wordt de hele 

ruimte benut en wordt een bewegend beeld – een projec-

tie van brandende zuilen – gecombineerd met zes zuilen 

van onbedrukt krantenpapier. Voor het projectiescherm 

staat een kist en houtskool. Ook in dit kunstwerk zijn 

verschillende betekenislagen te herkennen. Van het begin 

(het lege papier) via het proces (het verbranden) naar 

het einde (de houtskool). Maar door de setting wordt ook 

verwezen naar rituele verbranding, de brandstapel. Dit 

wordt versterkt door de symboliek van de verbrande kool, 

die overigens in later werk in andere vorm weer terug-

komt, zoals in ‘BLACK FLASH’ (pag. 50).

Uit bovenstaande beschrijvingen blijkt dat Wevers niets 

aan het toeval overliet. En dat hij eindeloos met schets-

jes, in zijn hoofd en op papier, aan het ensceneren was 

voordat hij tot een concreet fysiek beeld kwam. In die 

zin lijkt zijn werkproces sprekend op dat van Morandi, 

van wie bekend is dat hij veel langer bezig was met het 

verzamelen van spullen, het rangschikken van potjes en 

voorwerpen, dan met het schilderen van het stilleven zelf.

Deze consequente werkhouding hield Wevers ook vol in 

periodes dat de expressie, het gebaar en de emotie cen-
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traal stonden in de kunst. Zoals in de late jaren zeventig 

met de opkomst van de Duitse ‘Wilden’ en jonge Italia-

nen. Ogenschijnlijk onverstoorbaar bouwde hij door aan 

zijn eigen theater. 

Surrealist?

Het werk van Willem G. Wevers vertoont ontegenzeg-

gelijk verwantschap met het surrealisme. Hij was een 

bewonderaar van Magritte en gebruikte, net als veel 

surrealisten, symbolen en fi guratieve elementen om ver-

vreemding te bewerkstelligen. Daarbij maakte hij gebruik 

van zeer geraffi neerde composities en uitsnedes, zoals 

prachtig zichtbaar wordt in zijn werk ‘DE BERG’ (pag. 23). 

Zijn lichaam wordt hierin -door de uitsnede- onderdeel 

van de piramide.

Hoewel hij in een interview aangaf te kunnen leven met 

de term ‘moderne surrealist’ kan  zeker niet het etiket 

surrealisme op zijn gehele werk worden geplakt. Daar-

voor staat het te ver van de droombeelden van Breton 

of Ernst en ook van het automatisch schrift van Mirò. 

Daarnaast speelden veel surrealisten met het element 

‘toeval’. Zoals gezegd had Wevers een grote hekel aan 

toeval; hij had een zeer sterke drang – op het dwangma-

tige af – alles te controleren.

Met Magritte heeft hij wel drie belangrijke zaken ge-

meen. Allereerst de gestileerde suggestie. De stilering 

van lichaam, voorwerpen, natuur en materialen in zijn 

werk roept bij de beschouwer een ambivalent gevoel op, 

namelijk de herkenbaarheid (aanknopingspunt) en de sug-

gestie (geen aanknopingspunt). De tweede overeenkomst 

is dat ook in het werk van Wevers, onderhuids en subtiel, 

sprake is van relativering en humor. Het duidelijkst zicht-

baar is dit in het werk ‘BEVESTIGING VAN HET BLAUW’ 

(pag. 11). Tot slot verwijst Wevers net als Magritte in 

zijn werk regelmatig naar de kunstgeschiedenis. Als we 

het hele oeuvre van Willem G. Wevers beschouwen, kan 

geconstateerd worden dat veel van zijn fotografi sch werk 

surrealistische aspecten heeft. Maar kijken we naar zijn 

installaties dan kan het werk van Wevers evenzeer als 

conceptueel of zelfs postmodern worden gezien. Dat nu 

maakt het interessant. Want al geeft het werkproces 

door de eindeloze voorbereidingen, het bijna irritante 

perfectionisme en de autonome regie weinig ruimte voor 

verrassingen: het eindproduct was altijd onverwacht. 

Hij herhaalde zichzelf niet en zag voortdurend kans met 

nieuwe materialen, beeldelementen, setting en omgeving 

de beschouwer en zelfs de ‘Wevers-kenner’ te verrassen.

Materiaal en esthetiek

Materiaal was voor Wevers meer dan alleen een middel 

om iets te verbeelden.

Materiaal heeft ook een autonome kwaliteit, een ei-

gen uitdrukking en een eigen textuur. Daar was hij dan 

ook heel precies in. Zoals bijvoorbeeld in zijn installatie 

‘OPLAGE’ uit 1998 (pag. 27). Zes grote stapels onbe-

drukt krantenpapier zijn de belangrijke pilaren van dit 

kunstwerk. Hoewel de stapels er in eerste instantie vrij 

strak uitzien, blijkt bij nadere beschouwing dat ze vel-

letje voor velletje gestapeld zijn. Door deze tijdrovende 

klus ontstaan kleine onregelmatigheden die de vorm en 

uitdrukking van het materiaal sterk bepalen. Het materi-

aal (papier) bepaalt nu sterker de objecten en krijgt dus 

ook een autonome verschijningsvorm. Iets soortgelijks 

zien we in een van zijn mooiste en meest complexe instal-

laties  ‘EERST KWAM DE MAALTIJD TOEN DE GOUDVIS’ 

(pag. 54) uit 1994 – verwijzend naar Brecht: ‘Zuerst 

kommt das Fressen, dann die Moral’. Dit hedendaagse 

altaarstuk wordt sterk bepaald door de kleur en materi-

aalexpressie, zoals de aangelichte en met goud ingelegde 

boomstronken (voederbakken?), de huid van de goud-

glanzende makreel en de rood-oranje lichtbakken die de 

kruisvorm vervolmaken. De materialen, de behandeling, de 

afwerking en de kleur van het materiaal veroorzaken het 

gevoel van het sacrale, het hogere, tegenover het basale 

of misschien wel het banale.  Ook in de eerdere foto’s 

zien we zijn fascinatie voor de uitdrukking van materia-

len. Hoewel minder voelbaar, het gebruik van bijvoorbeeld 

hout, stof, zand en lak is van groot belang voor de inhoud 

van het beeld. Materie en het menselijk lichaam krijgen 

in veel van zijn foto’s een soort gelijkwaardigheid. Geen 

‘model’ met een achtergrond, maar een interactie tus-

sen fysieke en materiële objecten. 

Binnen, buiten

Een ander belangrijk aspect dat in veel kunstwerken 

terugkomt, is de complementerende werking van de ele-

menten ‘binnen’ en ‘buiten’. Niet alleen in de gelijknamige 

foto’s (pag. 24 en 25) maar ook die op de cover van dit 

boek en in veel ander werk. Het spel van de binnenwereld, 

de introvertheid, tegenover de buitenwereld, de extra-

vertheid, is op vele manieren zichtbaar. De opengewerkte 

houtblokken hebben dit verschijnsel al in zich. Maar ook 

het glazen kussen tegenover het zwarte, zijden kussen, 

de open poort en de gesloten poort in het werk ‘EERST 

KWAM DE MAALTIJD’ en de positionering van het lichaam 

in een aantal foto’s. Willem Wevers bezat deze aspecten 

ook zelf, in zijn eigen karakter: hij kon teruggetrokken zijn, 

geconcentreerd en op zichzelf. Tegelijkertijd had hij een 

sterke behoefte aan communicatie, niet in de laatste 

plaats via zijn kunstwerken. Door zijn verbeelding ont-

staat een soort verborgen kwetsbaarheid, een contra-

dictio in terminis. De abstracte culminatie hiervan is het 

imposante kunstwerk ‘GROOT BLAUW’ (pag. 36) waarbij 

de toeschouwer geen houvast krijgt en geconfronteerd 

wordt met een groot ingelijst vlak. Tegelijkertijd wordt hij 

door de kleur het schilderij binnengezogen. 

Alles is relatief

Willem G. Wevers had een uitzonderlijk gevoel voor humor. 

Als geen ander kon hij meningen en uitspraken relative-

ren: Niet in het minst zijn eigen persoon. Dit lijkt haaks 

te staan op de serieuze benadering van zijn kunst en zijn 

perfectionisme. Toch is zijn werk doordrenkt van relative-

rende contrasten: geen grappen en grollen, geen vond-

sten of karikaturen maar eerder een spel van spirituele 

en religieuze elementen tegenover basaal menselijke aan-

gelegenheden als eten, wassen, lopen, liggen. Uiteindelijk 

gaat het om de universele vraag: ‘Wat is de betekenis 

van het bestaan?’ In zijn werk confronteert Wevers de 

toeschouwer steeds met het gewone, het ‘leven leven’ 

tegenover diepere, het spirituele en het meditatieve. Al-

leen al het scheppen van een kunstwerk had voor Wevers 

een sterk intellectuele betekenis. Opperste concentratie 

en doorzettingsvermogen liggen eraan ten grondslag. Hij 

kon letterlijk en fi guurlijk opgaan in zijn werk. Maar – dat 

was Willem ten voeten uit – hij kon het later ook weer 

relativeren, humoristisch maar niet platvloers.

Dit vermogen om de dingen weer anders te bekijken blijkt 

ook uit het gegeven dat hij tijdens zijn leven talrijke 

ingrepen deed om zijn kunstwerken ‘bij te stellen’; 

nieuwe schetsen en ideeën om het werk te stileren 

en meer tot essentie te brengen. Hij vernietigde soms 

werk en vlak voor zijn dood maakte hij nog vele tekenin-

gen met wijzigingen en aanvullingen.

Het is wel typerend voor een kunstenaar die voort-

durend, tot het laatst toe, op zoek is naar perfectie. 

Tevredenheid was dus tijdsgebonden en het pleit voor 

Wevers dat hij steeds op zoek bleef naar een sterker 

beeld. Dit is prachtig te zien in de vele schetsen die 

gelukkig wel bewaard zijn gebleven.

De toeschouwer tot slot

Mede door de gelaagdheid in de kunst van Willem G. 

Wevers krijgt de toeschouwer veel ruimte een eigen 

verhaal te maken, om te associëren en te interprete-

ren. De geraffi neerde omgang met beeldelementaire 

aspecten als kleur, compositie, vorm, fi guratie en 

abstractie kunnen makkelijk een esthetische ervaring 

oproepen bij de beschouwer. De vervreemding en per-

soonlijke symboliek in het werk echter roepen eerder 

vragen op. Voor kunstkenners zijn de subtiele verwijzin-

gen naar de kunstgeschiedenis zichtbaar, die vaak laten 

zien waaruit de passie en bewondering van Wevers kon 

bestaan. De titels van de kunstwerken geven soms 

een richting aan maar geen hoogdravende verklaringen. 

Het werk van Willem G. Wevers is uitnodigend en prik-

kelend, niet verklarend of moraliserend. Zoals Ingmar 

Bergman ooit zei: ‘Het publiek interesseert zich niet 

voor het scheppend genie, maar voor hetgeen waarin 

het genie gelijk is aan de kleine benepen bekrompen 

mens: voor zijn kleine menselijke kanten.’ Het ontra-

felen, uitpluizen van het klein menselijke en de diepere 

betekenis daarachter – welke die ook mag zijn – is de 

zichtbare zoektocht van Wevers. Door middel van zijn 

ensceneringen ontstaan beelden die vragen oproepen 

bij de toeschouwer, geen antwoorden geven, geen 

eindoordelen. Het blijven een soort halve sprookjes: ze 

beginnen wel met ‘er was eens...’ maar eindigen nooit 

in ‘zij leefden nog lang en gelukkig…’

Peke Hofman



“  Mag ik dat beeld nog veran-
deren, het is al verkocht.
Een schets blijft een schets, 
zolang er niets gemaakt is 
kan ik m’n gang gaan om 
te zoeken naar een nieuwe 
vorm, een nieuwe betekenis.”

  Willem G. Wevers
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MAN BIJL
2000
90 x 210 cm
tekening op spiegel



BEVESTIGING VAN HET BLAUW
1987
53,6 x 39,9 cm
kleurenfoto - cibachrome

11



IDEAS
1982
Vierkanten houten zuil, messing kistje met 
archiefkaarten waarop ideeën staan.
Video presentatie waarop de kunstenaar zijn 
ideeën voorleest.

12
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In een uitgeholde 

boomstam liggen

100 zwart/wit 

foto’s waarop het 

werkproces van het 

uithollen en draag-

baar maken van de 

stam is vastgelegd.

Deze aktie wordt 

door de kunstenaar 

uitgevoerd. 

De spaanders van 

de stam vormen 

een vierkant van 

100 x 100 cm.

PORTABLE TRUNK
1982
60 x 100 x 100 cm
hout, zwart/wit foto’s, leer 15



PRICKER
1983
8 mm kleurenfi lm
tijdsduur: 8 minuten

16
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Een aantal fotokopieën van Hollandse Meesters uit de 17e,18e, en 19e eeuw wordt op 

een karakteristieke lokatie uitgestrooid. De kopieën worden hierna door middel van prikkers 

verzameld. Voor elk specialisme (land-, zee- en stadsgezichten) een aparte prikker.
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STAMP - TAMP
1982
246 x 197 x 135 cm 
zwart/wit foto’s - bariet kleuren-
foto - cibachrome geluidscassette 
- endless loop recorder - koptele-
foon, staal, messing



Via een koptelefoon horen we een continu zwaar trillend en 

bonkend geluid. Dit geluid is een eindeloze herhaling van één 

enkele geluidsregistratie van het stampen met een grote 

stempel, voorzien van de letter S, op een aarden wal. Deze 

aktie wordt door de kunstenaar uitgevoerd.

19



VAN GOGH
Performance, 1983



De performer staat met een emmer en een aardappelmesje in een cirkel van aardappels die op de 

vloer liggen. Broek, overhemd, hoed, schoenen en de aardappels zijn beschilderd in een Van Gogh stijl.

Aktie: Met de klok mee worden de aardappels één voor één geschild en in de emmer gedaan. Daarna 

kleedt de performer, te beginnen bij zijn schoenen, zich geheel uit. Met achterlating van de kleding in 

een cirkel van aardappelschillen loopt de performer weg met de emmer geschilde aardappelen.
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ZELFPORTRET
1984
53 x 47 cm
zwart/wit foto - barietdruk



DE BERG
1986
46,8 x 46,8 cm.
zwart/wit foto - barietdruk

23
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BINNEN / BUITEN (1)
1986
73 x 72 cm
zwart/wit foto - barietdruk
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BINNEN / BUITEN (2)
1986
73 x 72 cm
zwart/wit foto - barietdruk
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OPLAGE
1983
Installatie 201 x 155 x 670 cm

8 mm kleurenfi lm, fi lmprojector, doorzichtscherm, voetschakelaar, geschilderd 

hout, staal, houtskool, onbedrukt krantenpapier.

Voor een kist in hoogglans gepolitoerde lak met daarin een drukrol met rood 

vlak staan links en rechts drie stapels onbedrukt krantenpapier.

Achter de kist staat een fi lmdoorzichtscherm. De bezoeker start via een 

voetschakelaar de fi lmprojectie over een verbranding van twee papierzuilen.





COVERING LETTER
1988
51,6 x 48,4 cm / 
10,5 x 100 cm
kleurenfoto - cibachrome
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ORIENTAL CUBE
1989
50,1 x 48,1 cm / 102,5 x 94 cm
kleurenfoto - cibachrome
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NIGHTTRAIN FOR RENÉ
1988
53,5 x 48,5 cm / 104,5 x 100 cm
kleurenfoto - cibachrome



ATTIC SCULPTURE
1988
52,2 x 47,9 cm / 107,8 x 97 cm
kleurenfoto - cibachrome
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RED TA-TA-TA HEAD TA-TA-TA for René Margritte
2000
140 x 230 cm
kleurenfoto op polystyreen

35
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GROOT BLAUW
1992
201 x 372 x 16 cm
kleurenfoto’s op multiplex, geschilderd 
en verguld hout dat uit één boomstam 
is vervaardigd, olieverf op linnen
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CIRCLES
1989
49,5 x 47,5 cm / 101,5 x 97 cm
kleurenfoto - cibachrome

38
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MOVING PICTURE
1988
46,5 x 32 cm
kleurenfoto - cibachrome
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ATELIER BEELD
1997
252 x 230 x 41 cm
kleurenfoto - cibachromedruk op 
aluminium, glas, geschilderd hout, 
zijden kussen, kristalglas
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MEEREIZEND OBJECT
2000
204 x 199,6 x 50,6 cm
hout, verzilverde herenschoenen, 
verzinkt staal, acrylverf, schuimplastic, 
grafi ettekening

42



Het is niet de kist, het zijn zelfs niet de verleidelijke zilveren 
schoenen, symbool van ons voortbewegen.
Het is de donkere beangstigende droom altijd ergens anders 
te willen zijn, die meereist.

Peke Hofman
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RENASCENCE
1988
51,9 x 48 cm
kleurenfoto- cibachrome
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THE WONDERFUL THREE
1999
aktiebeeld met de letter M + nabeeld
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HOME SCULPTURE
1986
53 x 47 cm
zwart/wit foto - bariet

48
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Onderdeel van installatie 
meereizend object
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BLACK FLASH
1999
233 x 270 x 100 cm
inkjetprint op linnen, natuursponzen
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Badend in het licht, achter het zwart de anonimiteit intimiteit.
Een diapositief van het leven en een negatief van het lichaam
in het bad.
De sponzen verzadigd,
verworden tot inktzwarte brokken.
Het licht verwatert in het bad.

Peke Hofman



MINNIES HOEK
2001
207 x 200 x 120 cm
inkjetprint op linnen, acrylverf, 
verchroomd staal

52



Een doodgewoon tafereel,  Twee etende mensen,
verborgen gezichten.  en een stripfi guur.
De ruimte anoniem,  In een hoek,
opgedeeld in vlakken zonder kleur.  om de hoek.

Dan ineens krijgt de ruimte een gezicht.
Een gezicht dat mij aankijkt in plaats van andersom.

Peke Hofman
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EERST KWAM DE MAALTIJD 
TOEN DE GOUDVIS
1994
286 x 239 X 111 cm
kleurenfoto - cibachrome op alu-perspex, 
lichtbakken, hout, bladgoud
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De rotonde zweeft, groen vanuit het groen 
in het rode vlak

Het draait en tolt als een wiel, losgeslagen 
over de snelweg

De ronde vorm omsluit de diep rode ruimte
De rode ruimte omsluit de ronde vorm

De rode lijst houdt de rotonde vast
Het rode vlak in een oneindig groene ruimte

De groene ruimte draagt het rode vlak als 
een muur

De muur draagt het groene vlak

Ik kom er niet meer uit
Ik ga even zitten

Peke Hofman
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ROTONDE OP GROEN VLAK
2001
334 x 390 x 22,5 cm
cibachrome foto op alu-perspex, 
formica op multiplex, gecoat staal, 
acrylverf
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MAN BIJL
2000
90 x 210 cm
tekening op spiegel



59Deel 2



In dit deel staan een aantal 
vroegere schetsen, kranten-
knipsels en aantekeningen uit 
zijn laatste periode (Wevers 
vernietigde veel van zijn werk). 
Ook de vier projecten uit 
het samenwerkingsverband 
(1995- 2005) met Wim van Sijl 
en Henk Wijnen krijgen aan-
dacht.  

Deel 2
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“ Hij vond dat een kunstenaar opdrachten 
mocht aannemen, maar dan moest hij zich 
wel afvragen of hij kunst maakte”

Peter Brusse / Volkskrant / Uit het leven
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“ Hij kon knap letters schilderen 
en mocht de namen op de houten 
bordjes boven de graven op het 
plaatselijke kerkhof opfrissen. 
De volgend zondag, zo vertelde 
hij graag, bleek tot grote schrik 
dat hij ieder bordje een graf te 
ver had geplaatst”

Peter Brusse / Volkskrant / Uit het leven
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“ Bij model-boetseren sloeg hij de 
koppen van de beelden af, omdat 
de cursisten moesten leren dat 
het om de vorm van het lichaam 
in de ruimte ging en niet om de 
neus en de oren van het model”

Peter Brusse / Volkskrant / Uit het leven
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Vanaf 1995 heeft Willem G. Wevers met Wim van Sijl 

(1955) beeldend kunstenaar te IJsselstein en Henk Wijnen 

(1950) beeldend kunstenaar te Amsterdam, gezamenlijk 

vier projecten gerealiseerd. Het uitgangspunt bij deze 

projecten was om niet het individuele werk tentoon te 

stellen, maar juist het werk dat door samenwerking 

tot stand zou komen. Het moest iets zijn wat ze ieder 

afzonderlijk niet konden bedenken. Willem G. Wevers en 

Wim van Sijl hebben elkaar in 1977 leren kennen op de 

lerarenopleiding van de Academie voor Beeldende Vorming 

te Amersfoort. De klik tussen hen beiden was er vanaf 

het begin. Ze liepen samen stage op meerdere scholen 

en genoten van elkaars kundigheden. De verstandhouding 

tussen Henk Wijnen en Wim van Sijl groeide in de ateliers 

van de Jan van Eyck academie te Maastricht. In 1982 

vroeg Henk aan Wim of hij een fi lm wilde maken van zijn 

project ‘piramideverbranding’ op de Kannervlakte dichtbij 

Maastricht. Deze fi lm vormde de grondslag van hun 

samenwerkingverband. De ontmoeting van Willem en 

Henk vond plaats in 1984 tijdens de opening van Wims 

atelier. Hier ontspon tussen twee vreemden een spon-

tane wederkerigheid van denken, leven en werken. Door 

de jaren heen leidde dit tot veel plezier bij openingen, 

feesten en partijen en tot waardering voor elkaars werk, 

gedachten en humor. In 1995 smeedden de drie kunste-

naars het eerste concrete samenwerkingsverband.

‘Drie heren gaan vals plat’

Henk Wijnen, Wim van Sijl, Willem G. Wevers

Kunstcentrum Hedah, Maastricht 1995

Het eerste project kwam tot stand in het beginnende 

kunstenaarsinitiatief Hedah te Maastricht dat in 1995 

haar deuren opende met de titel: ‘Drie heren gaan vals 

plat’. De vraagstelling bij dit tentoonstellingsproject 

was, hoe ze hun individuele kunstwerken bestaande uit 

installaties, objecten, video- en fotowerken gezamenlijk 

in de expositieruimte zouden gaan vormgeven. Na vele 

gesprekken was de uitkomst dat het een totaalbeeld 

van hun documentaire werk moest worden. De docu-

mentatiefoto’s en catalogi werden vervolgens aangevuld 

met snapshots waarop de kunstenaars op verschillende 

manieren te zien waren. Zo maakten ze in de expositie-

ruimte per muur een verhaal met onderdelen van ieders 

werk, zonder tekstbordjes en zonder enige uitleg. 

Bij de inrichting bleek Willem moeite te hebben met het 

opgaan van zijn werk in dat van de anderen. Toen Henk en 

Wim bezig waren een wand in te richten, vonden zij het 

op enig moment wat stil worden. Het bleek dat Willem 

toch een wand met zijn eigen werk aan het inrichten 

was. Na een fl inke woordenwisseling werd de inrichting 

van Willem ongedaan gemaakt en ging hij akkoord met 

de opzet van de tentoonstelling zoals die bedacht was. 

Belangrijk voor deze omslag waren de snapshots. Deze 

tweedimensionale beelden waren de verbinding tussen

het documentaire werk en het individuele werk. Ze waren 

rechttoe rechtaan en zonder enige esthetische preten-

tie. De snapshots vormden de verbinding tussen het 

werk van de drie heren. Het gevolg van deze manier van 

samenwerken en het gebruik van snapshots was dat 

Willem zijn eigen serieuze lijn even moest loslaten. Zijn 

werkwijze werd losser, minder streng. De opening van de 

tentoonstelling werd gevolgd door een act . Wim las zijn 

fi losofi sche bespiegelingen en gedichten, Henk sprak over 

zijn werk en reizen en Willem vertelde onder meer over 

zijn jeugdverhalen uit de Achterhoek. De heren spraken 

de teksten als een polyfonie door elkaar, waardoor de 

individuele betekenissen moeilijk te volgen waren. Maar 

dat gaf niet, het ging immers niet om het individuele werk 

maar om het totaalbeeld.

Het samenwerkingsverband
WEVERS/WIJNEN/VAN SIJL  Gedrevenheid is geen garantie voor kwaliteit; wel een voorwaarde.

‘Snap DUBBEL Shot’

Henk Wijnen, Willem G. Wevers, Wim van Sijl, Lous Ame-

rica, Wiel Conen (componist)

Kunstruimte Kunstliefde, Utrecht 2000 

Vijf jaar later werd het samenwerkingsproject in Kunst-

liefde te Utrecht voortgezet. waar tevens Lous America 

(1954) beeldend kunstenaar te Amsterdam voor uitgeno-

digd werd. Voor de opening werd Wiel Conen (1953) com-

ponist te Amsterdam gevraagd. Het gezamenlijke thema 

werd gevonden in de verdubbeling van de snapshot die 

als basis moest fungeren: een ‘Snap DUBBEL Shot’. De 

kunstenaars waren vrij om aan deze verdubbeling inhoud 

en vorm te geven. Zo verdubbelde Willem zichzelf middels 

een spiegel, maakte Lous dubbelopnames van de ‘Drie 

Heren van Hedah’, gaf Henk zichzelf binnen een fotomon-

tage een hand en spiegelde Wim door een transparant 

paneel positief en negatief. Hoewel de opzet van het pro-

ject gericht was op een gezamenlijke installatie werd dit 

doel niet wezenlijk gehaald. Het werd een tentoonstelling 

van vier individuele kunstenaars die in de expositieruimte 

eigen plekken bezetten zonder het gehalte van een instal-

latie. Het ging mis bij het inrichten van de tentoonstel-

ling. De aanleiding was een foto die Wim op een console 

in de etalage van het genootschap wilde zetten. Willem 

was het absoluut niet eens met deze foto. Uiteindelijk 

werd een andere gekozen, een foto uit 1984, met Henk 

en Lous in bad. Deze snapshot, gemaakt tijdens de ope-

ning van Wims atelier, was belangrijke input geweest bij 

de voorbesprekingen. Door plaatsing in de etalage kreeg 

ze nu extra aandacht. Willem verzocht vervolgens, alle 

andere snapshots niet te gebruiken. Daarmee viel de ge-

zamenlijkheid weg die juist de tentoonstelling ‘Drie heren 

gaan vals plat’ in Maastricht extra vuur had gegeven. 

Er gebeurde inhoudelijk echter wel iets interessants. 

Op de uitnodiging van de expositie stond de tekst: “Het 

is onontkoombaar dat in het totaalbeeld van deze ten-

toonstelling de individuele kunstenaar beïnvloed is door 

de onderlinge samenwerking ... Here me tijd”. Deze tekst 

bevestigde de uitwerking van de expositie. Door met 

elkaar aan één thema te werken ontstonden individuele 

werken van een bijzondere aard die anders niet gemaakt 

zouden zijn. Vervolgens kon de houding van één kunste-
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naar het totaalbeeld van de expositie beïnvloeden. In dit 

geval was het Willem die in het totaalbeeld geen snap-

shots toeliet, waardoor eilandjes ontstonden. De indivi-

duele kunstenaars hadden dan wel binnen hun werk het 

thema Snap DUBBEL Shot uitgewerkt maar de bindende 

factor in de presentatie was als geheel niet zichtbaar. 

Ondanks de prettige, humoristische en fi losofi sche mo-

menten die aan de periode van de tentoonstelling vooraf 

waren gegaan, was de uiteindelijke conclusie: Dit niet 

meer! Als ze samenwerkten, moest het een meerwaarde 

opleveren. 

‘Fijne Confi guraties’ 

Henk Wijnen, Willem G. Wevers, Wim van Sijl 

Kunstzaal Hengelo, 2001

In 2001 had Willem een nieuwe tentoonstelling in Hengelo 

geregeld. Hij wilde graag recent werk laten zien. Henk 

en Wim waren daar niet zo mee bezig maar wilden wel 

een nieuw samenwerkingsverband aangaan. Het project 

resulteerde in een expositie (de Kunstzaal Hengelo) waar 

van ieder drie autonome kunstwerken te zien waren. 

Henk toonde onder andere de laatste panoramafoto’s 

van zijn planeet RESERVED#2050, Wim plaatste in de 

middenruimte onder andere het fotografi sche tweeluik 

‘Ik Ros’ en Willem bracht uit delen van ouder werk drie 

nieuwe confi guraties tot leven (Minies Corner, Rotonde 

en Meereizend object). Het was een gedegen expositie 

maar de meerwaarde van de samenwerking kwam voort 

uit het uitnodigingsboekje. Dat was voor hen een nieuw 

medium en het bood andere perspectieven. Op de eerste 

pagina van het boekje kwam een foto van Henk, Wim en 

Willem, gezeten aan een tafel in een klassiek en zakelijk 

vertrek, met voor hen drie potten erwten. De erwt werd 

de metafoor van de aarde en de kosmos, hetgeen ook 

in hun individuele werk vaak een onderwerp was. Toen 

de erwt eenmaal gekozen was, vormde zich snel het 

beeld waarnaar ze op zoek waren. Ze hadden al besloten 

om terug te gaan naar de 17de eeuw. Het moest iets 

worden als een schuttersstuk, met daarop voorname 

mensen die iets meedeelden, een genootschap van he-

ren, gefotografeerd met een product dat hen verbond, 

bedacht met een duidelijk humoristische lading. Voor de 

cover ontwierp Willem vervolgens de erwt als de kosmos 

met daarin geabstraheerd de drie potten op tafel. Bij 

het gezamenlijke kunstwerk hoorde ook een openingsact. 

Die bestond eruit dat ze gedrieën aan tafel gezeten de 

uitnodigingsboekjes signeerden. Aan de binnenkomende 

bezoekers vroegen zij vriendelijk of zij het documentje 

hadden meegenomen en voorzagen het vervolgens van 

drie handtekeningen. Door deze actie kreeg het boekje 

nieuwe betekenis. Het werd een gesigneerd kunstwerk en 

een bezegeling van hun samenwerking.

Willem, Henk en Wim spraken veel over elkaars werk en 

verbaasden zich over de denkwereld van de ander. Dat 

was een verrijking voor ieders praktijk. Met hun liefde 

voor de associatie konden ze daarmee makkelijker hun 

eigen grenzen doorbreken.

De tentoonstelling ‘Fijne Confi guraties’ heeft geen re-

censies of reacties opgeleverd. Dat leidde tot frustraties 

maar ook tot de opmaat van de volgende tentoonstelling, 

‘Blije Werken’.

‘Blije Werken’ 

Henk Wijnen, Willem G. Wevers, Wim van Sijl 

Internationaal Kunstfestival Maagdenburg Duitsland, 2004 

en museum Galeriji Klovicevi dvori Zagreb Kroatië, 2005. 

Na afl oop van de tentoonstelling in Hengelo zijn ze naar 

de Holterberg gereisd, waar ze tot hun verrassing veel 

grote vliegezwammen zagen staan. Hiervan maakte Henk 

videobeelden en tegelijkertijd ontspon er zich een hoor-

spel. Het begon met de opmerking van Willem of hij bij 

de buurman een kommetje suiker kon lenen. Dat leidde 

tot een hilarisch verhaaltje en verrassende videobeelden. 

Henk ontdekte later dat de video-opnames een bijzonder 

gehalte hadden en hij wilde er meer maken. Het wonder-

lijke toeval was dat Wim in Lokaal 01 te Breda een 

snapshot van de heren had gemaakt, waarvan hij een jaar 

later zag, dat er ook een groot object in de vorm van een 

vliegenzwam op de achtergrond stond. Willem stelde na 

het zien van deze foto voor, om terug te gaan naar de 

Holterberg. Het resultaat werd een foto van de heren 

in een heuvellandschap met voor ieder van hen een bakje 

champignons. Het nieuwe onderwerp voor de samenwer-

king, de champignon, was geboren. Ze hadden nu foto’s 

en fi lmpjes en Henk en Wim wilde nog een fi lmpje met een 

champignon op tafel. Zij wilden de witte paddestoel ver-

rijken met rode stippen. Willem zag dat absoluut niet zit-

ten. Wat bleek: hij wilde na de ‘Fijne Confi guraties’ alleen 

nog samen boekjes maken. Met fi lm en video was hij klaar. 

Hij probeerde van alles om het fi lmpje tegen te houden, 

het te boycotten. Maar naarmate Willem harder protes-

teerde, kwam hij dichter bij het omslagpunt. En hij ging 

om. In de fi lm die uiteindelijk gemaakt werd, zie je hem 

er dan ook duidelijk lol in hebben. Aan de fi lms en foto’s 

voegde Henk een vignet van een gestipte champignon 

toe. Hiermee hadden ze genoeg ingrediënten voor een 

nieuwe tentoonstelling. Helaas werd Willem in 2004 ziek 

en werd het lastig om door te gaan. Hoewel hij moeite 

had om de inrichting van de expositie uit handen te 

geven, liet hij het toch gebeuren. Toen hij uiteindelijk de 

foto’s van de installatie zag, was hij zeer verheugd met 

het resultaat. De installatie is twee keer tentoongesteld, 

in Duitsland tijdens het Internationale Kunstfestival 

Maagdenburg en in de groepstentoonstelling ‘NL self-

portret’ in het museum Galeriji Klovicevi dvori te Zagreb 

Kroatië. Er waren bijzondere reacties van toeschouwers. 

De buitenlanders hoorden Nederlandse teksten en zagen 

beelden van paddenstoelen die met een stok geslagen en 

met vingers gekieteld werden. Zij zagen volwassen man-

nen een stip op een champignon zetten, zagen mannen 

die op een bankje zaten te leuteren over het landschap 

waarin ze zich bevonden. Zij interpreteerden het als een 

maf stel, high en hallucinerend. 

‘Blije Werken’ moest ook een boekje opleveren. Dat was 

er nog niet van gekomen. Er ontbrak nog één foto. Vijf 

jaar na Willems overlijden is dit aanleiding voor Henk en 

Wim om deze foto, met de herinneringen aan alle blije 

gesprekken en blije belevenissen, alsnog te maken en het 

boekje en de totale installatie tot leven te brengen.

Helen Eggenkamp

Maart 2010
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1982  
Ideas  
Conceptbeeld 
installatie

Portable Trunk 
Conceptbeeld 
installatie

Stamp Tamp  
Conceptbeeld   
installatie
 

1983
Pricker  
Conceptbeeld 
installatie

Van Gogh 
Conceptbeeld 
performance / fotoserie

Oplage 
Kelderbeeld 
installatie

1984
Zelfportret 
Hoofdbeeld 
foto

1986
Binnen/Buiten 1 
Stambeeld 1 
foto

Binnen/Buiten 2 
Stambeeld 2 
foto

De Berg  
Kleibeeld 
foto

Home Sculpture  
Thuisbeeld 
foto

Groot Blauw  
Lijstbeeld  
installatie

1987
Bevestiging van het blauw 
Thuisbeeld 
foto

1988
Attic Sculpture 
Thuisbeeld 
foto

Nighttrain for Réne 
Thuisbeeld 
foto

Covering Letter 
Thuisbeeld 
foto

Renascence 
Cirkelbeeld 
foto

1989
Oriental Cube 
Thuisbeeld 
foto

Circles  
Bewegend beeld 
foto

1991
The Wunderful Three  
Aktiebeeld 
foto

Overzicht van de werken
Wevers heeft in de loop der jaren de titels van zijn werken meerdere malen gewijzigd.
Dit overzicht geeft de titels die hij het laatst gebruikt heeft.
In zijn ‘reanimatieschetsen’ in deel 1 heeft Wevers zijn werken vervolgens in beeldgroepen verdeeld.
In deel 2 zijn schetsen opgenomen van werken waar Wevers aan werkte.

1994
Eerst kwam de maaltijd 
toen de goudvis 
Nostalgisch beeld 
installatie

1995
Drie heren gaan vals plat 
samenwerkingsverband
 

1997
Atelierbeeld 
Tafelbeeld 
installatie

1999
Black Flash  
Badbeeld 
installatie

2000
Man Bijl  
Spiegelbeeld 
object

Red Ta-Ta-Ta Head Ta-Ta-Ta
for René Margritte  
Thuisbeeld 
fototweeluik

Meereizend object  
Kistbeeld 
installatie

Snap DUBBEL Shot  
samenwerkingsverband

2001
Minnies Corner 
Printbeeld 
installatie

Rotonde op groen vlak  
Rotondebeeld 
installatie

Fijne Confi guraties 
samenwerkingsverband

2004
Blije Werken  
samenwerkingsverband

Caravanbeeld     
(Kip-Kip-Kip!) 
schets 

Ruimtebeeld 
(Vogelman) 
schets 

Buste beelden 
(Kleiboer-         
porceleinhoer) 
schets 
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Willem G. Wevers

geboren: 16 februari 1952 Lichtenvoorde
overleden: 29 januari 2005 Utrecht

studie: Hogeschool voor de Kunsten 
Amersfoort, Utrecht  -1e graads-

TENTOONSTELLINGEN

1982
- 16 april, Performance
Bergkerk te Deventer

1983
- 20 juni, Performance
Ruimte Na-da-to, Ketsstraat 73, 
Antwerpen

- 22 september, Performance
Kunsthistorisch instituut, Drift 25, 
Utrecht

1984
- 9 t/m 30 september, Solotentoon-
stelling
Galerie Ton Peek, Oudegracht 295, 
Utrecht

1985
- 3 t/m 30 maart, Solotentoonstelling
Ruimte Na-da-to, Ketsstraat 73, 
Antwerpen

1986
- 28 febr. t/m 2 april, Solotentoonstelling
titel: SIGNALEMENT 1
Museum Hedendaagse Kunst, 
Achter de Dom, Utrecht

1987 
- 27 mei t/m 13 juni, Groeps-
tentoonstelling
titel: NIEUWE AANWINSTEN
Centrum voor Beeldende Kunst, 
Maliebaan 42, Utrecht

- 28 mei t/m 31 augustus, Groeps-
tentoonstelling
titel: UTRECHTSE SIGNALEMEN-
TEN 1986 – 1989
Museum Hedendaagse Kunst, 
Achter de Dom, Utrecht

Titel: BLEU BLANC ROUGE Groeps-
tentoonstelling
-  19 sept. t/m 27 oktober Cultureel 

Centrum Limoges, Avenue Jean 
Gagnant, 
Limoges (Fr)

-  5 januari t/m 2 februari, Museum-
complex Spoorlaan 443, Tilburg

-  6 februari t/m 18 maart, Centrum 
voor Beeldende Kunst Palmslag 10, 
Groningen

1991
- 1 t/m 24 maart, Groepstentoon-
stelling
Foto Biënale 1991 Rijksmuseum 
Twenthe, Lasondersingel 129-131, 
Enschede

- 7 oktober t/m 2 november, Solo-
tentoonstelling
Titel: FOTOWERKEN WILLEM G. 
WEVERS
De Mariënburg, Mariënburgstraat 
12, Arnhem

Curriculum vitae

1992
- 26 t/m 29 juni Groepstentoonstelling
Titel: 1e SALON VAN UTRECHTSE KUN-
STENAARS
Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, 
Utrecht

- 10 november t/m 6 december, Groeps-
tentoonstelling
Titel: DE MAAND VAN DE FOTOGRAFIE
Mirbachpaleis, Bratislava Tjechoslowa-
kije1

1993
- 26 juni t/m 26 juli, Solotentoonstelling
Titel: FOTOBEELDEN
Galerie Nanky de Vreeze, Keizersgracht 
22, Amsterdam

1995
- 26 november t/m 30 december, Samen-
werkingsverband
Titel: DRIE HEREN GAAN VALS PLAT
Hedah, Centrum voor Hedendaagse 
Kunst, Cortenstraat 3,  Maastricht

1998
- 9 november t/m 8 december, Groeps-
tentoonstelling
Titel: BALANS -10 jaar beeldende kunst 
Utrecht, Fotografi e en Lichtobjekten-
Centrum voor Beeldende Kunst, Malie-
baan 42, Utrecht

2000
- 21 maart t/m 9 april, Samenwerkings-
verband
Titel: SNAP-DUBBEL-SHOT
Kunstruimte Kunstliefde, Nobelstraat 
12A, Utrecht

2001
- 9 december t/m 14 januari, Groeps-
tentoonstelling
Titel: PREVIEW
Centrum voor Beeldende Kunst, 
Castellumstraat 1e, Alphen a/d Rijn

- 1 september t/m 30 september, 
Samenwerkingsverband
Titel: FIJNE CONFIGURATIES
Kunstcentrum Hengelo, Indus-
triestraat 17A, Hengelo

2002
- 20 januari t/m 3 maart, Solotentoon-
stelling 
Titel: VENSTERS 1982 -2002
Centrum voor Beeldende Kunst, 
Castellumstraat Alphen a/d Rijn

2004
- 3 t/m 12 september, Samenwerkings-
verband
Titel: BLIJE WERKEN 
IV. Internationales Kunstfestival, 
Maagdenburg (D)

2005
- 18 mei t/m 16juni, Groepstentoon-
stelling 
Titel: THE LAST WALZ
Centrum Beeldende Kunst, Alphen 
a/d Rijn

- 13 september t/m 2 oktober, Samen-
werkingsverband
Titel: BLIJE WERKEN
Galerija Klovicevi dvori, Jezuitski trg 4, 
Zagreb 
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CATALOGI / VIDEODOKUMENTEN / 
KUNSTUITGAVES

1985
Tentoonstellingscatalogus 
Titel: WILLEM G. WEVERS, 
Museum Hedendaagse  Kunst, Utrecht
uitgave: Provincie Utrecht 
auteur: M. v.d. Heyden

1989
Tentoonstellingscatalogus
Titel: XX UTRECHTSE SIGNALEMENTEN, 
Museum Hedendaagse Kunst, Utrecht
uitgave: Museum Hedendaagse Kunst, 
Utrecht 
auteur: W. Kotte
ISBN: 90-71550-09-5

Tentoonstellingscatalogus
Titel: BLEU BLANC ROUGE
Kunstuitleen Tilburg, Artotheek 
Limoges (FR).
uitgave: Kunstuitleen Tilburg, 
Artotheek Limoges

1990 
Tentoonstellingscatalogus
Titel: BEROEP KUNSTENAAR 
Rijksmuseum Twenthe, Enschede
uitgave: Fonds voor Beeldende Kunsten, 
Amsterdam

1991
Tentoonstellingscatalogus
Titel: PLASTIC PHOTOGRAPHY, Rijksmu-
seum Twenthe, Enschede
uitgave: Stichting Fotobienale, Enschede
auteurs: H. Barends, A. Elligens.
ISBN: 90-8006481-5

1992
Tentoonstellingscatalogus
Titel: SALON VAN UTRECHTSE KUNSTE-
NAARS,
Jaarbeurs, Utrecht

uitgave: Centraal Museum Utrecht 
auteurs: S. Ex, F. van Grinsven 
ISBN: .90-73285-12-7

Tentoonstellingscatalogus
Titel: MAAND VAN DE FOTOGRAFIE
National Museum Bratislava, Tjechoslo-
wakije
uitgave: Fonds voor Kultuur, Bratislava
auteurs: J. Csaderova, V. Macek
ISBN: 80-85739-00-3

1994
Tentoonstellings-, kunstuitgave
Titel : TYPOGRAFIE VAN EEN KROON-
LUGTER III
Stichting Kunstruimte Kampen
uitgave: W. van Sijl
auteur: W. van Sijl
ISBN: 90-800528-3-3

1996
Tentoonstellings – videodocument
Titel : EEN BEZOEK AAN DRIE HEREN
Hedah, Centrum voor Hedendaagse 
Kunst, Maastricht
producent: J. IJzerman

2000
Tentoonstellings – videodocument
Titel: SNAP - DUBBEL – SHOT
Kunstzaal Genootschap Kunstliefde, 
Utrecht
producent: J. IJzerman

2001
Kunstuitgave: cd-rom
Titel: h5
uitgave: Hedah, Centrum voor Heden-
daagse Kunst, Maastricht
samensteller : P. Devens
ISBN: 90-9014346-7

Tentoonstellings-, kunstuitgave
Titel: FIJNE CONFIGURATIES
Kunstzaal, Hengelo

Uitgave: Kunstcentrum Hengelo
samenstellers: H. Wijnen, W. van Sijl, 
W.G. Wevers
ISBN: 90-800528-6-8

2002
Tentoonstellings-, kunstuitgave
Titel: 4 - 2002 / WILLEM G. WEVERS
Centrum Beeldende Kunst, Alphen a/d 
Rijn
uitgave: Centrum Beeldende Kunst, 
Alphen a/d Rijn
auteur: P. Hofman
ISBN: 90-9015417-5

LEZINGEN

1989  13 december, Stichting de 
Nieuwe Akademie, Utrecht

1991  27 oktober, De Mariënburg, 
Arnhem

1994  21 mei, Kunstruimte Kampen, 
Kampen

1995  17 december, Hedah, Centrum 
voor Hedendaagse Kunst, 
Maastricht
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FONDS VOOR BEELDENDE KUNSTEN, 
VORMGEVING EN BOUWKUNST

1989 1990, 1991, 1992 
GEMEENTE UTRECHT
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