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PETER KRUG

De heri1111eri11,1?eT1 aa11 de kwwsc/1i/der Han Krug gam, temg
tot 111ijn 11roe,l!e ki11derjaren. Verr110111/erlijk is dit niet . Als
r11ei11igeu verstond mijn oom de k1111st mei ki11dere11 0111 te
gaan. Vaak m:fik op zij11 atelier dan ook c11i_�eJe11gdige
bezockrrs aan, die �l!ct11ape11d mei kleurpotlood ofpenseel met
zijn /wip de eerste schrede11 zetter, op de la11ge weg naar /,et
beelde11d k1111stenaarschap. Dt'. meesten hebben her einde vm,
deze weg nooit bereik,! Ook ik niet, hoervd 111ij11 00111 111ij11
bela11gstelli11J111oor de schilderk11fül terdege levend wist Ic
houden. Dit mede dank zij de 1e11too11s1dlinge11 in' Pulchri
Studio' in Den Haag, het sd1ilderk1111di,I! .�e11ootsc/1ap
111aarva11 hij sinds 1927 lid was e11 dat na :::ijn dood een e r e 
rcntoons1elli11_1: aan zijn werk 111ijdde. Vele malen heeft /zij
daar geëxposeerd.
Ce/,oren in De11 Haag op 21 december 1890 bezocht hij daar
de Amdemie voor Beeldende K1111ste11. Zij11 oeuvre 011111at1e
sd1ilderije11, aq11arellen I tckc11i11ge11 (pe11 e11 pastel), erse11 en
liclwgrajieifn in neo-impressionistisc/,e stijl. Zijn
houtmeden 11it dejarcn dertig 111erdc11 zeer bekend en door de
Bookplace Intematianal Associatio11 re Los A11geles bekroond.
De natuur (la11dsc/1appe11) e11 i11 liet bijzonder zee, dt1i11 en
strand en ook l,/oe111e11 i11.�pireerde11 l,e111 /ic/ meest.
Zijn liefde voor de ,urtwir 111as karakteristiek 11oor Item 1!11 ik
heri1111er 111ij nog zeer goed 011zc ,,e/e ge:::m11e11/ijke
z111e(ftoc/1te11. HU hield 11a11 de zee , de rusteloze ll'olken in
lnn, 11ele verscl1ij11i11gs11om1e11 en ,,an de kle11re11prach1 van
de rijk be,1?roeide d11i11e11 ro11d Den Haat. Hier u,as Han
Krug 11ict allee11 de k111istsc/1ilder 111et ee11 scl1erp gevoel voor
het kle11re11gam111a e11 de 11orn1e11rijkdo111 va11 het /a,1dscliap
i11 zijn totaliteit, hij had ook 00.1.1, 11oor het detail, voor ee11
r11kele zeldzame plant, voor een S11el!e vogel langs de
d11i11ra11d. Zij11 f.l'Otr kennis l!a/1 de 11atuur bleek uit de
wekelijkse /,ijdmge11 die ee11 aa11ta/Jare11 in het Haagse
dagblad' Hei Vaderla11ä' versc/1e11e11. ( va11affe/m1ari 1954)
111e1 als onderJVerp !tel p/a,1te11- en diere11leve11 ro11dam de
residentie. Ook scliree.fhij in de' Haagse Courant' i11
'Nanwr e11 tec/111iek'. Vooral 11ogels haddeu zijn /,e/ang
stelling. Ik herimier mij de excursies lll(!t de Koninklijke
Nederlt111dse Natuurhistorische Vere11i,(li11.1? f!fdeli11g De11
1-laag, waar hij vele bela11gstellende11 flleJ:1vijs 111a11ktc op het
L(lebied Va/1 vogelgcl11ide11. Ook p11bliceerde !,ij diverse
artikcle11 i11 1Nalrtra', het landelijke tijdscl,rifl van deze
verr11igi11g, over versclii/le11de 11a1111irgebiedc11 c11 01,er
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bepaalde bijzondere botanische 11ondste11 of over scltelpe11.
De waardering van de Ko11i11klijkl! Nederlandse Nati111r
historische Vere11igi11g k111a111 lot 11ili11g i11 de /1enoemin,(! tot
erelid op zijn tachrigstr 11crjaardag.
Niet alleen p!m1te11 en dieren boeiden hem, maar ook de
111e11se11, de boeren c11 vissers, die hij op zij11 zrvcrftochte11
011/moette en waarmee hij [a,1ge gcsprekke11 11oerde 011cr de
vcrn11deri11gen i11 het boerenbcstaa11, die ;ziel, 11oaral na de
Tweede Wercldoorlofl. 111et grote snelheid voltrokke11. Veel
11a11 dit boern,- en visserslc11e11 legde hij 11asl in talloze
schetsen. NieJ 1>er111011derfijk is dat 111ij11 00111 en tante i11 de
moeilijke aorJosöJare11 (111ij11 00111 weigerde lid te 111orde11
11a,, de C11/t1111rkm11er en /,ad 11m1111e co11tacten met 11rle
}lg11re111-1it het 11erzet) een uitnodiging aa11v(l(lrdden 0111 l,1111
intrek te 11c111c11 i11 em boerderij op Wieri11ge11. Hier krvam
/,et lioc�je tot stand dat nu i11 druk is 11ersclu•nen e11 waarin
allerlei heri1111eri11gen aan het oude Wieri11gc11 zijn
vastgelegd. Hier ook maakte hij 11er.schille11de olieverven
111111 de eenzame u,adde11 met de dreigende 111olke11luchte11.
HU was een s.ociaal bewogen mens, die begaafdejonge
k1111ste11aars bijstond. Hij wist vaak iets voor hc11 te bereike11
in zij11fi111.ctic va11 secretaris van de Gewestelijke Afdeling
's-Cra11c11ha,zc van de Federatie van Beeldende K1111ste11aars.
In dejaren 1952-1965 gqfhij {bij wijze van therapie)
schilderles aa11 patië11te11 va,, het Croe11e Kmis Sa/Jaloriu111
te Delft. Verschillende van hen wisr !tij zo te inspireren dat
zij ook later de schilderkunst ble11en beoefem:u.
De directie van her Zuiderzee11111seu111 11roeg mij ee11
i1deide1ul 111oord re schrijven voor deze speciale 11itga11e va11
'Het Peper/11-1is'. M(in 00111 bezocht het Z11iderzeen111seum
11elc 111ale11. De toe11111alige directeur, de /zeer Kmiss/11k
kocht ee11 aantal aquarellen en em olieve(f11oor de collectie
aan, waarin lzeri1111eri11ge11 aan de 11Yoegere Z11iderzce
bewaard :::ijn gebleven.
Ik ben bijzonder erken/ijk voor het 11erzoek aan mij gedaan
een leve11sbeeld te schetse11 van de 111c11s Ha11 Krug, die voor
talloze k111we11nars c11 11iet-kunsre11aars zo ,,ee/ /,eeft
betekend. 1\llaar bovenal wil ik hier, 111ede 1w111e11.s zij11
wed11we, de direrrie en de s1qf1,n11 her Zuiderzee11111se11111
dm1kzeg,(!n1, dat zij deze uitga11c over /,er 1111ieke eila11d
Wieringe11 mogelijk /1ebbe,i gemaakt, ee11,qebied waar
e,,e,wls eider$ i11 Nederla11d, ltelaas zoveel 011de schoo11/1eid
,,el'lore11 is gedam,.

