
TIDINGE  VAN DIE GOUDE

Het markante Waaggebouw aan de Markt Nieuwsgierig geworden naar de persoon
heeft een rijk geschakeerd verleden, Er is de van de schilder, heb ik over hem een en ander
laatste tijd heel wat afgepraat en -geschreven bij elkaar gezocht.
over de mogelijke functies van het Goudse Oswald Gualtheri d’Aumerie werd op 13
Waaggebouw. Maar niemand heeft eraan juli 1865 geboren in Waalwijk (N.Br.)  als
herinnerd dat de verdieping van de Waag, zoon van mr. J.F. d’Aumerie en Henriëtta
voordat deze in gebruik werd genomen door Adriana Huygens, een verdienstelijke amateur-
de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, schilderes. Oswald is in zijn leven nogal eens
ooit onderdak heeft verleend aan een perma- van woonplaats veranderd.
nente schilderijententoonstelling. Hij woonde, studeerde en werkte

Ik herinner mij die expositie eens te hebben achtereenvolgens in Waalwijk (tot i870),
gezien. (Hoe de toegang werd geregeld is mij Bolsward, Leiden, Breda, Den Haag, Rijswijk,
onbekend). Er hing een groot aantal, over het München, Dachau, Parijs en Anderlecht.
algemeen, vrij kleine schilderijen (volgens
Vorsterman van Oyen  zouden het er ruim 400

,Van 1905 tot 1910 woonde hij vermoedelijk in
\ Den Haag, maar verbleef vaak in Reeuwijk  en

zijn geweest), alle van één kunstenaar.
Dat was Oswald’ Gualtheri d’Aumerie, die in

Gouda. In 1910 vertrok hij weer naar Parijs,
maar keerde bij het uitbreken van de Eerste

het eerste decennium van onze eeuw in Gouda Wereldoorlog weer terug naar Nederland. Na
en Reeuwijk zou hebben gewerkt. de oorlog verhuisde hij weer naar Anderlecht
De schilder was een broer van notaris om in 1936 weer naar ons land te komen,
Frederik Lodewijk d’Aumerie, die ‘s zomers waar hij op 5 april 1962 in Den Haag
vaak in Reeuwijk  in zijn landhuis ‘Elfhoeven’ overleed.
verbleef, aan de plas met diezelfde naam.
Ook de plas en de daarin in zijn opdracht
door de opzichter Jan Straver beplante
eilandjes, waren grotendeels zijn eigendom.

In 1930 verkocht de notaris zijn gehele
Reeuwijkse bezit aan de gemeente Reeuwijk.
Die stichtte daar toen het recreatieoord ‘Elf-
hoeven’, met o.m. een jachthaven, een zwem-
bad en een restaurant.

De schilder D’Aumerie logeerde en werkte
vaak in het landhuis van zijn broer. Dat hij
ooit in Reeuwijk of Gouda zou hebben
gewoond, zoals Scheen vermeldt, is niet aan-
nemelijk, althans ter plaatse onbekend.
Het ligt wel voor de hand dat hij bij zijn
vertrek naar Parijs omstreeks 1910 zijn
schilderijen wist onder te brengen in De
Waag. Wanneer die verzameling daaruit weer
is verdwenen, heb ik niet kunnen ontdekken.

Genootschap -

Wat zijn opleiding als beeldend kunstenaar
betreft, weten we dat hij de eerste lessen
ontving van zijn moeder. .
In Leiden bezocht hij tot 1883 de Avond-
teekenschool van het genootschap ‘Mathesis
scientiarum gene&‘,  een instelling ter
aanmoediging en beoefening van wis- en -
natuurkunde, bouwkunde en andere vakken.
Het was een eerbiedwaardig genootschap, dat
nog steeds bestaat in de vorm van een middel-
baar-technische school.

Daarna was Oswald vanaf 1888 gedurende
een aantal jaren ingeschreven bij de Academie

Wel bezit stedelijk museum ‘Het Catharina
hij onder meer studeerde onder leiding van
Fr. Jansen.

voor Beeldende Kunsten in Den Haag, waar

Gasthuis’ een aantal van zijn werken, waar-
onder ook enkele die ooit in het gemeentehuis
van Reeuwijk hebben gehangen.
Een zaaltje in het museum draagt zijn naam,
maar schilderijen van D’Aumerie  worden
momenteel niet geëxposeerd.

In die tijd schijnt hij ook veel te danken
hebben gehad aan aanwijzingen en
raadgevingen van de schilder M.  Vrolijk. Na
Den Haag bezocht hij nog in het eind,van de
vorige. eeuw een schildersacademie in Dachau
bij Munchen.  Inmiddels was hij in 1890 al
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‘Pulchri Studio’ in Den Haag.
Oswald d’Aumerie’s voorkeur ging vooral

uit naar het schilderen van landschappen en
landschappelijke taferelen (ook uit het
buitenland): bos-, plas-, polder- en zeege-
zichten, vaak met daarop afbeeldingen van
schepen. Ook kent men van hem tekeningen
van personen, maaiers, tuinlieden en dienst-
meisjes, ook portretten.
Voor zijn broer, de notaris, tekende hij een
exlihris met daaron  de afbeelditw  van een

een  hoek.  ge!i.teld  ‘Yotes historiques et
généalogrques sur  la commune d’Aumerie  et
la famille  d’Aymeries dite d’Aumerie’,
Dat boek werd geschreven door graaf Paul du
Chastel de la Howarderie Neuvireuil en in
1900 verschenen in Tournai (Doornik).. _--_ \--  - -- -----,-

dr. A,  Scheygrond

Of hij meer exlibris heeft ontworpen is mij
niet bekend. Wel verzorgde hij illustratie van
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