
Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem  -  dd 12 01 2016 –  MjB  -  Gedempte. Voldersgracht  20  -  1  - 

Gedempte Voldersgracht 20     wijk: Centrum 

 
 
Soort     : Gevelsteen 
Naam     : Gerrit van Dijk (Volkel, 5 december 1938 – Haarlem, 4 december 2012) 
Ontwerp   : Gerrit van Dijk 
Gemaakt   : Swaalf Natuursteen Haarlem  
Datering    : 2008 
Perceel    : Indifferent  
Oorspronkelijke gevel  : Ja 
 
Gevel Gedempte Voldersgracht   Gevelsteen 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plaats    : Midden penant ter hoogte onderdorpels raamkozijnen  
Omschrijving  : Gegraveerde rechthoekige steen, Gerrit van Dijk al dansend met Betty Boop 
Materiaal   : Wit Marmer 
Afmetingen   : ± 220 h x 220 br mm 
Kwaliteit   : Goed  
Kenmerken  : Steen zwart ingekleurd 
Opgeknapt in   : - 
Geschiedenis   : Zie ook necrologieën blz. 207 t/m 212 van het Jaarboek van de Vereniging 
       Haerlem. 
Gerrit van Dijk,  kunstschilder, animatiefilmer, acteur was de grootste tovenaar van Nederlandse 
animatie. 
De gevelsteen kreeg Gerrit van Dijk in 2008 van zijn kinderen Rutger en Janneke voor zijn 
zeventigste verjaardag. Het ontwerp is van hem zelf. In Betty Boop verbeelde hij zijn vrouw Cilia.  
Zelf beeldde hij zich natuurlijk af zoals hij door het leven ging in zwart gekleed en met zijn 
onafscheidelijke zwarte hoed op. 
 
De Volkskrant schreef. Postuum: De man die ooit een Gouden Beer won met de animatiefilm  'Ik 
beweeg, dus ik besta', is niet meer. Gerrit van Dijk (5 december 1938 - 4 december 2012) is, een 
dag voor zijn 74ste verjaardag. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkel
https://nl.wikipedia.org/wiki/5_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/1938
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlem
https://nl.wikipedia.org/wiki/4_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/2012
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Zwarte laarzen, zwarte broek, zwart colbert en zwarte hoed: in deze uitdossing liep Gerrit van Dijk, 
Nederlands meest gelauwerde animatiefilmer, elke dag door Haarlem, als hij tenminste niet elders 
op de wereld een festival bezocht. Samen met Cilia van Dijk, zijn energieke vrouw én producer. 

 
Tovenaar 
In 2005 wijdde het Filmmuseum in Amsterdam een uitgebreid retrospectief aan het werk van de 
Haarlemse kunstenaar en schreef toen: 'De grootste tovenaar van de Nederlandse animatie is Gerrit 
van Dijk, wiens oeuvre je zonder overdrijving één lange gedaanteverwisseling kunt noemen. In 'Pas 
à deux' uit 1988 zijn het dansers die veranderen van Popeye naar Betty Boop naar Kuifje naar 
Charlie Chaplin naar Shirley Temple en verder. In 'Move So I Am' uit 1997 is het Van Dijks eigen 
lichaam dat maar blijft veranderen. En in 'The Last Words of Dutch Schultz' uit 2003 zijn het 
wereldleiders en populaire helden die versmelten tot één zinderende, historische figuur.' 
 
Gerrit van Dijk studeerde al jong aan de kunstacademie van Tilburg, al vond hij niet dat hij er veel 
geleerd had. Hij begon zijn carrière als schilder, maar stapte onmiddellijk over op de animatiefilm na 
het zien van Norman McLaren's films. Conventionele animatie vond de eigenwijze Van Dijk niet 
interessant genoeg en dus ontwikkelde hij eigen technieken en stijlen, waarbij het schilderkunstige 
altijd een rol bleef spelen. Voor films als 'Pas A Deux' gebruikte hij een vorm van rotoscopie waarbij 
hij filmbeelden op papier traceerde met behulp van een in zijn tekentafel ingebouwde filmprojector. 
Vel voor vel tekende hij zo een oeuvre bij elkaar vol ironische en soms bittere beeldcitaten over 
geschiedenis, commercie en entertainment, met als eeuwig leitmotiv: de zwarte oren van Mickey 
Mouse.    
 
Festivals 
Van Dijk was met zijn persoonlijke inzet van grote invloed: hij emancipeerde de animatiefilm in 
Nederland en stond aan de wieg van het Holland Animation Film Festival in Utrecht, van het 
Nederlands Instituut voor de Animatiefilm (NIAF) in Tilburg en van het distributiebedrijf Animated 
People in Haarlem. Zonder hem was de animatiewereld klein gebleven. Van Dijk ontving voor zijn 
werk een Gouden Kalf (op het Nederlands Film Festival) en twee Gouden Beren (op het Filmfestival 
van Berlijn) en werd in 1998 geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw.    
 
Op 7 januari 2011 zette Gerrit een geanimeerde collage van eigen makelij op YouTube, over een 
man die wordt achtervolgd door agressieve reclamebeelden. Hij belandt in een labyrint van reclames 
waaruit hij ontsnapt om daarna in de reclamehemel terecht te komen. De titel van deze film uit 1971 
luidt: 'It's Good in Heaven'. Het NIAF heeft een dvd-box uitgebracht met alle korte animatiefilms van 
Gerrit van Dijk: 'Animated Shorts 1971-2004'. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


