Ons geschenk

is deze regels op de grote feestdag onder de
ogen van de lezers van ,,Erts” komen, is de
Commissie Jubileumgeschenk begonnen aan de
laatste dag van haar bestaan.
Zij ontstond op weinig democratische wijze op een
Dinsdagmiddag na kantoortijd, haar voorzitter werd
mogelijk zelfs juist hierom
bij ontstentenis
aangewezen.
Zij ving haar taak aan met enige schroom, vooral
toen zij zich door de guile reacties van allerwege
bewust werd, dat de leden der Billitonfamilie iets
schoons en blijvends wilden schenken als blijk van
bun vreugde over bet verleden en van bun vertrouwen
in de toekomst van bun Maatschappij.
Met Mej. Gischler, directrice van de ,,Stichtiog Kunst
en Bedrijf”, werden de mogelijkheden vao een ge
schenk in bet raam der financiele mogelijkheden
bezien.
Tenslotte viel, na overleg met de Directie, de keus
op een beeld, te plaarsen op de stoep voor bet gebouw.
De opdracht voor dit hoofdgeschenk is gegeven aan
de beeldhouwer Stauthamer.
Nog even vreesden wij, dat Louis Couperus zelf of
zijn schepping Eline Vere, reeds beslag had gelegd
op een plaatsje op bet Louis Couperusplein.
Doch toen ook deze wolkjes waren overgedreven
volgde spoedig een voorlopige vetguoning van de
Gemeente ‘s-Gravenhage.
Onze vreugde was groot toen de eerste schets van
de beeldhouwer door de Commissie Kunstopdrachten
der gemeente unaniem werd aanvaard.
Daarna groeide bet beeld snel naar halve grootte en
tenslotte vulde bet in natuurlijke grootte in gips
geboetseerd, de werkruimte van de beeldhouwer.
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Het resultaat in brons op een voetstuk van graniet,
brenger van tinerts, wordt U hierboveo als feestelijke
impressie van Ted Schaap getoond.
Beeldhouwer Stauthamer beef t zijn scheppende fan
tasie gericht op bet geven van een allegorische voor
stelling van de Billiton Maatschappij, oprijzend uit
een mijnbouwkundig verledeo
bet voetstuk van
graniet
naar een nieuwe toekomst. Een toekomst,
die nieuw is na bet verbreken van de binding met
Billiton en die zich behalve op de mijnbouw ook
richten zal op een industriele ontwikkeling.
Zij voert een vlam mee omboog als zinnebeeld van
bet magma dat ertsen deed ootstaao, van bet vuur dat
ertsen tot metalen smelt, van de enetgie, nodig voor
elke industrie en als zinoebeeld van de enetgie als
menselijke factor in de ontwikkeling.
Moge deze allegorie de herionering wakker houden
aan een roemrijk verleden en een stimulans vormen
voor een enetgieke ontwikkeling in de toekomst.
Naast dit hoofdgeschenk aan de Maatschappij wilde
de Commissie nog enkele kleinere geschenken aan
bieden, welke ten dele ook een gevolg zijn van bet
feit, dat de binnenvloeiende giften de ramingen verre
overtroffen.
Van deze nevengeschenken is bet eerste ons gesugge
reerd door één der beambten ni. bet ftaaie album met
de foto’s van bet personeel der bedrijven en van de
oud-beambten.
Het werd vervaardigd door bet kunstenaars-echtpaar
Aalbers—Kollewijn uit Voorburg, dat er tevens een
cassette bij ontwierp.
In deze fraaie cassette is ook bergplaats voor brieven
en drukwerken, welke betrekking hebben op dit
Jubileum.
—

—
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Een herinnering dus aan al diegenen, die mede
werking gaven aan de geschenken, doch ook een
archief, waaruit in de toekomst geput kan worden.
Het tweede geschenk is een klein model van bet beeld,
bestemd voor de grote vergaderzaal.
Het derde is een handgeweven kleed voor de confe
rentietafel in hetzelfde vertrek. Dit kleed, waarin op
vrolijke wijze de drie tinschuitjes uit bet Billiton
wapen met de inirialen van onze Maatschappij ver
weven zijn, is vervaardigd door de Handweverij ,,De
Haspel” in Amsterdam, naar een ontwerp van de Heer
P. A. M. J. Meylink.
Mogen deze geschenken voor de Commissarissen en
Directie van heden en roekomst een bewijs zijn van
de trouw en dankbaarheid onzer beambten
oud
en jong
en van hun vertrouwen in de roekomst
van de Billiton Maatschappij.

Tenslotte zij bet mij vergund namens de Commissie
Jubileumgeschenk dank uit te spreken aan oud
beambten en bet huidig personeel in al zijn geledin
gen voor hun hartverwarmende reacties, aan Commis
sarissen en Directie voor bun advies en steun, aan
de kunstenaars en kunstenaressen voor bun bereid
willigheid en enthousiasme en last but not least aan
Mej. Gischler voor haar kundig intermediair.
De Commissie Jubileumgeschenk beef t haar taak
volbracht en kan even plotseling als zij ontstond
verdwijnen.
Doch niet dan na bet uitspreken van de hoop, dat zij
inderdaad op juiste wijze de geestdrift der Billiton
familie heeft vertolkt, want eerst dan is alles welgedaan.

—

G. L. KROL,
Voorzitter Commissie Jubileum Geschenk

—

Our jubilee gift

**

hen the readers of “Erts” see these lines on
the great festival day, the Jubilee Present
Committee will have entered the last day of
its existence.
It came alive rather undemocratically on a Tuesday
afternoon after office hours, its Chairman being
nominated during his absence possibly even for this
reason.
It began its task hesitatingly, but the generous
reactions from all sides made it clear to the Committee
that the members of the Billiton family wanted to
present something beautiful and lasting as a token
of their joy over the past and their faith in the future
of their Company.
The choice of a present within the financial resources
available was discussed with Miss Gischler, Directress
of “Stichting Kunst en Bedrijf”.
Finally, after consultation with the Managing Board,
the choice fell on a statue to be erected on the
pavement in front of the building on the Louis
Couperus Plein and the sculptor Stauthamer was
commissioned to undertake the work.
For a moment we feared that Louis Couperus himself
or the Leading Lady of one of his most famous books
Eline Vere had already commanded a place on the
Louis Couperus Plein. But when these small clouds
had drifted by, the provisional permission from the
Municipal authorities was soon granted.
Great was our happiness when the first design of
the sculptor was unanimously approved of by the Art
Committee of the Municipality of The Hague. There
after the statue was soon shaped to a half sized model
and finally it filled the studio of the sculptor life-size
and moulded in plaster.

W
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The result in bronze on a pedestal of granite, the
source of tinore, is pictured festively above by Ted
Schaap.
Sculptor Stauthamer has aimed his creative fantasy
at an allegoric representation of the Billiton Co.,
rising from a mining past
the pedestal of granite
to a new future. A future that will be new after the
severing of the bonds with the island of Billiton and
which will bend itself towards mining as well towards
industrial development.
It carries a flame as a symbol of the magma that
caused the birth of ores, of the fire that smelts metals
from ores, of the energy necessary for all industry
and also as a symbol of the energy as a human
element in the development.
May this statue keep alive the memory of a glorious
past and be a stimulant for an energetic development
in the future.
In addition to this principal present to the Company,
the Committee would like to offer a few smaller
presents, due to the fact that the incoming gifts
greatly exceeded expectations.
The first of these additional presents suggested to us
by one of the employees is a beautiful album with the
photographs of the personnel of the concerns and
pensioned employees. It was made by the artists Mr.
Aalbers and Mrs. Aalbers—Kollewijn from Voorburg
who also designed a casket for it.
In this attractive casket there is also room for letters
and printed matter associated with this Jubilee.
A remembrance, therefore, of all those who con
tributed to the presentation and at the same time, a
record for future reference.
The second one is a small model of the statue
—

—

Wij wuren
bij een !jroot
kunstenuur.

I
ephas Stauthamer is er de man niet naar om U
veel over zicbzelf te vertellen. Wel over zrn
werk, dat zo veelzjdig is en dat zo’n enorme
liefhebberii van hem blijkt te zijn, dat wanneer hi
daarover begint. ie de eerste uren niet meer wegkomt
en hoe langer hoe meer geboeid raakt door een
wereld en een leven, waar je als buitenstaander
nimmer enig idee van gebad hebt. U zult in bet
hierna volgende daarom vergeefs zoeken naar de
geschiedenis van het jongeije, dat nog vódr hij naar
school ging al zo aardig met klei poppetjes hon
maken, of over dat uentje dat potlood of penseel zo
vaardig wist te hanteren, dat de hele buart al van een
wonderkind sprak voordat het kind bij wijze van
spreken geboren was. Neen, wij moeten in het midden
laten of dit wel bet geval geweest is, want van Staut
harner zelf zullen wij dit nooit horen.
Wij weten dus maar heel weinig over de jeugd van
deze kunstenaar, die op advies van Mej. Gischler,
conservatrice van tie Stichting Kunst en Bedrijf in
onze Billiton Familie is gekomen om voor ons een
beeld te maken. Een beeld, dat zou moeten getuigen
van nieuwe kracht, die geput wordt nit bet rijke
honderdjarige verleden, dat ons zulk een schat van
ervaringen beeft opgeleuerd en die, aangepast aan de
veranderde omstandigheden, ons naar een nieuwe
verbrede toekomst moet voeren.
Stauthamer heeft dit gegez’en uitgewerkt in een
vrouwenfiguur met in haar beide vooruitgestoken
handen bet vuur als zinnebeeld van bet magma, dat
ertsen deed ontstaan; als allegorisch beeld van ouze
maatscbappij met haar mijnbouwkundig verleden, die
een nieuwe toekomst tegemoet gaat, waarin meer en
meer een industriele ontu’ikkeling verwacht kan
worden, waarin ook bet vuur als bron van alle energie
niet kan worden gemist.

C

I
oor een nadere kennismaking willen wij U een
ogenblik met ons meevoeren naar Stauthamer’s
oud patriciërshuis achter de Oude Kerk te Am
sterdam aan één van de schilderachtigste grachten.
Daar op de stoep, met boven de voordeur in sierlijke
letters de naam van de grote Hendrick de Keijser,
die het huis gebouwd en bewoond heeft, werden wij
als ,,van de Pers” in bet begin war argwanend begroet.
Maar onze belangstelling voor de kunst en dan nog
in bet bijzonder ,,zijn” kunst, die zich niet alleen tot
bet beelbouwen beperkt, deed aidra Stauthamer vaster
op zijn praatstoel zitten.
Deze praatstoel stond aanvankelijk in zijn studeer
vertrek, achter de zwaar eikenhouten tafel met boeken
en dictaten vol chemische formules en al spoedig
werd bet ons duidelijk dat deze laatste behoorden
bij één van de hobbies, de Kunst van het glazuren,
daterend uit de Limburger jaren van de kunstenaar,
die hij ook flu in Amsterdam nog vol enthousiasme
beoefent. Om U in bet kort even wegwijs te maken,
zou deze glazuur-kunst kunnen worden omschreven
met: de kunst om vóór-gebakken plastieken of vazen
met zodanige glazuurpasta te bewerken, dat zij na bet
opnieuw bakken een grote en liefst van te voren
berekende kleurverscheidenheid in het glazuur zullen
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vertonen. Vertrouwend, dat hiermede niet al te on
eerbiedig als leek over deze kunst is gesproken
durven wij flu bet studeervertrek wat meer als ter
zake kundig rond te kijken. Daarbij ontdekken Wij
steeds meer van zijn studie-objecten. Hier een kom,
een schotel, een vaas of doosje, tussen modellen van
beeldhouwwerken in was, gips of brons; daar weer
andere voorwerpen in allerlei soorten, vormen en
kleuren, temidden van een penningverzameling om
van te watertanden. Vol trots wordt het ,,zelf”-portret
getoond, dat één van zijn meest begaafde leerlingen
van de Academie voor Beeldende Kunsten te Arnhem,
voor en van hem in karikatuur op de penning heeft
vervaardigd. Op een oud-Hollandse zwaar gepantserde
geldkist wordt vol trots en met hoofs gebaar de
sleutel gelegd als invitatie, ga je gang maar, zie maar
dat je mijn daarin geborgen andere hobby-schatten
te pakken krijgt. Wanneer na enige tijd met behuip
van een kurketrekker een korte klik verraadt dat we
warm en bet brevet ,,intellectueel inbreker” waardig
zijn, bemerken we dat foto- en filmkunst zorgvuldig
achter ,,slot en grendel” met de toewijding van een
echt liefhebber worden gekoesterd en bewaard. Wij
weten dan ook, dat bet doel van onze komst, de foto
en filmreportage van deze man, in ieder geval moet
slagen. Maar voordat wij zogezegd aan de beelden
storm beginnen, eerst nog een enkel woord over
Stauthamer. Over Cephas Stauthamer, die op 9
December 1899, dus nog juist voor de eeuwwisseling,
in Zeeuws-Vlaanderen, uit Zeeuwse ouders werd ge
boren en die dus net niet meer van onze eeuw is.
Op 13-jarige leeftijd ging hij naar de kweekschool
en als onderwijzer stond hij enige jaren voor de klas
in Maastricht. Vooral deze jaren, doorgebracht te
midden van de jeugd uit de arbeidende bevolking van
de ceramische industrieën aldaar, die o.a. van Houten
inspireerde tot zijn zo overbekende kinderwetjes,
ontwikkelde Stauthamer zich als sociaal voelend mens,
die steeds voor de belangen van anderen met veel
overtuiging zal opkomen.
Omstreeks 1928-1929 kwam hij op de Rijksacademie
van Beeldende Kunsten in opleiding onder Professor
R. N. Roland Hoist, aanvankelijk als kunstschilder
en beoefenaar van de monumentale kunst, voor bet
ontwerpen en vervaardigen van gebrandschilderde
ramen, mozaIken en dergelijke. Eerst later zien wij
hem overgaan tot de beeldhouwkunst, de kunst die
hij sindsdien steeds is blijven beoefenen. Zijn werk
blijft echter, ondanks de vele nieuwe stromingen
omstreeks de 30-er jaren, waarbij veelal sprake is van
een verlaten van de perspectivische stijl, figuratief,
want hij heeft eerbied voor bet natuurlijke.
Vóór de tweede wereldoorlog verschijnen reeds
werken van zijn handen op tentoonstellingen, zowel
nationale als internationale. Wij brengen daartoe in
herinnering de tentoonstelling ,,Kunst van heden” in
1939 in bet Rijksmuseum te Amsterdam en in 1940
die in bet Centraal Museum te Utrecht. Na de oorlog

verschijnen zijn werken o.a. op de internationale
exposities in Sonsbeek te Arnhem, op de Biënale in
Venetië, op een tentoonstelling in Antwerpen en op
openlucht-tentoonstellingen in Amsterdam, Den Haag
en vele andere plaatsen. Toch zijn het meer de indivi
duele opdrachten, waarvan meestal niet op tentoon
stellingen kan worden getuigd, die hoe langer hoe
meer van zijn tijd gaan vergen. Oorlogsherinnerings
monumenten (o.a. in Axel voor de Poolse bevrijders),
monumenten voor gevallenen door het verzet (in
Vinkeveen, Lisse, e.a.) maar ook gelegenheidsopdrach
ten voor jubilea en andere festiviteiten vormen een
rijke verscheidenheid en in een bonte nj een bewon
derenswaardige demonstratie van de veelzijdige
begaafdheid van deze kunstenaar, die een zeer gezien
lid is van de Nederlandse kring van Beeldhouwers.
Van zijn studeervertrek
uitziend op Amsterdam’s
Oude Kerk
naar bet atelier, is niet volgens bet
gezegde: slechts één pas, of te wel naast de deur,
neen
onze weg voert daarbij terug door de als
keuken ingerichte gang, langs enige nauwe, echt oude
trappen naar beneden en aan bet einde van de
benedengang weer enige stapjes op, waarbij wij dan
tevens even een vluchtig kijkje hebben kunnen nemen
in bet atelier van oud-leerlinge Josje Smit, die naast
een schat van magnifiek appliqué-werk ook grès
mozaIken en allerhande plastische ceramiek ver
vaardigt.
In Stauthamer’s atelier is voor onze komst alles
,,aangeveegd”, is zoals hijzelf bescheiden opmerkte:
de rommel voor ons een beetje opgeruimd. Dit speet
ons eigenlijk wel, omdat wij hem graag in actie
hadden getroffen. Maar ook daar wist onze kunstenaar
we! raad op, want na ons aan de verschillende
modellen van voorgaande en nog onderbanden
werken te hebben voorgesteld, wordt snel wat gips
in melk opgelost en met bet aldus sue! werkend
middel de werkelijkheid voor film en foto’s zo goed
mogelijk gelmiteerd. Trouwens er was met het model
van ons beeld op gerekend, want als U de bijgaande
foto’s nader bekijkt, zult U bij bet grote, bet ware
schaal-model nog wel enige ledematen ontdekken, die
nog niet af zijn.
Wij zul!en U verder niet vervelen met de vele voor
bereidingen, die voor juiste vorm, compositie en
belichting moesten worden getroffen, of U vertellen
hoe wij over de grond kropen of op een ladder
kiommen om bet beeld onder de juiste en meest
imponerende hoek te ,,knippen”; wij willen alleen bij
deze gelegenheid nog eens opnieuw onze spijt be
tuigen, dat wij zó veeleisend waren en zó veel met
bet beeld lieten manipuleren, dat daar uiteindelijk
een ander model bet slachtoffer van moest worden,
zodat dit ten slotte slechts met een verbogen hoofd
—

—
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onze verdere escapades op een wat veiliger afstand
kon volgen. Het gaf ons anders ook wel weer een
goede kijk op de hechte constructie van Stauthamer’s
meesterstukken, die werkelijk wel tegen een stootje
bestand bleken. Overigens ook nog terzijde een bewijs
van Stauthamer’s kracht, wanneer je kort te voren
vernomen hebt: ,,wanneer zon kop je niet bevalt, dan
sla je hem er af en maak je een nieuwe
Nog even een aantekening voor mogelijke toekomstige
bezoekers aan bet atelier. Wanneer U eerst bet atelier
.
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bezoekt en daarna het studeervertrek, onderwerpt U
dan gewillig aan de procedure: reiniging schoenzolen,
want anders is bet daarboven niet meer schoon te
krijgen! En wanneer U dan na vele uren als schrij vet
dezes node aan de deur afscheid neemt, moge dan
ook voor U een tipje van de sluier opgegaan zijn
van bet leven van de veelzijdig begaafde kunstenaar
Cephas Stauthamer, waarbij bet goed en interessant
was te toeven.
C. “X/. G. v. d. V.

A visit
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to a great
artist.

. . .

,Het jak / r
a, in / id’
Kapit ci vim c.
z,eken/; iii
Parama,ibo
inre•

gei o
.i:’

ephas Stauthamer is not that sort of man who
tells you much about himself. It is a different
story though where his work is concerned. It
varied and appears to be such an enormous
so
is
hobby of his that when he starts talking about that
yubject you cannot break away for hours, as you
gradually become more and more fascinated by a
world and a life of which you as an outsider never
had any idea. Therefore you will look in vain in that
u’hich follows, for the history of the little boy who
could mould clay figures so nicely even before he
went to school, or about the kiddy who was so handy
with pencil or brush, that the whole neighbourhood
talked about a wonder child even before it. by way
of speaking, was born. No, we must leave undecided
whether this was the case or not since from Staut
hamer himself we shall never get information.
We, therefore, know very little about the youth of
this artist, who came into our Billiton family to make
a statue for us, on advice of Miss Gischler, Curator
of the “Stichting Kunst en Bedrijf”. A Statue that had
to express new strength, deriving from the rich
centenarian past that has brought us such a wealth
of experience and u’hich, adjusted to the altered
conditions, has to lead us to a new and wider future.
Stauthamer has worked this assignment out into a
female figure carrying in both out-stretched hands
the Fire as symbol of the magma that is the origin
of ores, as an allegoric portrayal of our Company
with its mining past encountering a new future
wherein an industrial development can be increasingly
expected and wherein the fire, as the source of all
energy. cannot be missed.

C

or your benefit we would like to take you for a
few moments to Stauthamer’s old patrician house
behind the “Old Church” in Amsterdam on one
of the most picturesque canals. On the pavement
there at the front door, above which in graceful
characters the name is inscribed of the great Hendrick
de Keijser, who built, and lived in the house, we
were greeted somewhat suspiciously because of our
seemingly connection with the Press but our interest
in art and especially “his art”, which does not confine
itself to sculpture only, soon induced Stauthamer to
become steadily more talkative.
This talking began in his study, from a chair behind
the heavy oak table covered with books and dictations
full of chemical formulae. Soon it became clear to us
that the latter had to do with one of the hobbies,
the art of glazing, dating from the Limburg period
of the artist, a hobby which even in Amsterdam he
keeps up enthusiastically. To make things somewhat
clearer to you in a nutshell, this art of glazing could
be described as follows: the art to manipulate pre
baked plastics or vases with glazed paste in such a
way that after the renewed baking the glaze will
show a great variety of colour, which preferably
should be figured out beforehand. Trusting that a
layman has not spoken too disrespectfully about this
art, we now dare to look around the study through
more expert eyes. In this way we continually discover
more of his study objects. A basin here, a saucer, a
vase or little box, between models of sculptures of
wax, plaster or bronze; over there other objects of all
kinds, shapes and colours, amidst a collection of coins
to make one’s mouth water. Proudly the caricature
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of the “self” portrait is shown, made of
him and for him on a coin, by one of
his most gifted pupils of the Academy
of Design at Arnhem. Courtly and full
of pride the key is placed on an old
Dutch heavily armoured strong-box as
an invitation to go ahead and see if you
can find any other hidden hobby
treasures inside. After a while, with the
aid of a corkscrew, a short click gives
away that we are getting warmer and
becoming worthy of the certificate of
“intellectual burglar”. We then notice
that the art of photo and film is being
cherished and safeguarded carefully
behind “lock and key” with the devotion
of a real amateur. We, therefore, know
that the object of our coming, to make
a photographic and film report of this
man cannot fail. However, before we
begin, so to speak, with our iconoclasm,
a few words about Stauthamer. About
Cephas Stauthamer, who was born in
Zealand Flanders to Zealand parents on
the 9th of December 1899, so just before
the turn of the century and who, there
fore, just missed being of our century.
At the age of 13 years he attended the
Teacher’s Seminary and as teacher he
stood for many years before the class in
Maastricht. Especially in these years,
spent amidst the youth from the working
people of the ceramic industries there
who, amongst others, inspired van
Houten to his so well-known Children
Acts, Stauthamer developed into a man
of social feelings, who with much con
viction will always be the champion for
the interest of other people.
Roundabout 1928—29 he went to the
Governmental Academy of Design under
the tutorship of Professor R. N. Roland
Hoist, initially as painter and practiser
of the monumental art, for the designing
and manufacturing of enamelled win
dows, mosaics and such-like. Only later
we see him changing over to sculpture,
the art which he since then has continued
to practise. However, his work remained
figurative for he has respect for the
natural, in spite of the many new ten
dencies roundabout the thirties during
which period there was a definite trend
to depart from the perspective style.
Before the second world war creations of
his were already to be seen at exhibitions,
national as well as international ones.
We remind you of the exhibition of

“contemporary art” in 1939 held at the
Rijksmuseum at Amsterdam and in 1940
the one in the Centraal Museum at
Utrecht. After the war his works
appeared, amongst others, at the inter
national exhibitions in Sonsbeek, Amhem, at the Biënale in Venice, at an ex
hibition in Antwerp and at open-air ex
hibitions in Amsterdam, the Hague and
many other places. Yet the individual
assignments, the result of which generally
will not be shown at exhibitions, are
gradually demanding more of his time.
War memorials, amongst others those in
Axel for the Polish liberators, monuments
for the victims of the Resistance
Movement at Vinkeveen, Lisse, etc., but
also incidental assignments for jubilees
and other festivities, form a rich variety
and in a colourful row an admirable
illustration of the versatile talents of this
artist, who is a highly appreciated
member of the Netherlands circle of
Sculptors.
It is not just one step, as the saying goes,
from his study overlooking the “Old
Church” of Amsterdam to the studio,
our
nor is it quite next-door, no
way leads back through the hall, furnished
as a kitchen, down some narrow genuine
old stairs and up a few steps again at
the end of the lower corridor. We have
then had the opportunity of snatching
a quick glance at the studio of his former
pupil Josje Smit who creates, besides a
wealth of magnificent appliqué work,
grés-mosaics and all sorts of plastic
ceramics.
Stauthamer’s studio had a good “sweep”
before our arrival and as he so modestly
remarked: “there has been some tidying
up done for you”. Actually we regretted
this as we had rather seen him in action.
But the artist knew a solution to this
because after having introduced us to
diverse models of former and unfinished
creations, he then quickly dissolved some
plaster in milk. With this fast working
medium the reality is imitated, as near
as possible, for the benefit of film and
photo. Indeed, for the model of our
statue this had been taken into consider
ation, for if you look closer at the
published photographs, you will certainly
discover some unfinished limbs in the
model constructed to scale.
We shall not bore you with the many
preparations necessary for the exact shape,
.
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composition and lighting. Nor shall we explain how
we crawled over rhe floor or climbed up a ladder to
“snap “the statue from the perfecr and most impressing
angle. We only want to stress once more, how sorry
we are that we were so exigent in wanting to have
the sratue handled in such a way that eventually
another model had to become the victim, with the
result that finally, though only with its head bent, it
could follow our further escapades from a safer
distance. On the other hand, it gave us a good idea
of the sound construction of Stauthamer’s master
pieces which really proved to be able to stand a good
deal. Of Stauthamer’s strength as well, considering
the remark we just heard: “when a head like that
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simply doesn’t please you then you knock it off and
make a new one
Just a note for possible future visitors to the studio.
When you visit it first and afterwards the study you
should submit yourself voluntarily to the following
procedure: wiping off the soles of your shoes, for
otherwise it is impossible to get things clean up
stairs! May you have realized something of the
greatness of the talented and versatile Cephas Staut
hamer when, after many hours, you, like the author
of these lines, tear yourself away from his doorstep
and a place where it was so pleasant and interesting
to dwell.
C. W. G. v. d. V.
.

