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MC Escher fotograaf Oey Tjeng Sit. Escher lijkt op deze foto een model van een ster-
dodecaëder te bestuderen, De ster-dodecaëder zien we onder meer terug in de litho 

Tegenstelling (Orde en chaos) uit 1950, afbeelding01. 
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1. Inleiding 
 
Tijdens de tentoonstelling De Ontdekking van het Heden was een overzicht van de 
twintigste-eeuwse kunst in een notendop te zien.1 Veel moderne kunststromingen zijn hier 
vertegenwoordigd. In de zaal over het surrealisme is de houtsnede Omhulsel (1955) van 
Escher opgenomen. (afbeeldingen 02 en 3) In de begeleidende zaaltekst werd het 
surrealisme omschreven als de verbeelding van raadselachtige en fantasievolle 
voorstellingen. Door de realistische stijl lijken de beelden toch dicht bij de werkelijkheid te 
staan, zo ontstaat een vervreemdend effect. Het werk van Escher was hier samen te zien 
met werk van Salvador Dali, Giorgio de Chirico, René Magritte, Paul Delvaux en uit 
Nederland Joop Moesman en Pyke Koch. Voor een deel van Eschers oeuvre, zijn 
onmogelijke voorstellingen, is een indeling bij het surrealisme zeker voorstelbaar. Of Escher 
het zelf met deze indeling eens geweest zou zijn is zeer de vraag. Zelf voelde Escher zich 
meer verwant met traditionele kunstenaars dan met iemand als René Magritte (1898 – 
1967). Terwijl Magritte voor zijn surrealistische kunst toch een boeiend voor Escher 
herkenbaar uitgangspunt had geformuleerd. De poëtische beelden die Magritte schilderde 
vertonen niets anders dan figuren van het zichtbare, verenigd in een ons onbekende 
realiteit.2  
  
In deze paper wordt de plaats van de graficus Escher binnen de kunsthistorische canon 
onderzocht. Hiertoe zijn twee benaderingswijzen gebruikt. Ten eerste de benadering via de 
biografie en het onderzoek van egodocumenten en ten tweede de veel bredere 
cultuurhistorische benadering. Als case-study werd de correspondentie tussen Escher en 
Oey Tjeng Sit (1917 – 1987) onderzocht en geplaatst binnen de context van Nederland en 
de Nederlandse kunst in de jaren vijftig. Deze correspondentie en het typoscript voor een 
bijdrage aan een boek over Escher van Oey en de reactie van Escher op dit typoscript geven 
een indruk hoe de graficus Escher zichzelf zag in het Nederlandse kunstklimaat van de jaren 
vijftig. Deze bronnen (brieven en typoscript) worden verbonden met andere bronnen, zoals 
andere briefwisselingen van Escher, zijn dagboeken en tentoonstellingen waaraan hij in die 
periode deelnam. Maar ook met biografische en (kunst)historische literatuur.  
 
Hoofdvraag: 
Hoe helpen correspondentie tussen Escher en Oey en het typoscript, gecombineerd met 
andere bronnen (brieven, dagboeken, tentoonstellingen en literatuur) bij het duiden van de 
plaats van Escher binnen het kunsthistorische landschap en hoe zag Escher zichzelf hierin.  
 
Deelvragen 
 

• Hoe kunnen we omgaan met biografisch materiaal bij (kunst-)historische onderzoek 
(hoofdstuk 2). 

 
• Wat is de relatie tussen biografisch- en cultuurhistorisch onderzoek (hoofdstuk 2). 

 
• Analyse van de correspondentie, tegen de achtergrond van de (kunst) geschiedenis 

van de jaren vijftig (hoofdstukken 3 en 4). 
 
  

 
1 De tentoonstelling De Ontdekking van het Heden was van 19 december 2021 tot 19 juni 2022 te zien 
in Het Noordbrabants Museum in Den Bosch.  
2  Wim Hazeu. M.C. Escher: een biografie. Amsterdam: Meulenhoff, 1998. 315. 
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Methode: 
Voor het beantwoorden van deze vraag zijn de correspondentie en het typoscript, voor zover 
van belang andere brieven en dagboeken van Escher onderzocht. Ook is gekeken naar twee 
verschillende benaderingen, de ene vanuit het individu (de biografische benadering), de 
andere vanuit de (cultuur) historie. Natuurlijk is er altijd een wisselwerking maar afhankelijk 
van kunstenaar en oeuvre kunnen wel accent verschillend gemaakt worden. 
 
De cultuurhistorie tracht een mens verklaren vanuit zijn tijd. De biograaf die zijn 
hoofdpersoon exemplarisch acht voor zijn tijd loopt echter het gevaar hem juist de unieke 
kwaliteiten te ontnemen waarmee hij zich van zijn tijdgenoten onderscheidde.3 Biograaf en 
cultuurhistoricus kiezen verschillende invalshoeken maar kunnen elkaar wel ondersteunen. 
Gombrich zei in zijn lezing In search of Cultural History dat de cultuurgeschiedenis 
gebaseerd is op de filosofie van Hegel en diens idee van de zichzelf scheppende Geist. Naar 
Hegels idee wisselen periodes van vooruitgang en verval elkaar op een dialectische wijze 
af.4 Volgens Gombrich dient de cultuurhistoricus zich hierbij bescheiden op te stellen, 
stromingen in de cultuurgeschiedenis beginnen immers altijd bij individuen.5 Waarbij 
Gombrich pleit voor een gedetailleerde vraagstelling, tegenover de generalisaties van de 
cultuurgeschiedenis.6 Biografieën zijn juist door hun gedetailleerdheid en concreetheid 
onmisbaar voor de cultuurgeschiedenis aldus biograaf Jan Fontijn.7 Met een aantal 
voorbeelden uit zijn biografie over Frederik van Eeden laat Jan Fontijn zien dat er trends en 
codes bestaan in een cultuur. Deze trends worden bewust of onbewust door mensen 
gevolgd en beïnvloeden hun gedrag.8 Daarbij noemde hij het begrip cultuurhistorie niet, maar 
laat hij wel zien hoe de wisselwerking tussen individu en zijn tijd tot stand komt.  
 
Naast de bronnen genoemd in de literatuurlijst is onderzoek gedaan in: het Escherarchief 
van het Kunstmuseum Den Haag, het archief van Oey Tjeng Sit in het Stadsarchief 
Amsterdam, het archief van de familie Oey, het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 
(RKD) en het Stedelijk Museum Amsterdam voor het raadplegen van catalogi en tijdschriften.  
 
 
  

 
3 Jan Fontijn. Broeders in bedrog: de biograaf en zijn held: essays. Amsterdam: Querido, 1997. 77. 
4  E.H.Gombrich. In Search of Cultural History. Oxford: Clarendon Press, 1969. 6. 
5 Ibid., 37. 
6 Ibid., 38. 
7 Fontijn, Broeders in bedrog, 78. 
8 Ibid., 83–84. 
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2. Een biografische of een cultuurhistorische benadering. 
 
In deze paragraaf zijn de biografische benadering en de cultuurhistorische benadering bij het 
duiden van kunst en kunstenaar naast elkaar geplaatst. Bezinning hierop lijkt essentieel bij 
gebruik van egodocumenten in een (kunst-)historische context. Hoe kunnen deze twee 
methodes elkaar daarbij op een effectieve manier aanvullen?  
 
De biografische benadering. 
De biografie bevindt zich tussen wetenschap en kunst.9 In een biografie vloeien een verhaal 
over een persoon, een verhaal over een romanfiguur en een wetenschappelijk betoog 
samen, aldus Sem Dresden (1914 – 2002).10 Dit lijkt ook de opvatting van Virginia Woolf in 
haar essay The art of Biography uit 1939. “By telling us the true facts, by sifting the little from 
the big, and shaping the whole so that we perceive the outline, the biographer does more to 
stimulate the imagination than any poet or novelist save the very greatest.”11 In de 
verantwoording bij zijn Slauerhoff biografie gaat Eschers biograaf Wim Hazeu kort in op zijn 
taakopvatting als biograaf. Het werk van de biograaf is het levensverhaal te bevrijden uit het 
oeuvre, documenten en getuigenissen, met zo weinig mogelijk interpretatie.12 Dit lijkt 
overeen te stemmen met de verantwoording van biograaf Jan Fontijn, die in zijn biografie 
van Frederik van Eeden, tevens zijn proefschrift, ook wat uitgebreider ingaat op zijn 
werkwijze.13 Als eerste beschreef Fontijn zijn fascinatie voor de persoon en het oeuvre van 
Frederik van Eeden. Zijn raadselachtige persoonlijkheid in combinatie met zijn veelzijdigheid 
maken hem voor Fontijn tot de ideale hoofdpersoon voor een biografie. In de inleiding bij zijn 
Escher biografie benoemt ook Wim Hazeu de raadselachtigheid als drijfveer. Hoe doet de 
biograaf deze raadselachtigheid van kunst, mens en leven recht? Volgens Jan Fontijn door 
te trachten de harde feiten en de ongrijpbare regenboog van de persoonlijkheid aaneen te 
smeden.  
 
Fontijn beschrijft hoe hij eerst opzoek was naar een hoofdthema in Van Eedens 
levensverhaal. Om uiteindelijk te concluderen dat een dergelijk thema of een beslissend 
moment in een leven neerkomt op een simplificatie van de werkelijkheid en een onnatuurlijke 
orde aanbrengt in het grillige verloop van een leven. Fontijn benoemt de mythe van de 
coherente persoonlijkheid, die in zekere zin in een biografie benadrukt wordt. Bij het 
schrijven van zijn Van Eeden biografie heeft hij wel voor deze traditionele vorm gekozen 
waarbij de hoofdpersoon voorop stond en de omgeving het landschap op de achtergrond 
vormde. Hierdoor kan een persoonlijkheid soms te scherpe contouren krijgen. Fontijn laat 
echter nadrukkelijk ruimte voor een meer kubistische vorm voor de biografie, met een meer 
versplinterde persoonlijkheid, waarin allerlei aspecten simultaan aanwezig zijn en waar geen 
duidelijk middelpunt is. A.M. Hammacher omschrijft het kubisme als een zoektocht naar 
nieuwe verhoudingen, andere vormen en een nieuwe ruimte beleving. Mens en ding worden 
uit elkaar gehaald en tot een nieuw verband herschapen.14 Dit lijkt niet zo verschillend van de 
wijze waarop Fontijn en Hazeu, hun biografieën construeren. De mens en het leven zijn in 
laatste instantie onverklaarbaar.  Voor zowel Fontijn als Hazeu was deze raadselachtigheid 
nu juist de belangrijkste drijfveer voor het schrijven van de biografie. Sem Dresden gaat 
uitgebreid in op het gegeven hoe lastig het is een persoon uit de feiten en invloeden te 
begrijpen en verklaren. Maar ook geeft hij aan hoe onmogelijk de weg van binnenuit, via de 

 
9  S. Dresden. Over de biografie. Amsterdam: Meulenhoff, 2002. 26. 
10 Ibid., 239. 
11 Virginia  Woolf. The Death of the Moth and Other Essays. London: Hogarth Press, 1942.126. 
12 Wim Hazeu. Slauerhoff: biografie. Vierde, Uitgebreide en Herziene druk. Open Domein 28. 
Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers, 2018. 13–14.  
13 Jan Fontijn. Tweespalt: het leven van Frederik van Eeden tot 1901. Amsterdam: Querido, 1990. 13–
25. 
14 A.M. Hammacher. Stromingen en persoonlijkheden: schets van een halve eeuw schilderkunst in 
Nederland, 1900-1950. Amsterdam: Meulenhoff, 1955. 69–70. 
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psychoanalyse is.15 Die bijvoorbeeld Jan Fontijn wel gebruikte in zijn biografie over Frederik 
van Eeden. Al deze invloeden, extern en intern krijgen hun betekenis in de biografie door de 
persoon van wie ze afhankelijk zijn. Ook Dresden benoemde het belang van het raadsel, van 
het mysterie in een mensenleven, misschien maakt dat het leven juist wel tot een typisch 
mensenleven. De biograaf die alles zou verklaren heeft zijn werk te goed gedaan. 
Verhelderen is beter dan alles willen verklaren.16 De structuren die een biograaf ontdekt 
dienen open gehouden te worden omdat de menselijke structuur open is en anders het leven 
van de hoofdpersoon te veel wordt afgesloten.17 De biografie is niet een verklaring van het 
leven van de hoofdpersoon, maar laat de kring van onbepaaldheid, onzekerheid en 
raadselachtigheid zien die de werkelijkheid had. Aan de andere kant weet de biograaf meer 
dan zijn hoofdpersoon, verklaren is ook nieuwe mogelijkheden laten zien om een leven te 
vertellen. De verklaringen moeten wel altijd ondersteund worden door een reeks van feiten. 
In de inleiding van zijn Vestdijkbiografie (ook zijn proefschrift) schreef auteur Wim Hazeu dat 
het een beschrijvend levensverhaal is waarin een verband werd gelegd tussen leven en 
werk. De biograaf heeft zijn fantasie beteugeld maar niet lamgelegd. Evenals Virginia Woolf 
is Wim Hazeu van mening dat de citaten uit dagboeken en brieven een sterke biografische 
verbeeldingskracht hebben.18 Naar aanleiding van haar biografie over Jeanne Bieruma 
Oosting (1898 – 1994) merkte biograaf Jolande Withuis op dat een biograaf niet alleen 
vaststelt wat iemands roots waren, maar ook onderzoekt wat zijn unieke hoofdpersoon 
daarmee deed. Vanzelfsprekend beïnvloedt iemands afkomst zijn levensloop, maar hoe, dat 
is wat een biograaf in kaart tracht te brengen. De hoofdpersoon is een handelend subject dat 
zijn eigen leven maakt.19 Hiertoe dient de biograaf goed ingevoerd te zijn in het particuliere 
leven van de hoofdpersoon, als ook in de achtergronden en de cultuurhistorie, waar tegen dit 
leven zich afspeelde.  
 
De cultuurhistorische benadering. 
In de jaren vijftig, het decennium waarin Escher en Oey met elkaar correspondeerden, waren 
al veel vernieuwingen in het maatschappelijk bestel in gang gezet, die later, in de jaren 
zestig, hun beslag zouden krijgen. De stijgende welvaart en toenemende vrije tijd stelden 
mensen in staat kennis te nemen van wat er buiten de eigen zuil aan de hand was.20 
Momenteel is deze kraamkamertheorie het meest gangbaar. De luidruchtige omwenteling 
vanaf de tweede helft van de jaren zestig wordt ondenkbaar geacht zonder hetgeen dat in de 
jaren vijftig daaraan vooraf is gegaan.21 De balans tussen traditie en moderniteit lijkt aan het 
eind van de jaren vijftig uiterst delicaat. In Een stille revolutie wordt het precaire evenwicht 
tussen traditie en vernieuwing in de jaren vijftig benadrukt.22 Hoewel het leven in de jaren 
vijftig overwegend traditioneel lijkt dient de moderniteit zich op vele terreinen van het leven 
nadrukkelijk aan. Veel boeken over de jaren vijftig behandelen de eerste naoorlogse periode 
van 1945 tot 1960. Soms wordt het begrip de lange jaren vijftig gehanteerd en wordt deze 
periode doorgetrokken tot begin jaren zeventig.23  Modernisering was echter geen 
gecontroleerd lineair proces. De verzorgingsstaat, onderwijsvernieuwingen, de nylonkous, de 
anticonceptiepil of Karel Appels Vragende Kinderen (afbeelding04), de modernisering werd 
zowel hard geweerd als omarmd. Beeldende kunst lijkt in algemene publicaties over de jaren 

 
15 Dresden, Over de biografie, 116. 
16 Ibid., 117. 
17 Ibid., 132. 
18 Wim Hazeu. Vestdijk, een biografie. Amsterdam: De Bezige Bij, 2005. 9–10. 
19 Withuis, ‘Jeanne Oosting kon schilderen omdat ze de moed had onvrouwelijk te zijn’. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/08/jeanne-oosting-kon-schilderen-omdat-ze-de-moed-had-
onvrouwelijk-te-zijn-a4098413 laatst geraadpleegd op 4 april 2022. 
20 Ad van  Liempt. De roaring fifties: de vernieuwers van de jaren vijftig Amsterdam: Balans, 2021. 8. 
21 Paul Luykx en Pim Slot. Een stille revolutie?: cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig. 
Hilversum: Verloren, 1997. 8.  
22  Ibid., Een stille revolutie? 18.  
23 C.J.M. Schuyt, Ed Taverne en Sandra van Voorst. 1950: welvaart in zwart-wit. Den Haag: Sdu 
Uitgevers, 2000. 24.  

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/08/jeanne-oosting-kon-schilderen-omdat-ze-de-moed-had-onvrouwelijk-te-zijn-a4098413
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/08/jeanne-oosting-kon-schilderen-omdat-ze-de-moed-had-onvrouwelijk-te-zijn-a4098413
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vijftig geen grote rol te spelen. Wanneer ze al ter sprake komt is het vaak in het verlengde 
van de literatuur.   
 
In haar boek De doorbraak van de moderne kunst in Nederland vroeg auteur Willemijn 
Stokvis zich af hoe het duffe, saaie en provinciaalse Nederland er uitzag buiten de Cobra-
beweging. Wie waren de Realisten, wat hield de groep Vrij Beelden in en hoe verweven 
waren politiek en kunst.24 De modernismen en avant-gardes waar Nederland voor 1914 even 
aan had gesnuffeld waren in de jaren dertig alweer zo goed als verdwenen en vergeten. De 
twintigste eeuw moest na 1945 opnieuw geboren worden. Voor experiment en abstractie 
moest opnieuw strijd geleverd worden.25 In 1945 en 1946 vonden er verschillende 
tentoonstellingen plaats waarbij terug gekeken werd op de bezetting, veelal als eerbeton aan 
kunstenaars die niet zwichtten voor de Duitse pressie lid te worden van de Kultuurkamer.  
De expositie Kunst in Vrijheid in het Rijksmuseum (september – oktober 1945) gaf met bijna 
twaalfhonderd kunstwerken van driehonderdvijftig kunstenaars een goed beeld hoe het op 
dat moment met de Nederlandse kunst gesteld was. Behalve het bieden van een overzicht 
was de expositie in artistiek op zicht van weinig waarde.26 Nederland leek vooral niet voorop 
te willen lopen in de ontwikkelingen van de moderne kunst. Van Escher waren op deze 
tentoonstelling vijf werken te zien. Te weten: Zelfportret (?), een tekening in drukinkt en de 
litho’s Verbum - aarde, lucht en water - (juli 1942, afbeelding05), Reptielen (maart 1943, 
afbeelding06), Ontmoetingen (mei 1944, afbeelding07) en Balkon (juli 1945, afbeelding08).27  
 
Al snel na de Tweede Wereldoorlog tekende zich in de Nederlandse beeldende kunst twee 
kampen af, de Figuratieven (of Realisten) en de Abstracten. De Figuratieven namen wel 
moderne invloeden zoals expressionisme en kubisme over maar werkten niet abstract. In de 
jaren na de Tweede Wereldoorlog zouden deze gematigde modernisten echter steeds meer 
naar de marges van de kunstwereld gedrongen worden. Het waren de Abstracten, de 
radicale modernisten die in de decennia na de Tweede Wereldoorlog de meeste aandacht 
kregen. Tot deze groep, die zich in 1947 Vrij Beelden noemde behoorde ook Piet Ouborg 
(1893 - 1956), aan de HBS in Bandung Oey’s tekendocent. Hij was al in 1945 tot een 
spontane vorm van abstractie gekomen en liep daarmee vooruit op de vrije abstractie van de 
Experimentele Groep. De controverse tussen Abstracten en Figuratieven, tussen 
experimenteel en traditie gebonden, trad in 1948 het duidelijkst naar voren na de oprichting 
van de Experimentele Groep.  
 
De jaren vijftig lijken een periode van windstilte tussen de Tweede Wereldoorlog en de jaren 
zestig. Veel aanzetten tot verandering en vernieuwing vinden echter hun oorsprong in deze 
jaren van betrekkelijke luwte.28 Saai of opwindend, beide karakteriseringen zouden wel eens 
tegelijk waar kunnen zijn.29 De jaren vijftig waren een tijdvak van sobere welvaart en 
afgebakende patronen, vol contrasten en paradoxen, zowel in de maatschappij als in de 
beeldende kunst. In en dergelijk tijdsgewricht, kan het schrijven of bestuderen van 
gedetailleerde biografieën van de hoofdrolspelers helpen inzicht te krijgen in het betreffende 
tijdvak.  
  

 
24 Willemijn  Stokvis. De Doorbraak van de moderne kunst in Nederland, de jaren 1945-1951. 
Amsterdam: Meulenhoff/ Landshoff, 1984. 9. 
25 Ibid., 11–12. 
26 Ibid., 39. 
27 Max Nauta. Kunst in vrijheid. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum 
Amsterdam. s.p. kunstwerken nummer 162 – 166. 
28 Liempt, De roaring fifties, 17–18. 
29 Ibid., 10. 
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3. Korte schets van Maurits Escher en Oey Tjeng Sit in de 
jaren vijftig. 

 
Maurits Escher. 
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft de zevenenveertigjarige Escher al een half 
kunstenaarsleven in Italië, Zwitserland en België achter zich. Toch zal zijn oeuvre zich in het 
komende decennium ingrijpend vernieuwen. Een verandering die al voor het uitbreken van 
de tweede wereldoorlog in gang was gezet. Eschers beeldende ontwikkeling leek zich te 
onttrekken aan de naoorlogse Nederlandse kunst. Toch heeft hij frequent contact met 
verschillende sleutelfiguren uit de Nederlandse kunstwereld. Zoals de directeur van het 
Stedelijk Museum Amsterdam Willem Sandberg (1897 – 1984) bijvoorbeeld over de 
herdenkingstentoonstelling van zijn leraar en vriend S. Jessurun de Mesquita (1868 – 1944). 
Ondanks dat het tussen Escher en Sandberg nooit tot een inspirerende dialoog is gekomen 
exposeerde Escher in de naoorlogse periode vele malen in het Stedelijk.30 Een voor Escher 
belangrijke tentoonstelling was die rond het internationale wiskundecongres in 1954. In de 
begeleidende catalogus verdedigde de wiskundige professor N.G. de Bruijn de opvatting dat 
het werk van Escher een van de aanrakingspunten tussen kunst en wiskunde vormde.31 De 
Bruijn benadrukte ook de speelsheid in Eschers werk, die voor veel wiskundigen de charme 
van hun vak betekent. Escher zelf schreef in die catalogus over zijn levendige belangstelling 
voor wiskundige wetmatigheden die de natuur om ons heen bevat. “Het is wel zeker dat deze 
wetmatigheden, deze ritmen, mijn norm, mijn houvast en mijn richtsnoer vormen”.32 Escher 
verwees in toelichtingen bij zijn werk zelden of nooit naar zijn opleiding aan een 
kunstnijverheidsopleiding in Haarlem. Maar is Eschers omschrijving niet een vrije definitie 
van het ontwerpen op systeem zoals dat daar gedoceerd werd? Dit ontwerpen werd voor 
Escher echter pas interessant wanneer hij er herkenbare gestalten aan kon geven. 33  
 
Ook had Escher regelmatig contact met de Rotterdamse directeur van museum Boijmans 
Van Beuningen, J.C. (Court) Ebbinge Wubben (1915 – 2014) die een groot pleit bezorger 
van het werk van Escher werd. Hij koos prenten van Escher uit voor enkele buitenlandse 
exposities, liet Escher in 1952 en in 1959 in het museum Boijmans tentoonstellen en kocht 
een aantal prenten aan voor het museum.34 Ebbinge Wubben herkende in Escher een 
Renaissance kunstenaar zoals Paolo Uccello (1397 – 1475) of Leon Battista Alberti (1406 – 
1472). Veel meer onderzoeker van mathematische en stereometrische problemen dan 
kunstenaar. Het oplossen van het gestelde probleem prevaleerde boven de vormgeving van 
deze oplossing. Al bij zijn afstuderen in 1922 vond Eschers leraar S. Jessurun de Mesquita, 
Escher te veel een literair-wijsgerig man en (nog) te weinig een kunstenaar.35 Vanaf 1957 
heeft Escher regelmatig contact met wiskunde docent Bruno Ernst. Deze zag dat Escher niet 
streefde naar het maken van een aantal mooie en interessante prenten maar dat hij streefde 
naar de prent.36 Dat wil zeggen die prent, die zijn ideeën het meest volmaakt in beeld bracht. 
Dit lijkt overeen te stemmen met de opvatting van Ebbinge Wubben. Escher zelf echter wilde 
vooral verwondering opwekken, geen wiskundeles geven. Abstractie ligt hem in het geheel 
niet, het werd pas interessant wanneer hij er een beeld van kon maken.37 
 

 
30 Hazeu, M.C. Escher, 318. 
31 M.C. Escher en N.G. de Bruijn. M.C. Escher Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling van het 
Internationaal Mathematisch Congres in het Stedelijk Museum Amsterdam. s.p.  
32 Ibid. s.p.  
33 Ibid. s.p.  
34 Hazeu, M.C. Escher, 321. 
35 Ibid., 76. 
36 Bruno Ernst is het pseudoniem van broeder Erich, lid van de kloostergemeenschap De Broeders 
van Oudenbosch. Zijn werkelijke naam was J.A.F. (Hans) de Rijk (1926 – 2021) onder het 
pseudoniem Bruno Ernst publiceerde hij in 1987 het boek De toverspiegel van M.C. Escher.  
37  Hazeu, M.C. Escher, 385–86. 
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Eschers artistieke doel was de drang naar orde, vanuit of te midden van chaos.38 Over de 
litho Tegenstelling (Orde en chaos) (1950) afbeelding01 schreef Escher in april 1950 aan 
Oey: “De drang naar vereenvoudiging en orde houdt de mens staande en bezielt hem te 
midden van de chaos;”.39 Kan de drang naar ordening en ritme bij Escher ook een reactie 
zijn op een gevoel van chaos tijdens en na de tweede wereldoorlog, of op zijn minst een 
versterking daarvan? Hammacher merkt op dat realisten als Pyke Koch (1901 – 1991), Carel 
Willink (1900 – 1983) en Gerard Hordijk (1899-1954) allen in Delft gestudeerd hebben en 
naast de kunst dicht bij de exacte wetenschap staan.40 Hammacher, die Escher overigens 
niet vermeldde in zijn boek, benoemde ook het verschijnsel dat naarmate de inhoud van de 
kunst mysterieuzer wordt, de vlijt, het ambacht en de gedetailleerde aandacht waarmee de 
kunst gemaakt wordt groter worden.41 Dit lijkt ook op het werk van Escher van toepassing. 
Hammacher besprak Eschers werk wel in de Nieuwe Rotterdamsch Courant. De Italiaanse 
landschappen van Escher kregen volgens hem soms een verdroomde (surrealistische?) 
sfeer. Later omschreef hij Escher als de ongemeen sterke houtsnijder en de lithograaf die in 
volheid geeft wat er uit steen of houtblok gehaald kan worden.42   
 
Op het afscheidscollege van zijn broer Beer (Berend George Escher 1885 – 1967, 
hoogleraar geologie) sprak Escher met hoogleraar culturele antropologie G.W. Locher, 
expert op het gebied van de Oost-Aziatische kunst en verzamelaar van Eschers werk.43 Zijn 
lezing Structurele sensatie en illusie in het werk van Escher is bewaard gebleven. Locher 
wees erop dat in een tijd waarin de (natuur)wetenschapper en de kunstenaar nog nauwelijks 
in elkaars vakgebied geïnteresseerd lijken, Eschers werk een brug vormde tussen beiden.44  
Een opvatting die overeen lijkt te stemmen met de opvatting van wiskundige N.G. de Bruijn, 
maar ook van J.C. Ebbinge Wubben en Bruno Ernst, zoals hiervoor aangeduid. Tussen 
kunst en wiskunde, tussen mathematici die hem minzaam toeknikken en kunstenaars die 
zich ergeren, vond Escher zelf echter dat hij nergens bij hoorde.45  
 
Oey Tjeng Sit. 
Sit werd geboren op Midden-Java, zijn familie met een Chinees-Javaanse stamboom 
woonde al sinds enkele generaties in Indonesië. Sit bezocht er zowel de Hollands-Chinese- 
als de Chinese lagere school. Vanaf 1933 bezocht hij de HBS in Bandung. Hier kreeg hij 
tekenles van de dan nog onbekende kunstenaar Piet Ouborg (1893 - 1956). Na het 
eindexamen HBS-B vertrok Sit in 1938 naar Nederland voor de studie farmacie in Leiden. 
Zijn afkeer van het koloniale systeem vormde een meer persoonlijke drijfveer om Indonesië 
te verlaten. Naast zijn studie farmacie lijken tekenen, westerse literatuur en filosofie meer zijn 
belangstelling te hebben. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verhuisde Oey naar Amsterdam 

 
38 Ibid., 326. 
39 Brief van Escher aan Oey gedateerd 26 april 1950, afgedrukt in Mededelingenblad van de 
Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars nr. 3 van juni 1950. 
40 Hammacher, Stromingen en persoonlijkheden, 35. 
41 Ibid., 36. 
42 Hazeu, M.C. Escher, 148. 
43 Berend George Escher (1885 - 1967) was hoogleraar Geologie, directeur van het Rijksmuseum van 
Geologie en Mineralogie en later rector magnificus aan de universiteit Leiden. Gottfried Wilhelm 
Locher (1908 - 1997) was directeur van het Rijksmuseum voor Volkenkunde en hoogleraar culturele 
antropologie in Leiden. G.W. Locher was niet de enige Locher die belangrijk was voor de 
nalatenschap van Escher. Zijn neef J.L. (Hans) Locher (1938) was als conservator van het 
Gemeentemuseum en medeorganisator van de grote overzichtstentoonstelling in Den Haag in 1968. 
In 1954 zag hij als jongen van 16 met zijn oom Gottfried de tentoonstelling over Escher in het Stedelijk 
Museum Amsterdam, die ter gelegenheid van het Internationaal Mathematisch Congres werd 
gehouden. Ook zag hij werk van Escher in een aantal groepstentoonstellingen, waarin ook andere 
grafici exposeerden. Dit leidde onder andere in 1981 tot zijn bijdrage als hoofdredacteur van Leven en 
Werk van M.C. Escher, het standaardwerk over Escher dat bij uitgeverij Meulenhoff verscheen. Zo 
heeft ook Hans Locher veel bijgedragen aan de kennis en zichtbaarheid van Escher. 
44 Hazeu, M.C. Escher, 362. 
45 Ibid., 407. 
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waar hij zijn studie zo goed en zo kwaad als mogelijk vervolgde. Vanaf 1943 moest hij 
geregeld duiken omdat hij weigerde de verplichte loyaliteitsverklaring te ondertekenen.46 Ook 
nam Oey vanaf 1943 tekenlessen bij Hendrik Adriaan van der Wal (1882 – 1963) waar hij 
medeleerling W.F. Hermans leerde kennen, met wie Oey ruim dertig jaar bevriend zou 
blijven. Na de bevrijding woonde Oey een aantal jaren samen met Bep Klant, de zuster van 
Joop Klant (1915 – 1994) een Nederlands econoom, prozaschrijver en hoogleraar 
staathuishoudkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Joop Klant verbleef van 1946 tot 
1953 in Zuid-Afrika en zorgde ervoor dat Eschers werk in Pretoria werd geëxposeerd.47 
 
Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog twijfelde Oey aan alles. Oey had literaire 
ambities, maar hij was opgegroeid met de Chinese, Maleise en Javaanse taal en vond dat hij 
het Nederlands niet genoeg beheerste. Ook twijfelde hij aan zijn tekentalent. Om aan deze 
twijfel een einde te maken besluit hij de bijna twintig jaar oudere Escher te benaderen, wiens 
werk en artistieke oordeel hij hoog achtte. Dertig jaar eerder had Escher, toen zelf bevangen 
door een vergelijkbare twijfel, Richard Roland Holst benaderd met eenzelfde vraag. Deze 
adviseerde hem toen de grafiek en met name de houtsnede eens te proberen. Escher 
herkende in de tekenaar Oey een oorspronkelijk talent en beloofde hem met zijn 
commentaar te blijven volgen. Maar hij deed meer. Hij financierde Oey’s farmacie studie, al 
vond hij dat Oey in de eerste plaats zijn artistieke talent moest volgen.48 Oey Tjeng Sit 
ontwikkelde zich tot het oorspronkelijke talent dat Escher al in hem zag. De discussies en 
briefwisseling met Escher gingen veelal over de verschillen tussen grafiek en tekenen en 
over de ideeënwereld daarachter. Altijd met wederzijds respect. Escher bewonderde het 
kalligrafische talent van Sit, waarin hij de Aziatische kunst herkende. Sit op zijn beurt 
bewonderde de nieuwe artistieke wetten die Escher ontdekte. Oey’s tekeningen uit begin 
jaren vijftig zijn klassieke stadsgezichten van Amsterdam of landschappen in de directe 
omgeving van Amsterdam (afbeelding09). Geleidelijk zal hij deze traditionele onderwerpen 
verlaten en kiezen voor surrealistische en nog later dadaïstische voorstellingen. Zijn hart lag 
bij de moderne kunst. In 1958 trad Escher op als referaat bij Oey’s aanvraag voor het 
Nederlanderschap. Na twintig jaar was Oey afgestudeerd als apotheker en had hij een 
apotheek overgenomen. Zelf werd Escher in 1958 zestig jaar, Oey gestelde voor dit te vieren 
met een (overzichts-) tentoonstelling en een boek. Dit intensiveerde de vriendschap en 
correspondentie, maar betekende uiteindelijk ook het begin van het einde daarvan. Oey’s 
eigen kunstenaarsloopbaan, altijd naast zijn apothekers praktijk, kwam pas na 1960 
geleidelijk op stoom. De vriendschap en correspondentie met Escher was toen eigenlijk al 
voorbij, met uitzondering van een korte brief van Escher uit 1967.49 Toen Oey zijn eerder 
surrealistische pad verliet kon Escher hem steeds minder volgen. Hetzelfde lijkt te gelden 
voor Oey’s vriendschap met W.F. Hermans, ook deze vriendschap verwaterd door Hermans 
onbegrip voor Oey’s dadaïstische werk. In de korte brief van 7 januari 1967 reageerde 
Escher op een door Oey toegezonden prent. “Maar wat stelt het voor? Of ben je zo abstract 
geworden dat ik zoiets niet vragen mag”. Oey was grotendeels autodidact en 
experimenteerde er onbekommerd op los. In de etalage van zijn apotheek toonde hij zijn 
abstracte collages, gemaakt van gescheurd papier, krijt en verf. De buurtbewoners keken 
met opgetrokken wenkbrauwen naar de zijn creaties, maar de kunstwereld vond het houtje-
touwtje-werk verfrissend. Oey Tjeng Sit sloot zijn apotheek in 1980. Zeven jaar later, op 70-
jarige leeftijd, overleed hij na een verkeersongeluk.  

 
46 De loyaliteitsverklaring was een verklaring die studenten in Nederland in 1943 moesten 
ondertekenen. In die verklaring moesten zij beloven dat ze zich zouden 'onthouden van iedere tegen 
het Duitse Rijk [...] gerichte handeling'. De verklaring werd door de Duitse bezetter op 13 maart 1943 
ingevoerd, de studenten hadden tot 10 april de tijd om de verklaring te ondertekenen. Wie niet 
tekende, mocht geen college meer volgen. 
47 Hazeu, M.C. Escher, 323. 
48 Ibid., 319. 
49 Paul  Kempers, Betty van Garrel en Petra Hunsche. Oey Tjeng Sit: de beelden die een kunstenaar 
produceert, verbeteren zijn gezichtsvermogen. Amsterdam: De Vingerpers, 1990.  9–35.  
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4. De correspondentie tussen M.C. Escher en Oey Tjeng Sit. 
 
De brieven van Escher aan Oey zijn bewaard gebleven in de nalatenschap van Oey Tjeng 
Sit. De brieven van Oey lijken niet bewaard, met uitzondering van drie die zijn opgenomen in 
het Mededelingenblad van de Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars. Escher was lid 
van de redactie van dit blad en zat in de ballotagecommissie. Oey was lid van de 
ballotagecommissie voor tekenaars. De brieven van Escher bevinden zich in het privé archief 
van de familie Oey evenals het typoscript voor het gezamenlijk te schrijven boek over 
Escher. Van brieven en typoscript heb ik afschriften gekregen in de vorm van scans via Oey 
Tjeng Sits zoon René Oey.  
 
De eerste brief (van Oey aan Escher) dateert van 22 april 1950 en de laatste (van Escher 
aan Oey) van 8 mei 1959, met nog een kort briefje (van Escher aan Oey) gedateerd 7 januari 
1967 als toegift. Het gepubliceerde deel van de correspondentie begon met de verschillen 
tussen tekenaars (Oey) en grafici (Escher), maar al snel wordt het filosoferen belangrijker. 
Het ongepubliceerde deel betreft, naast vriendschappelijke uitwisselingen, een garantstelling 
van Escher voor Oey, Escher ondersteunde Oey tijdens de laatste fase van diens 
twintigjarige apotheker studie en bij zijn naturalisatie.50 Inhoudelijk interessant zijn de 
voorbereidingen van een overzichtstentoonstelling en een boek over Eschers werk, ter 
gelegenheid van Eschers zestigste verjaardag in 1958. Deze tentoonstelling is niet 
doorgegaan. Het boek is wel verschenen, echter zonder het hoofdstuk van Oey.51 De 
opvattingen van Escher en Oey liepen hiervoor te zeer uiteen. Waar Oey trachtte Escher de 
kunstgeschiedenis in te schrijven, kwam Escher zelf juist steeds duidelijker tot de conclusie 
dat hij hierin niet thuishoorde. Voor dit onderzoek is het interessant dat het typoscript voor dit 
hoofdstuk inclusief de aantekeningen van Escher bewaard is gebleven. In de bijlage is een 
beknopt overzicht van de correspondentie tussen M.C. Escher en Oey Tjeng Sit opgenomen. 
 
Escher wilde zijn zestigste verjaardag het liefst ongemerkt laten passeren. Oey dacht daar 
echter anders over en toen hij Escher overtuigd had dat er geen sprake was van een 
huldiging maar van een overzichtstentoonstelling ging deze overstag. Op dat moment wil 
Escher ook een werkelijk mooie en uitgebreide catalogus, met véél reproducties. Eerst laat 
hij de organisatie aan Oey over. Na terugkeer van een vakantie in Italië hoorde hij van Oey 
dat de agenda van het Stedelijk Museum Amsterdam voorlopig vol was, maar dat de 
uitgeverij van de Erven J.J. Tijl N.V. te Zwolle bereid was een boek over Escher uit te geven. 
De eerste discussie betreft de titel van het boek; Dwangneurose, Speelse Verzinsels of Spel 
met de Realiteit, al deze titels zijn voor minstens een van de partijen onacceptabel. 
Uiteindelijk werd het; M.C. Escher: Grafiek en Tekeningen. De discussie over de inhoud 
verliep moeizaam. Het aanvankelijke idee was dat Oey een algemene inleiding zou 
schrijven, Escher een toelichting bij de opgenomen werken en de wiskundige professor P. 
Terpstra, de wiskundige kant van Escher werk zou belichten. Oey, door Escher dan nog 

 
50 René Oey. Apotheek Oey: een Amsterdamse familiegeschiedenis. Amsterdam: Uitgeverij De Vita, 
2020, 79. 
51 Dit boek is verschenen in 1959 onder de titel M.C. Escher: Grafiek en Tekeningen met een bijdrage 
van prof. Dr. P. Terpstra en in de vormgeving van Aldert Witte. De Inleiding en de toelichting bij de 
afzonderlijke prenten is van Escher zelf. Opgenomen zijn twaalf details van vlakvullingen of 
vlakverdelingen en zesenveertig prenten gemaakt in de periode 1938 tot 1955. Dit boek is vele malen 
herdrukt, echter zonder de bijdrage van Terpstra en met een bredere selectie van de prenten, en niet 
langer in de vormgeving van Aldert Witte, door uitgeverij Taschen. In 2010 werd dit boek nog een keer 
herdrukt in de twintigdelige reeks Moderne Meesters van de Volkskrant/ Taschen. Escher bevond zich 
hier in het willekeurige gezelschap van 1. Gustav Klimt 2. Andy Warhol 3. Henri Matisse 4. M.C. 
Escher 5. Mark Rothko 6. Edward Hopper 7. Wassily Kandinsky 8. Vincent van Gogh 9. Marc Chagall 
10. Egon Schiele 11. Frida Kahlo 12. Piet Mondriaan 13. Fernando Botero 14. Lucian Freud 15. 
Edvard Munch 16. Paul Klee 17. Kazimir Malevich 18. Francis Bacon 19. Réne Magritte 20. Roy 
Lichtenstein. 
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omschreven als iemand die werkelijk begrip heeft voor mijn streven, schreef een inleiding 
getiteld Correcties op het netvlies.  
 
In zijn inleiding beschreef Oey dat de moderne kunst tot dan toe (1958) weinig nieuws had 
voortgebracht. De enige uitzondering daarop vormden sommige surrealisten, die volgens 
Oey de beelden uit de realiteit rangschikten volgens een nog niet begrepen logica. Daarna 
verliest de apotheker Oey zich in een pseudowetenschappelijke verhandeling over de 
werking van het oog (netvlies) en de hersenen. Mensen (kunstenaars, surrealisten?) die 
achter het netvlies opereren (een zelfbedachte werkelijkheid creëren?) lopen het risico 
uitgelachen te worden. Tot zover lijkt het typoscript een verhandeling die meer op Oey’s 
eigen kunst en kunstopvattingen betrekking heeft dan op die van Escher. Pas op pagina drie 
van het typoscript komt Escher voor het eerst ter sprake. Oey beschrijft Eschers ontwikkeling 
als graficus, die zich in Italië steeds verder in de techniek bekwaamde en zich daarna steeds 
meer richtte op het proces van het zien. Waarbij Escher de vondsten van de wiskunde 
onderzocht en het spel met haar wetmatigheden ontdekte. Als voorbeeld noemde Oey de 
prent Kleiner en kleiner uit 1956 (afbeelding10) en de litho Belvédère uit 1958 
(afbeelding11). Volgens Oey wordt in de prenten van Escher de grens tussen het 
voorstelbare en het onvoorstelbare verlaten. Mogen we daar een omschrijving van het 
surrealisme in lezen? Escher zelf voegde hieraan toe; dat de idee van een prent telkens 
nauwkeurig uitgewerkt en persoonlijke vertaald werd. Buiten discussie staat een vlekkeloze 
uitvoering. Ziet Escher zichzelf hier niet als zowel kunstenaar als ambachtsman?  
 
Oey probeerde in zijn inleiding Eschers werk te plaatsen naast de abstracte en de 
surrealistische kunst. Hij slaagde er echter niet in zijn bedoeling helder voor het voetlicht te 
brengen.52 In zijn brief van 15 maart 1959 stelde Escher nog een groot aantal wijzigingen 
voor op het typoscript van Oey. In zijn brief van 19 april 1959 komt Escher terug op zijn 
eerste commentaar van wel goed in het algemeen en weigerde hij Oey’s bijdrage aan het 
boek. De bijdrage van Oey ging te weinig over Eschers werk en was soms in strijd met zijn 
eigen toelichting. De relatie met andere kunststromingen interesseerde Escher onvoldoende, 
hij had het gevoel daar te weinig bij te horen. In zijn brief van 8 mei 1959 concludeerde 
Escher dat hij zich niemand kon voorstellen die instaat was over zijn werk te schrijven 
behalve hij zelf. Eschers biograaf Wim Hazeu concludeerde dat Oey’s bijdrage warrig was en 
in grote haast moest zijn geschreven.53 Zowel de algemene kunsthistorische aanzet als de 
passages over het werk van Escher blijven vaag. Eind jaren veertig, toen Oey aan Escher 
advies vroeg over zijn werk, twijfelde Oey ook aan zijn literaire ambities, gezien zijn Chinees-
Indonesische roots. Het zal hem zeker bij het schrijven parten gespeeld hebben. Escher 
zorgde er wel voor dat Oey’s honorarium door uitgeverij Tijl gewoon werd uitbetaald, achter 
de schermen betaalde hij dit uit eigen zak.  
 
Het boek M.C. Escher: Grafiek en Tekeningen komt er uiteindelijk in november 1959. Escher 
heeft zelf alle teksten geschreven. De korte bijdrage van professor Terpstra sneuvelde al na 
de eerste paar drukken, evenals de vormgeving door Aldert Witte. Het boek werd, mede door 
een, korte televisiedocumentaire over Eschers werk een succes en is met kleine 
aanpassingen en een wisselende selectie aan afbeeldingen regelmatig herdrukt.  
 
 
  

 
52 Hazeu, M.C. Escher, 402. 
53 Ibid., 403. 
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5. Conclusies en verder onderzoek. 
 
In de Nederlandse beeldende kunst is Escher duidelijk een eenling. Dat wil echter niet 
zeggen dat hij ook volledig buiten de kunstwereld stond. Wanneer we bijvoorbeeld kijken 
naar een overzicht van zijn exposities, zien we dat Escher in de jaren vijftig zelden minder 
dan tien exposities per jaar had, solo of samen met anderen.54 Uit zijn correspondentie, 
dagboeken en agenda’s blijkt voorts dat Escher een zeer groot netwerk had en contacten 
onderhield met vele invloedrijke figuren in de kunstwereld. Een voorbeeld daarvan zijn de 
(vriendschappelijke) contacten die Escher onderhield met de directeuren van drie grote 
musea in Nederland waar hij ook exposeerde.55   
 
Het plaatsen van Eschers werk blijft echter lastig. Het onttrekt zich aan iedere groep of 
stroming. Voor een deel van zijn oeuvre ligt een indeling bij het surrealisme in de lijn en 
verschillende exposities benadrukken dit ook. Maar zijn werk staat ook hier apart, alleen al 
door de techniek van de houtsnede of lithografie. Een ander deel van zijn oeuvre, het werk 
waarin hij een wiskundige vraag onderzocht, onttrekt zich aan iedere indeling. Hierin lijkt 
Escher volstrekt uniek. In de loop van de jaren vijftig realiseerde Escher zich dat hij overal 
buitenstond. De opkomst en toenemende populariteit van de abstracte kunst benadrukte dit 
alleen maar. Ook de voorbereidingen van het boek M.C. Escher: Grafiek en Tekeningen 
bevestigde dit. Waar Oey, hoe gebrekkig soms ook, Escher de moderne kunst in tracht te 
schrijven, kwam Escher zelf steeds meer tot de conclusie dat hij hier juist buiten stond. Dit 
culmineerde in een meningsverschil rond het boek dat ze samen voorbereidden. In dit boek 
en de exposities in 1954 voor een wiskunde congres en in 1960 voor een kristallografie 
congres is Escher de relatie met de wiskunde en de kristallografie ook steeds meer gaan 
benadrukken. Het zijn niet in de eerste plaats kunsthistorici die Eschers werk toelichten, 
maar juist wiskundigen en kristallografen, een milieu waarin Escher zich misschien ook wel 
meer op zijn gemak voelde. Dit betekende overigens niet dat Eschers werk niet gewaardeerd 
werd. De vele herdrukken van het boek M.C. Escher: Grafiek en Tekeningen bewijzen dat 
nog maar eens. Een van de laatste herdrukken was in 2010 in de twintigdelige reeks 
Moderne Meesters van de Volkskrant/ Taschen. 
 
Waarschijnlijk zou Escher met gemengde gevoelens gekeken hebben naar de opname van 
zijn houtsnede Drie Bollen I uit 1945 (afbeelding12) in de tentoonstellingscatalogus Kunst 
van Heden in het Stedelijk uit 1961.56 Deze door Sandberg vormgegeven catalogus toonde 
een overzicht van vijfenzestig jaar verzamelbeleid door het Stedelijk Museum Amsterdam. 
Met Manet (1832) als een van de oudste en Lucebert (1924) als een van de jongste 
deelnemers. Qua geboortejaar past Escher (1898) hier wellicht mooi tussen. Bladerend door 
de catalogus kunnen we Escher alleen maar gelijk geven wanneer hij concludeerde werkelijk 
nergens bij te horen. Des ondanks werd zijn werk wel erkend en opgenomen in dergelijke 
tentoonstellingen en overzichten. De indeling van Escher bij het surrealisme kan zeker een 
verklaring zijn voor Oey’s bewondering voor Eschers werk en het feit dat hij Escher als een 
soort mentor raadpleegde. Oey’s eigen werk uit de jaren vijftig bestaat voornamelijk uit 
surrealistische tekeningen. Vanaf de jaren zestig zal hij zich meer en meer tot het dadaïsme 
aangetrokken voelen. Wellicht is Escher zoals Wim Hazeu schreef een tegendraadse 
kunstenaar die school maakte zonder tot een school te behoren.57 Misschien ook is Escher 
de kunstenaar die altijd actueel zal blijven, juist omdat hij nooit actueel was.  
 

 
54 Ibid., 533–37. 
55 Escher had regelmatig contact met Willem Sandberg, directeur van het Stedelijk Museum 
Amsterdam, met J.C. Ebbinge Wubben, directeur van museum Boijmans Van Beuningen en met Hans 
Locher directeur van het Kunstmuseum Den Haag.  
56 Willem  Sandberg en H.L.C. Jaffé, Kunst van heden in het Stedelijk: Catalogus bij de gelijknamige 
tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam, 1961., s.p. afbeelding 123. 
57 Hazeu, M.C. Escher, 43.  
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Evenals Escher is Oey Tjeng Sit een kunstenaar tussen twee werelden, tussen Indonesië en 
Nederland en tussen de farmacie en de beeldende kunst. Beiden bevinden zich in een soort 
niemandsland, misschien iets dat ze, onbewust, in elkaars leven en oeuvre herkenden.  
 
Verder onderzoek: 
Kijkend naar de verschillen tussen de cultuur historische- en de biografische benadering kan 
het interessant zijn Eschers leven te benaderen vanuit het milieu waarin hij opgroeide. Zijn 
vader, broers en ook zijn zoons zijn allen succesvol op het gebied van de 
natuurwetenschappen en de techniek. Escher was in die familie een buitenbeentje. Dat kan 
mede een verklaring zijn waarom hij moeite had met de aanduiding kunstenaar en hij zich de 
waardering vanuit de wiskunde en de kristallografie zo graag liet aanleunen en daarin mee 
ging en door geïnspireerd werd. Dit gegoede middenklasse milieu heeft Escher ook instaat 
gesteld zich vrij onbezorgd aan zijn kunstenaarsloopbaan te wijden.  
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6. Bijlage 1 Literatuurlijst 
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7. Bijlage 2. Overzicht van de correspondentie tussen M.C. 
Escher en Oey Tjeng Sit. 

 
Datum: Plaats Onderwerp 
De correspondentie zoals gepubliceerd in Mededelingenblad van de Nederlandse Kring 
van Grafici en Tekenaars: 
22 april 1950 
Afgedrukt in 
Mededelingenblad 
van de Nederlandse 
Kring van Grafici en 
Tekenaars nr. 3 juni 
1950 

Amsterdam 
 
(brief van Oey aan 
Escher) 

- hiërarchie der kunsten, tekenen versus 
grafiek en schilderen, waarbij het tekenen 
vaak ten onrechte als dienend wordt gezien, 
- lijnvoering, 
- gebruik van kleur, 
- zintuigelijke waarneming 
- orde versus chaos. 

26 april 1950 
Afgedrukt in 
Mededelingenblad 
van de Nederlandse 
Kring van Grafici en 
Tekenaars nr. 3 van 
juni 1950 

Baarn 
 
(brief van Escher 
aan Oey) 

- Escher vergelijkt de relatie van ‘tekening 
en grafiek’ met die van ‘pop en vlinder’, voor 
Escher is een tekening een voorstudie, 
onmisbaar, maar nooit het doel, 
- wel kan de tekening/ voorstudie soms 
mooier/ spontaner/ vrijer uitpakken dan het 
resultaat de grafiek, 
- Escher noemt drie elementen waarom de 
grafiek hem zo boeit: 
1. zucht naar vermenigvuldiging 
2. schoonheid van het handwerk 
3. gedwongen beperkingen van de techniek 
En licht dit nader toe. 

In het Mededelingenblad van de Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars nr. 3 juni 
1950 staat na bovenstaande brieven van Oey en Escher een reactie afgedrukt van E.R.V.  
redactielid – en kunstenaar - Engelina (Engelien) Reitsma-Valença (1889 – 1981). In deze 
reactie wordt de discussie tussen Oey en Escher gerelativeerd; tekenen versus grafiek, 
figuratief versus abstract of zwartwit versus kleur, “ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is”.   
Afgedrukt in 
Mededelingenblad 
van de Nederlandse 
Kring van Grafici en 
Tekenaars nr. 4 van 
september 1950 

Een reactie van Leo 
Schat (Leo Schatz 
1918 – 2014?) 
evenals Oey lid van 
de 
ballotagecommissie 
voor tekenaars, op 
de bijdragen van 
Oey, Escher en 
Reitsma-Valença in 
nr. 3 van het blad. 

Primair is wat de kunstenaar mee te delen 
heeft en secundair is hoe hij dat doet. 

Afgedrukt in 
Mededelingenblad 
van de Nederlandse 
Kring van Grafici en 
Tekenaars nr. 4 van 
september 1950 

Reactie van Jan de 
Gruyter (1917-1951)  
, bestuurslid van de 
Nederlandse Kring 
van Grafici en 
Tekenaars. 

De Gruyter sluit zich aan bij de eerdere 
reactie van Reitsma-Valença. Een 
kunstenaar streeft er naar zijn gevoelens en 
gedachten uit te drukken, techniek en 
medium zijn daarbij secundair.  

Afgedrukt in 
Mededelingenblad 
van de Nederlandse 
Kring van Grafici en 

Brief van Oey aan 
Jan de Gruyter. 
 

Gaat verder over de vraag of een kunstwerk 
planmatig is opgezet (Jan) of toevallig 
ontstaat (Oey).  

https://www.kunstveiling.nl/kunstenaar/jan-de-gruijter/XXrQvJhASOUq66o8OecCc
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Tekenaars nr. 5 
december 1950 
1 augustus 1950 
Afgedrukt in 
Mededelingenblad 
van de Nederlandse 
Kring van Grafici en 
Tekenaars nr. 5 
december 1950 

Les Eyzies 
(Dordogne/ 
Frankrijk) 
 
(brief van Escher 
aan Oey) 

- Escher gaat niet verder inhoudelijk in op 
de brief van Oey en andere reacties, 
- wel op de prehistorische grottekeningen in 
de Dordogne – Lascaux – waar hij op dat 
moment met zijn jongste zoon Jan op 
vakantie is, 
- ze hebben een overweldigende indruk op 
hem gemaakt, Escher concludeert dat de 
beeldende kunst geen vooruitgang kent en 
dat ieder individu telkens opnieuw begint. 
Een standpunt dat de ‘eenling’ Escher 
typeerde. 
Misschien geeft Escher zo ook antwoord op 
Oey’s vraag naar de spontane werkwijze 
van een kind.  
Zie ook de schets die Escher maakte in Les 
Eyzies zoals opgenomen in de Kohga 
catalogus p. 72 (afbeeldingen13). En 
Eschers dagboek van zijn reis samen met 
zijn jongste zoon Jan naar Parijs en de 
Dordogne.  
Ook Hammacher wijst erop dat met de 
ontdekking van de prehistorische kunst het 
Europese (Egyptisch en Griekse) primaat in 
de beeldende kunst een heel nieuw 
voorland heeft gekregen.58  
 

Nummer 5 van het Mededelingenblad van de Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars 
is ook het laatste nummer. Door een fusie met de Vereniging tot bevordering der grafische 
kunst. Het gezamenlijke nieuwe tijdschrift heet Mededelingen van De Grafische.  
De ongepubliceerde correspondentie:  
28 februari 1954 Baarn 

(brief van Escher 
aan Oey) 

- een houtsnede van Oey 
- een afspraak 

25 oktober 1955 Baarn 
(kaartje van Escher 
aan Oey) 

Opening van een tentoonstelling in het PTT-
kantoor aan de Pieter de Hoochstraat 55 in 
Amsterdam (nu Residentie Pieter de 
Hooch). 

13 maart 1956 Baarn 
(kaartje van Escher 
aan Oey) 

- afspraak 
- lezing over sterrenkunde 

2 september 1957 Palermo 
(ansichtkaartje van 
Escher aan Oey) 

Reis van Escher langs Athene, Istanboel en 
Palermo, afbeelding op de ansichtkaart is 
de Kloostergang in het benedictijnerklooster 
van Monreale. Escher heeft deze 
kloostergang in 1933 al een keer in een 
houtsnede afgebeeld.  
Een directe invloed van deze of andere 
reizen uit de jaren vijftig zien we in Eschers 
werk niet meer terug.  

 
58 Hammacher, Stromingen en persoonlijkheden, 174. 
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Zeereis 1957 Hazeu 389, relatie tussen 
deze zeereis en de brief aan Oey, Hazeu 
391. 

21 oktober 1957 Baarn 
(brief van Escher 
aan Oey) 

- naturalisatie Oey 
- eerste ideeën (overzichts-)tentoonstelling 
ter gelegenheid van Eschers zestigste 
verjaardag in 1958 
- sterrenkunde (komeet Mikros) 
   

26 oktober 1957 Baarn 
(brief van Escher 
aan Oey) 

- tentoonstelling/ boek/ catalogus, 
- hier komt de inleiding door Oey voor het 
eerst ter sprake, 
- verwijzing naar het wiskundig congres/ 
tentoonstelling/ en catalogus van deze 
tentoonstelling in het Stedelijk Museum in 
Amsterdam, van 27 augustus tot 26 
september 1954,  
- verwijzing naar een geplande expositie ‘4 
Grafici’ in het Museum Boijmans Van 
Beuningen in Rotterdam.59  
-verwijzing naar een catalogus Tokyo waar 
Appel en Escher naast elkaar instaan.  

21 april 1958 Baarn 
(brief van Escher 
aan Oey) 

- garantstelling van Escher voor Oey 
- Tentoonstelling 4 Grafici in Arnhem  
- De bestedingsbeperking 
- The Black Cloud60 

19 oktober 1958 Baarn 
(brief van Escher 
aan Oey) 

- Oey vestigt zich als apotheker in de 
Amsterdamse Jordaan en gaat met zijn 
gezin boven de apotheek wonen. 
- Escher is begonnen met een nieuwe 
houtsnede.61  

5 december 1958 Baarn 
(brief van Escher 
aan Oey) 

- contact met de drukkerij Erven Tijl uit 
Zwolle 
- prof. Dr. P. Terpstra (wiskundige 
Groningen) gaat ook een hoofdstuk voor het 
boek schrijven 
- discussie over de titel 
* Dwangneurose 
* Speelse verzinsels 
* Spel met de realiteit 
* geen titel 

 
59 De 4Grafici zijn naast Escher, Harry Disberg (schilder en graficus 1921 - 2004), Wout van Heusden (schilder 
en graficus 1896 - 1982) en Harry van Kruiningen (schilder en graficus 1906 - 1996). In deze samenstelling 
exposeren ze voor het eerst samen in 1957 in het Stedelijk Museum te Amsterdam en van 15 februari tot 15 
maart in het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, in het gemeentemuseum in Arnhem. In de jaren 
daarvoor hadden ze in een iets ander samenstelling al geëxposeerd in het Museum Boijmans van Beuningen in 
Rotterdam in 1952, en in het gemeentemuseum Arnhem in 1953. In 1949 hadden Escher, Van Heusden en Van 
Kruiningen ook al gezamenlijk geëxposeerd in het Museum Boijmans van Beuningen. (zie ook catalogi)  
60 De zwarte wolk (Engelse titel: The Black Cloud) is een sciencefictionroman uit 1957 van de Britse schrijver en 
wetenschapper Fred Hoyle. Fred Hoyle (1915 - 2001) was een Brits astronoom en kosmoloog. Hij was vooral 
bekend vanwege zijn oppositie tegen de Big Bang theorie en stelde daar zijn eigen steady state theorie 
tegenover. De term Big Bang liet Hoyle in een radio-interview vallen als denigrerende benaming. Sindsdien is die 
term een algemeen aanvaard begrip.  
61 In 1958 maakt Escher zes houtsneden en in 1959 drie, Cirkellimiet II (maart 1959) heeft wel enige 
verwantschap met het werk van Oey en is als abstracte houtsnede een buitenbeentje in het oeuvre van Escher. 
In 1958 werkt Escher ook aan de muurschildering voor de Utrechtse begraafplaats. 
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- bij de titel Speelse verzinsels heeft Escher 
al een schets voor de omslag gemaakt (niet 
aangetroffen). 

16 december 1958 Baarn 
(brief van Escher 
aan Oey) 

- Titel en ‘schets’ voor het boek 
- Terpstra heeft zijn medewerking aan het 
boek toegezegd 
- Escher heeft een waarschuwing gekregen 
– van Chris Leeflang - voor de (typo) 
grafische vormgeving door Tijl.62 Hierover 
ontstaan later ook problemen. 

15 maart 1959 Baarn 
(brief van Escher 
aan Oey) 

- Escher vraagt instemming aan Oey met de 
(klachten) brief over de uitvoering van de 
dummy, 
- Escher uit zijn eerste twijfels over de 
‘inleiding’ van Oey voor het boek en verwijst 
naar het typoscript met zijn aantekeningen. 

19 april 1959 Baarn 
(brief van Escher 
aan Oey) 

- Escher heeft de concept inleiding van Oey 
aan twee niet nader genoemde vrienden 
laten lezen, dit sterkt Escher in zijn mening 
de bijdrage van Oey niet te willen opnemen 
in het boek, 
- de problemen met Tijl zijn nog niet 
opgelost, ‘beter geen boek dan een slecht 
boek’ is Eschers opvatting. 

8 mei 1959 Baarn 
(brief van Escher 
aan Oey) 

- Escher gaat nogmaals in op zijn bezwaren 
tegen de bijdrage van Oey aan het boek en 
deelt mee dat hij alle teksten met 
uitzondering van de bijdrage van Terpstra 
nu zelf gaat schrijven. Hij kan zich niemand 
voorstellen ‘die zulk een taak maar kan 
vervullen.’63 
- De typografische verzorging is nu in 
handen van Aldert Witte, die al in de brief 
van 16 december 1958 genoemd wordt.64 
- In het boek komen 12 vlakverdelingen en 
40 grote reproducties. (de in 1959 
verschenen versie van dit boek wijkt hier 
maar weinig vanaf) 

Alle strubbelingen rond het boek en Oey’s bijdrage daaraan lijken de vriendschap toch 
bekoeld te hebben. Hierna vind ik alleen nog een korte brief uit 1967. 
7 januari 1967 Baarn 

(brief van Escher 
aan Oey) 

Escher reageert op een houtsnede (?) van 
Oey en zegt dat hij zelf geen nieuw werk 
heeft gemaakt. 
De persoonlijk, niet gepubliceerde en 
handgeschreven correspondentie begon in 
1954 ook met een houtsnede, zo lijkt de 
cirkel weer rond. 

 
62 Chris Leeflang (1904 – 1993) Boekhandelaar - directeur van boekhandel Broese in Utrecht - typograaf, 
kunstverzamelaar en medeoprichter van Stichting De Roos in Utrecht. 
63 Dit is eigenlijk voortdurend en steeds sterker mijn indruk, namelijk hoe zorgvuldig Escher het beeld van zijn 
oeuvre zelf geregisseerd heeft, grotendeels het beeld dat nu nog steeds overheerst. 
64 Aldert Maria Witte (1916 - 1974) typograaf, uitgever, dichter en bloemlezer. Hij richtte in 1938 met Nico G. 
Berkhout en Henk Hirs het katholieke tijdschrift Spaanders op. Van 1943-1945 leidde hij de clandestiene en 
bibliofiele uitgeverij d'Uylen-spieghelpers. In 1958 verzorgde hij ook de bibliofiele uitgave van M.C. Eschers 
Regelmatige vlakverdeling voor Stichting 'De Roos', Utrecht, 1958. 
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Het ongedateerde typoscript – vier pagina’s - van Oey getiteld: Correcties op het Netvlies. 
 
Correspondentie koninklijke drukkerij en uitgeverij van de Erven J.J. Tijl N.V. te Zwolle: 
 
4 december 1958 Zwolle 

(brief van Tijl aan 
Oey) 

Eerste ideeën over het boek met een 
bijdrage van Terpstra en Oey. 

22 januari 1959 Zwolle 
(brief van Tijl aan 
Oey) 

Bevestiging van de opdracht, er lijkt 
overeenstemming over de titel Speelse 
verzinsels.  

15 maart 1959 Baarn 
(brief van Escher 
aan Tijl – J. Vos) 
drie getypte A4 
vellen, 
Verwijzing naar een 
brief van Escher aan 
Tijl van 5 december 
1958 (niet 
gevonden). 
 

- Escher uit zijn ontevredenheid met de 
typografische verzorging van de dummy 
voor het boek. 
- Hij heeft advies gevraagd aan vier 
‘raadslieden’ waarvan hij alleen Oey met 
name noemt. In de brief van 15 maart 1959 
aan Oey, noemt Escher de andere drie: 
* Mr. B. (Bas) Kist bibliofiel en verzamelaar, 
maar ook een jeugdvriend van Escher, 
* M. Dijkhoffz van boekhandel Dijkhoffz, 
Plaats 27 in Den Haag,  
* J.C. Ebbinge Wubben (1915 – 2014) 
directeur van Museum Boijmans Van 
Beuningen (van 1945-1947 en 1949-1950 
als waarnemend directeur en van 1950-
1978 als directeur). 
- Escher gaat uitvoerig in op de kwaliteit van 
de dummy, eigenlijk is hij overal ontevreden 
over, van de typografie tot de kwaliteit van 
de reproducties.  
- Voor het boek heeft hij Tijl een originele 
afdruk van de litho Tekenen uitgeleend.65 
De lithosteen hiervan is inmiddels 
vernietigd, dus de litho kan niet meer 
bijgedrukt worden. Toch heeft hij hem 
(zwaar) beschadigd van Tijl teruggekregen.  

4 mei 1959 Zwolle 
(brief van Tijl aan 
Oey) 

De bijdrage van Oey wordt niet opgenomen, 
wel wordt een schadevergoeding van vijftig 
euro betaald.  

Hier ontbreekt kennelijk nogal wat correspondentie, biograaf Wim Hazeu beschreef hoe 
Escher zich heeft ingespannen dat Oey wel betaald werd, uiteindelijk heeft Escher achter 
de schermen deze ‘schadevergoeding’ zelf betaald.  
Ook is er een correspondentie tussen Escher en Terpstra over diens bijdrage aan het 
boek, maar ook over een tentoonstelling en lezing in Cambridge (GB).  

 
65 M.C. Escher Tekenen litho 28,2 x 33,2 cm januari 1948  
In de litho Tekenen komen twee gedetailleerde, levensechte handen los van het papier. Op zorgvuldige wijze 
schetsen ze met enkele lijnen elkaars mouwen, die wel binnen de grenzen van het papier blijven. De linkshandige 
Escher gebruikt zijn rechterhand hier als model. Hij beeldt rechts tweemaal af, eenmaal zoals hij hem in een 
voorstudie had getekend en eenmaal gespiegeld. Maar omdat een litho afdruk het spiegelbeeld is van de 
tekening op de lithosteen, zijn de handen daarop juist weer twee linkerhanden. Om de 'cirkel' van twee handen 
die elkaar tekenen te kunnen maken moest hij de tweede voorstudie spiegelen. Waar de handen 
driedimensionaal zijn weergegeven, blijven de mouwen juist plat. Hierdoor ontstaat de verrassende illusie dat de 
handen daadwerkelijk elkaar aan het tekenen zijn. De voorstudie heeft Escher wellicht bij vergissing/ later op 
februari 1948 gedateerd. 
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8. Bijlage 3. Overzicht van gebruikte afbeeldingen. 
 

 
Afb.01: M.C. Escher Tegenstelling (Orde en chaos) februari 1950 litho 28 x 280 mm. 

 
Afb.02: M.C. Escher Omhulstel mei 1955 houtgravure en houtsnede in zwart, bruin, 

blauwgrijs en grijs, gedrukt van vier blokken 345 x 235 mm. 
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Afb.03: Noordbrabants Museum in Den Bosch, tentoonstelling De Ontdekking van het 

Heden: M.C. Escher Omhulsel 1955 houtgravure en houtsnede en Paul Delvaux Vrouw 
met gesloten ogen 1975 Aquarel, olieverf en inkt op papier. 

 
Afb.04: Karel Appel voormalige koffiekamer in het (oude) stadhuis van Amsterdam, nu 

hotel Sofitel The Grand met de muurschildering Vragende Kinderen uit 1949. 
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Afb.05: M.C. Escher Verbum (Aarde, lucht en water) juli 1942 litho 332 x 386 mm. 

 
Afb.06: M.C. Escher Reptielen maart 1943 litho 334 x 385 mm. 
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Afb.07: M.C. Escher Ontmoeting mei 1944 litho 342 x 464 mm. 

 
Afb.08: M.C. Escher Balkon juli 1945 litho 297 x234 mm. 
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Afb.09: Oey Tjeng Sit Reguliersgracht gezien vanaf brug over Keizersgracht in zuidelijke 

richting 1951 inkt op papier, collectie Stadsarchief Amsterdam. 

 
Afb.10: M.C. Escher Kleiner en kleiner oktober 1956 houtgravure en houtsnede in zwart en 

bruin, gedrukt van vier blokken 380 x 380 mm. 
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Afb.11: M.C. Escher Belvédère mei 1958 litho 462 x 295 mm. 
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Afb.12: M.C. Escher Drie bollen I september 1945 houtgravure 279 x 169 mm. 

 
Afb.13: M.C. Escher Les Eyzies 28 juli 1950 potlood op papier 233 x 307 mm., zoals 

opgenomen in de Kohga catalogus deel III p. 72. 
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