
Boy Namlas de Crasto

Van 1 - 29 oktober vindt in het Spant een bijzondere tentoonstelling plaats.
,Naast zijn verder veelzijdige oeuvre exposeert de Bussumse kunstenaar Namias
de Crasto een groot aantal gekalligrafeerde gedichten met de daarbij behoren-
de etsen. Vandaar ook de naamgeving der tentoonstelling. Het betreft gedich-
ten van de Bussumse diehtores Christine Hilsum-Beuckens en de Antilliaan
Pierre Lauffer. Bijzonder is ook, dat de expositie geopend wordt door de ge-
volmachtigd minister van de Nederlandse Antillen.

M.H. Namlas de Crasto

Boy Namias de Crasto werd op 9-3-1935 op Curacao geboren. Van 1953 toL 1956
werkte hij als grafisch ontwerper bij de Shell aldaar. ïoen hij in 1955 voor
dit bedrijf kerstkaarten ontwierp, verwierf een dosr hem vervaardigde crayon
tekening de eerste prijs. Dit leverde een Stieusa-beurs op, die hem in staat
stelde om aan de Akademie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven een oplei-
dinq t.e volgen voor'graficus. In 1961 behaalde hij het diploma.
Reeds tijdens zijn studie werd (en was) hij bezeten van het vak kalligrafie, me-
de geÍnspireerd door zijn docente Margaretha Paulsen. Dit leidde o.a. tot de
vererende opdracht om een gedicht van de Eindhovense dichteres Hamiët Lau-
rey vast te leggen voor de eerste steenlegging van de Stadsschouwburg te
Eindhoven.
Een tweede specialisatie was de opleiding tot postzegelontwerper bij de PTT

in Den Haag onder leiding van Christiaan de Moor en S. Hartz, eveneens in
1961. Zo ontwierp hij voor de Antillen drie sereis postzegels. In deze tijd
was De Crasto als graficus werkzaam bij Philips in Eindhoven.
Na een korte onderbreking op Curacaol met een geslaagde tentoonstelling van
zijn werk in zijn geboorteplaats Willemstad, zette hij zijn studie voortr nu aan
de Akademie voor Beeldende Vorming in Amersfoort, waar hij het diploma Voort-
gezette Studie Handenarbeid M.0. behaalde.
Sinds 1963 is hij werkzaam als leraar handvaardiqheid en tekenen aan de Delta
Scholengemeenschap te Bussum. Aan de Volksuniversiteit in ALmere doceert hij
het kalligraferen. Tot zijn beeldende kunst behoort ook het vervaardigen van
keramische plastieken; in 1978 bijvoorbeeld een opdracht voor het Waterlei-
dingbedrijf Midden Nederland.
Nadat hij in 1985 voor de Verzetstentoonstelling in Bussum een gedicht van H.
J.Scheepmaker (geb. 1921) gekalligrafeerd had, kwam hij op de gedachte van
een gecombineerd project kalligrafie - etsen, dat thans zijn gestatte krijgt
in de tentoonstelling POEZIE IN GRAFIEK EN KALLIGRAFIE, geinspireerd door
het werk van de Antilliaanse dichter Pierre Lauffer en de Bussumse Christine
Hilsum Beuckens.

Christlne Hllsum-Beuckens

De dichteres Christine Hilsum-Beuckens, in 1910-in Enschede geboren, woont
sinds 1952 in Bussum. Zij is van beroep journaliste en vertaalster. Na de
oorlog verschenen gedichten, korte verhalen en interviews van haar in de
Haagse Post, Vrij Nederland en Elsevier. Als lector las ze talloze boeken
voor haar uitgevers en zij vertaalde er veler o.à. voor Het Spectrumr uit
het Engels, Amerikaans en Duits, zoals van de dierenvanger/dierentuinhouder
Gerald Durre1l, boeken over de oorlog, over vliegtuigen/piloten, psycholo-
qie enz. Ook werkte ze mee aan Grzimekrs Encyclopedie Hetlevenderdieren.
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In 1948 verscheen van haar de diclrtbundel Zoalshetkonttbij Boucher Den Haaq.In de loop der jaren ontstonden er steeo" Gítgedichten, maar ze had eroeen behoefte aan deze te publiceren.
Ter gelegenheid van de wereldtentoonsteLling in MontreaL in 1967 zond zij hetverhaal rBevrijding' in, dat werd gepr"",;a in-n"t boek THÀNr< vóu CANADA, resp.Merci canada en ook werd opgenomen in Readers Digestrs canadiàntsatwar. 0psrond daarvan was zij één ván de vijf q";;Ji;;"1-ugo1, de opening door KoninginJuliana en Prins Beinhard van het 

-Neáerrani"" puruirjoen op deze wereldten-toonstellinq in Montreal,.
sedert 1979 vetschijnt af en toe een enkeL gedicht van haar in druk, zoals inBussums Boek (BoeÈenweek 1979) en verborgán Dichtkunst. in woora-.uiitana ( r;B1).l'larcus van der Heide nam in Bíssum door scÉriiv"rcqgen (1984) het gedicht'spantwoutersr op, gesehreven n" :gn. wandeling in het spanderswoud met haarkleinkind shannon, á?n wie het sedicht;;ó;J;dn is. 

'ok 
dit sedÍcht werd

B:ff]j:i:;:"""0 en in een ers íasrseres;';;-iË-op de tenroonsËerhnq t"

In het kader van cJe tentoonsteLl:
taan lB. Bussrrm) epn r*nr{or .,^^ lU::::?lij"t llj a: Gooibergpers (Meyerkamp-
]llï lfl; ':::,li-?:1.::"9?r_u"n-"rË ;;k;iil;;";J";;"";:;ï:;iHï=,:ï"f":l:
I3i,1i;'l;J:;' :li'?:;1"":il".iT:B::"fiT::?;';;Ë';; ffii#ff"j"i"j"o3o::;"""-

lï1.:;":":l"Ho::"^:1.?::llerr., 
-nou Éer.erÀ""i;s-r""il;ï#:ilï.ïË:"ffi ;:uiLgever en in de boekharrdel.
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Het gedicht 'Dit raam omsluit me'
(ISBN 9o-72184-07-6 Gooiberqpers) .

in (de nieuwe versie van)
0orspronkelijk formaat ets

ZOALS HET KOMÏ
| 34.5 x 45 cm
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