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MET VERVE…

… tonen we dit nieuwe overzicht van kunstwerken. Een

representatieve en werve(le)nde selectie uit onze omvang-

rijke collectie, evenals vorig jaar verenigd in één uitgave.

Met ‘Een Keur aan Kunst’ onderscheiden wij ons, en

daarom is dit ook al weer een tijdje ons devies. Wij geven

er ook mee aan méér te willen zijn dan alleen 

‘kunsthandel’.

De kunsthandel van de toekomst móet ook meer inhoud

geven aan het vak. De in steeds hoger tempo vorderende

communicatietechnologie verandert de maatschappij snel

en ingrijpend. Ook de kunstmarkt ontkomt daar niet aan.

De opmerkelijke transparantie van het internet legt steeds

verder de routes bloot die de kunsthandelaar op zijn 

ontdekkingsreizen heeft gevolgd. Het internet heeft ook 

in onze wereld de kaarten opnieuw geschud en voor een

gewijzigd evenwicht gezorgd. Vele doe-het-zelvers en kwiek

opgeleide ‘experts’, laptop op zak, doen in toenemende

mate pogingen het handjevol specialisten dat door 

jarenlange inkoopervaring op degelijk opgebouwde kunst-

expertise kan bogen, te beconcurreren. Het laat zich niet 

in kort bestek elegant verwoorden hoe dat komt en hoe

dat zal uitpakken. Wij merken in ieder geval dat het voor

particulieren steeds moeilijker wordt om te weten aan welke

mening veel waarde moet worden gehecht, aan welke 

minder, en aan welke weinig of niets… Velen denken dat

de kunstkennis van de ene specialist (of ‘expert’, zoals men

zich al snel noemt) niet veel van die van de andere verschilt,

maar niets is minder waar. Wij geloven dat we in de huidige

kunstmarkt in een overgangsperiode zitten, en dat over

enige jaren – in verschillende opzichten – de wal het schip

weer zal keren. Dat zal volgens ons op de markt van heden-

daagse kunst, waarop zich zulke ongebreidelde speculaties

voordoen, het duidelijkst merkbaar zijn. 

In het besef dat wij voor eigen parochie preken geven wij 

u aan dat het veiliger is om kunst te kopen bij een bedrijf

dat 1) zélf echtheid en conditie kan beoordelen, 2) veelal

zélf investeert, 3) direct betrokken is bij restauratie en 

documentatie, 4) geen moeite heeft met een zeer lange

garantieperiode (twintig jaar) en dat bovendien 5) door

een met eigen middelen opgebouwde collectie een ‘soepel’

ruilrecht kan verschaffen, waarbij kopers geen extra kosten

hoeven te maken als ze – om welke reden ook – het

schilderij willen verwisselen voor iets anders. 

Wat gebeurt er als, soms lange tijd na aankoop, aan de

echtheid wordt getwijfeld? Naar mate de kennis van

bepaalde schilders toeneemt zou het schemergebied van

wat wel of niet echt is kleiner moeten worden. De kennis

van de beste vakspecialisten is echter zelden van gelijk

niveau, en nog minder overeenkomst is er in hun wijze 

van beoordelen: iedereen kijkt immers anders naar kunst 

en subjectiviteit is niet uit te sluiten. Wanneer er over de

echtheid ‘slechts twijfel’ is menen vele marktpartijen in de

kunstwereld dan ook dat zij de garantieregeling niet hoeven

uit te voeren; bij hen geldt dat er ‘ten genoegen van de

veilinghouder’ moet worden aangetoond dat het kunstwerk

niet origineel is. Bij een twijfelgeval staat de koper dan

vaak gewoonweg in de kou! Een hoogst onbevredigende

situatie, waarvan vooral ‘op-eigen-kompas-kopers’ de dupe

worden. Ook bij gerede twijfel zou er een faire regeling

van kracht moeten zijn, maar in de praktijk is daartoe bij 

de meeste marktpartijen nog geen helder beleid ontwikkeld.

Een respectabele kunsthandel hanteert die ‘niet goed geld

terug’-garantie wél en heeft bovendien de ruilregeling als

alternatief. Misschien dat de techniek ons in de toekomst

gaat helpen om een eenduidig antwoord te krijgen bij

echtheidsbepaling: op ons initiatief vindt momenteel een

experiment plaats, waarbij het vroege, figuratieve werk 

van Piet Mondriaan door middel van informatietechnologie

wordt getest op authenticiteit. De wiskundige Ioana Deac

promoveert op dit onderwerp bij Jan van der Lubbe aan 

de TU Delft. Zij brengen dit najaar de Mondriaans uit 

het Haags Gemeentemuseum, alsmede die uit onze eigen 

collectie onder in een computer-database, om later weer

andere werken middels 250 kenmerken te kunnen screenen

op authenticiteit. Een hoogst interessant project, waarvan

de uitkomst van groot belang kan zijn. 

Uiteraard werken wij ondernemingsgericht en hechten we

aan efficiency: we houden de kosten relatief laag – u zult

het nauwelijks geloven als u deze catalogus doorbladert. En
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toch is het zo. De collectie is groot en er wisselen zo’n 800

schilderijen per jaar van eigenaar. Er kan op kosten worden

bespaard, omdat we ‘in eigen huis’ veel doen wat anderen

uitbesteden: restauratie van schilderijen door eigen restau-

ratoren, transporten, kunsthistorisch en echtheidsonderzoek,

en het over de hele wereld ‘struinen en speuren’ naar

nieuwe aanwinsten – dit laatste doen wij zelf met enkele

medewerkers. 

Bij integer zakendoen en maatschappelijk verantwoord

ondernemen is ‘winst maken’ niet het primaire oogmerk.

Rendement komt vanzelf voort uit de zuivere, met elkaar

samenhangende doelstellingen die een onderneming 

nastreeft. Uiteraard geldt dat ook voor de kunsthandel, 

waar integriteit, vertrouwen en vakkennis zó met elkaar 

verweven zijn. In onze zich steeds verder differentiërende

samenleving, waarin maatschappelijke waarden onder druk

staan, is integriteit het ‘opperste ingrediënt’ geworden. Het

is van veel grotere waarde dan vakkennis, sociale

vaardigheden, en alle andere eigenschappen waarop

mensen worden beoordeeld. Dat geldt overál bij de selectie

van medewerkers, adviseurs en toeleveranciers, en niet in

de laatste plaats in de kunstwereld. Eigenlijk geen voor de

hand liggende woorden om een catalogus mee in te leiden…

of juist wél? De wereld veranderen kan niemand, we 

kunnen hoogstens een steentje bijdragen aan verbetering,

ieder in zijn eigen directe omgeving, en op zijn eigen

vakgebied. Simonis & Buunk is een dienstbaar bedrijf, 

dat niet zozeer uit is op financieel resultaat, maar vooral op

bloei. Bloei van de medewerkers, van de collectie. En bloei

van de duurzame relatie met onze klanten, die we elke

keer weer trachten te boeien. Wij denken dat u ook bij

deze tentoonstelling weer uw hart kunt ophalen.

Emilie Snellen, Frank Buunk, Mariëtte Simonis
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In geuren en kleuren

‘Gek op bloemen’. Met deze slogan wil het Bloemenbureau

Holland ons nu verlokken om veelvuldig bloemen te kopen.

Die promotie is echter niet nodig: verrukt van hun vorm,

kleur en geur heeft de mens zich door de eeuwen heen

omringd met bloemen, echte, dan wel door kunstenaars

verbeelde. De bloem is een van de geliefdste thema’s in de

kunst, en niet alleen in de schilderkunst. Het motief komt

ook veelvuldig voor in de kunstnijverheid en de architectuur.

Daarnaast vinden we bloemen in boeken, als illustratie in bij-

voorbeeld botanische albums voor kwekers en verzamelaars.

Al in de antieke oudheid is er sprake van de bloem als sier-

motief. Zo werden huizen gedecoreerd met muurschilderingen

en mozaïeken, en waren er in tempels gebeeldhouwde of

geschilderde blad- en bloemmotieven te vinden. Voor de

ontwikkeling van het bloemstilleven als zelfstandig genre 

in de schilderkunst na de Middeleeuwen zijn kruidenboeken

en wetenschappelijke plantkundige studies belangrijk

geweest. Deze waren een inspiratiebron voor kunstenaars.

Religieuze schilderijen en de randversieringen van wand-

tapijten, verluchte handschriften en emblematabundels

tonen de decoratieve toepassing van de bloem. In de loop

der tijd krijgen bloemen in schilderijen een voornamere

plaats toebedeeld, maar nog steeds vervullen zij een bijrol.

Pas in de 17e eeuw zal het bloemstuk zich verzelfstandigen

tot een apart genre. 

Botanische lexicons waren toen voor kunstenaars waarde-

volle naslagwerken, maar studie naar de natuur, in de hortus

of in het vrije veld, was uiteraard ook wezenlijk. Uit een

brief uit 1606 van Jan Bruegel aan kardinaal Borromeo

blijkt wat de kunstenaars en opdrachtgevers belangrijk

vonden bij het uitbeelden van bloemen. Het gaat volgens

Bruegel ‘… zowel om de natuurlijkheid als om de schoon-

heid en zeldzaamheid van de diverse bloemen, waarvan

verscheidene in deze streek onbekend zijn en nog nimmer

gezien; daarom ben ik naar Brussel geweest om enkele

bloemen die in Antwerpen niet te vinden zijn, naar de

natuur af te beelden.’ Het pronkstilleven was in de 17e

eeuw favoriet: een weelderig boeket van diverse, vooral

uitheemse bloemen, in een vaas of als festoen. De rang-

schikking in pronkstillevens is nogal statisch en ook de

combinatie van bloemen is niet altijd natuurlijk: vaak 

werden soorten samengevoegd die in werkelijkheid uit 

verschillende windstreken kwamen en die bovendien niet

tegelijkertijd in bloei konden staan. Deze exoten werden

door wereldreizigers vanaf het einde van de 15e eeuw

meegenomen van hun verre tochten en door botanici 

hier beschreven en verder gekweekt.

Tot de 19e eeuw speelden symboliek, zeldzaamheid en

gekunstelde esthetiek een belangrijke rol bij de verbeelding

van bloemen in de schilderkunst. Een vaas met een pronk-

boeket of een guirlande om een voorstelling kon verwijzen

naar bijvoorbeeld religieuze thematiek, naar een algemene

allegorische betekenis als de bloei of vergankelijkheid van

het leven, naar deugden of een zielstoestand. In de 19e

eeuw verdwenen curiositeit en gemaaktheid uit het bloem-

stuk – natuurlijke, ongecompliceerde schoonheid werd de

norm – maar symboliek bleef een rol spelen, zij het in een

nieuwe vorm. ‘Zeg het met bloemen’ – overigens ooit ook

een leus van het Bloemenbureau – vierde hoogtij: met

bloemen sprak men een subtiele codetaal om gevoelens en

ideeën uit te drukken. Tegenwoordig is de symboliek van

bloemen geen gemeengoed meer. Dat de roos verbonden 

is met de liefde en de lelie met zuiverheid is vaak nog wel

bekend, maar wie weet nog dat een papaver staat voor

hoogmoed, de fresia voor vertrouwen, een primula voor

hoop, de camelia voor geheime liefde en kamperfoelie 

voor toewijding? En dan speelt ook nog de kleur een rol:

zo geef je geen gele bloemen, want geel kan, afhankelijk

van de situatie, de kleur van de haat zijn. Ook rode anjers

zijn beladen, want ze staan voor een gebroken hart; witte

anjers daarentegen brengen de boodschap van liefde en

geluk.

Bloemen zijn niet alleen geliefd om hun schoonheid, ook

hun geur wordt zeer gewaardeerd. Bloemenessences worden

al eeuwenlang gebruikt voor het maken van parfums. In de

oudheid werden amber, muskus, geurige harsen en oliën

gebruikt om het lichaam te parfumeren. In de tweede helft

van de 14e eeuw deden de vloeibare parfums op basis van

alcohol en etherische oliën uit bloemen en kruiden hun

intrede. Deze geuren waren bekend onder de naam ‘reuk-
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water’. Het aantal soorten reukwater nam toe, zowel de

enkelvoudige, die slechts één ingrediënt bevatten (roos,

lavendel, sinaasappelbloesem), als de samengestelde, waar-

in bloemen, kruiden, muskus en amber waren verwerkt. Nu

bestaan parfums niet meer alleen uit natuurlijke geuren,

maar ook uit synthetische.

Tegenwoordig worden parfums puur gebruikt als ‘lekker

geurtje’, als verlengstuk van de persoonlijkheid en misschien

ook om lichaamsgeuren te verdoezelen. In het verleden

werd hun echter ook een heilzame werking toegedicht: 

in de Romeinse tijd werd een parfumverkoper gezien als

genezer of apotheker. Of parfums helend kunnen zijn is 

de vraag, maar bloemen worden sinds mensenheugenis

gebruikt om hun geneeskrachtige werking, zowel in de

reguliere als de alternatieve geneeskunde. De toepassing

van plantaardige geneesmiddelen met als doel de gezond-

heid te behouden of bevorderen wordt fytotherapie

genoemd. Tot aan de renaissance waren mensen voor

genezing grotendeels afhankelijk van planten en kruiden.

De Griekse arts en filosoof Hippocrates (460-377 v. Chr.)

was de eerste die deze systematisch gebruikte voor het

genezen van ziekten en dit op schrift zette. Zijn werk vormt

de basis van de Europese fytotherapie. In de Middeleeuwen

waren het vooral de monniken en nonnen die in de klooster-

tuinen heilzame planten en kruiden kweekten en ze als

geneesmiddel gebruikten. In de late Middeleeuwen namen

de apothekers hun kennis over. Tegenwoordig wordt 

fytotherapie gerekend tot de alternatieve geneeswijzen en

door veel mensen niet meer als waardevolle geneeskunde

beschouwd. 

Naast een lust voor het oog, een weldaad voor de neus, 

en soms medicijn, zijn bloemen af en toe ook nog tong-

strelend. Oost-Indische kers, paardenbloem of goudsbloem

door de salade, gesuikerde viooltjes of rozenblaadjes op de

taart en vlierbloesem om te frituren of om likeur van te

maken. Maar ook bloemkool, broccoli en artisjok, evenals

bijvoorbeeld hortensia’s, anjers, lavendel en kamille zijn

eetbare bloemen. Voor de kunstenaar telt echter vooral 

het uiterlijk van de bloem, haar oneindige variatie daarin.

Tot het impressionisme was het schilderen van bloem-

stillevens een zaak van specialisten – in de 19e eeuw vooral

vrouwen. Daarna waagden ook andere kunstenaars zich

aan het bloemstuk. De 19e eeuw kende periodes waarin

een bepaalde soort populair was. Zo was de roos favoriet

tijdens de romantiek, hielden de impressionisten van gewone

bloemen uit tuin en veld, en hadden de symbolisten een

voorkeur voor de enkele, vaak exotische bloem, zoals de

lelie, de lotus of de orchidee. De statische compositie van

het pronkstilleven werd in de loop der eeuw verlaten voor

een minder stijve opbouw, een lossere toets, een natuurlijker

koloriet en inheemse, ‘alledaagse’ bloemen. En hoe verder

in de eeuw, hoe persoonlijker de kijk en de weergave 

werden. Het bloemstilleven wordt dan vooral drager van

sfeer en gevoelens naar aanleiding van het geziene. De

vrije expressie werd in de 20e eeuw tot het uiterste gevoerd.

De bloem, zo veelvormig en sprekend, was daarbij voor de

modernen een geliefd schilderobject (pag. 16,19). In 

het uiterste geval was zij niet anders dan een aanleiding 

tot een exuberante uitbarsting van kleur en vorm. Statig

pronken was vlammend vonken geworden.
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In geuren en kleurenAdriana Johanna Haanen

Bloemstilleven met rozen, sering en bloesem, en een vogelnestje

Adriana Johanna Haanen

Oosterhout 1814-1895 Oosterbeek

Bloemstilleven met rozen, sering en bloesem, en

een vogelnestje, doek 71 x 55 cm, gesigneerd en

gedateerd 1848.

Herkomst: Galerie F.A.C. Prestel, Frankfurt am

Main, Duitsland; part. bezit Duitsland.
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In geuren en kleurenAdriana Johanna Haanen

Fruitstilleven met pruimen, kruisbessen en aardbeien in glazen schaal

Adriana Johanna Haanen

Oosterhout 1814-1895 Oosterbeek

Fruitstilleven met pruimen, kruisbessen en aard-

beien in glazen schaal, paneel 38,3 x 30,3 cm,

gesigneerd en gedateerd 1871.
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Adriana Johanna Haanen

Mand met rozen op een tuinbank

Adriana Johanna Haanen

Oosterhout 1814-1895 Oosterbeek

Mand met rozen op een tuinbank, 

doek 101,5 x 88 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Frankrijk.

In geuren en kleuren
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Gerardine Jacoba van de Sande Bakhuyzen

Boeket met rozen op de bosgrond

Gerardine Jacoba van de Sande Bakhuyzen

Den Haag 1826-1895

Boeket met rozen op de bosgrond, paneel 

14,7 x 19,8 cm, gesigneerd en gedateerd 1866.

Herkomst: nalatenschap van de schilder, daarna

door vererving in bezit gekomen van de vorige

eigenaar.

Maria Vos

Amsterdam 1824-1906 Oosterbeek

Stilleven met asperges en citroenen, paneel 

24,6 x 32,1 cm, gesigneerd recto, en verso op

etiket, en gedateerd 1877.

Herkomst: veiling Mak van Waay, Amsterdam, 

3 febr. 1948, lotnr. 158 (met afb.); veiling 

S.J. Mak van Waay, Amsterdam, 12-13 mei

1975, lotnr. 369 (met afb.).

In geuren en kleuren

Maria Vos

Stilleven met asperges en citroenen
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Jan Mankes

Olieflesje

Jan Mankes

Meppel 1889-1920 Eerbeek

Olieflesje, doek 25 x 17,8 cm, gesigneerd en

gedateerd ’09.

Herkomst: ir. J. Maas, Hengelo; part. coll. België.

Lit.: tent.cat. Utrecht, Utrechtse Kunsthandel,

Eeretentoonstelling Jan Mankes, 1923, cat.nr.

28; A. Plasschaert, J. Havelaar, Jan Mankes,

Wassenaar 1927, pag. 54; A. Mankes-Zernike,

R.N. Roland Holst, Jan Mankes, Wassenaar

1928, pag. 57 en afb. 19; tent.cat. Utrecht,

Centraal Museum, Herdenkingstentoonstelling

In geuren en kleuren

Jan Mankes, 1949, cat.nr. 11; tent.cat. Arnhem,

Gemeentemuseum, Jan Mankes: schilderijen,

tekeningen, grafiek, 1969, cat.nr. 2; H.F. Bruyel-

van der Palm e.a., Jan Mankes: schilderijen,

tekeningen en grafiek, Utrecht 1989, pag. 55, pag.

69, afb. 41 (in kleur), pag. 129 (zonder cat.nr.).

Tent.: Utrecht, Utrechtse Kunsthandel,

Eeretentoonstelling Jan Mankes, febr.-maart

1923; Utrecht, Centraal Museum, Herdenkings-

tentoonstelling Jan Mankes, dec. 1949-jan.

1950; Arnhem, Gemeentemuseum, Jan Mankes:

schilderijen, tekeningen, grafiek, april-mei 1969.
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Johannes Hendrik ‘Jan’ Eversen

Stilleven met kreeft, fluitglas en tinnen Rembrandtkan

Johannes Hendrik ‘Jan’ Eversen

Den Haag 1906-1995 Arnhem

Stilleven met kreeft, fluitglas en tinnen

Rembrandtkan, doek 50,9 x 71,2 cm, gesigneerd

en gedateerd 1965.

Herkomst: part. bezit Groot-Brittannië.

Tent.: Londen, Royal Academy exhibition, 1968,

nr. 0569.

In geuren en kleuren
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Johannes Carolus Bernardus ‘Jan’ Sluijters

Gemengd boeket in een vaas

In geuren en kleuren

Leendert ‘Leo’ Gestel

Woerden 1881-1941 Hilversum

Bloemstilleven met tijgerlelies, doek 

33,3 x 25,3 cm, gesigneerd en te dateren 

1912-1913.

Herkomst: Douwe Komter, Amsterdam.

Met echtheidsverklaring van het Leo Gestel

Comité. Wordt opgenomen in de catalogue 

critique van het werk van de schilder, in voor-

bereiding door dit comité.
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Johannes Carolus Bernardus ‘Jan’ Sluijters

Anemonen

In geuren en kleuren

Johannes Carolus Bernardus ‘Jan’ Sluijters

Den Bosch 1881-1957 Amsterdam

Anemonen, doek 60 x 50,3 cm, gesigneerd.

Herkomst: coll. Peijnenburg, Geldrop.

Wordt opgenomen in de catalogue raisonné 

van het werk van de schilder, in voorbereiding

door het Rijksbureau voor Kunsthistorische

Documentatie (R.K.D.) in Den Haag.
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Jacob Gerard ‘Job’ Hansen

Bloemen

In geuren en kleuren

Jacob Gerard ‘Job’ Hansen

Groningen 1899-1960

Bloemen, benzinerel 60,4 x 50,3 cm, gesigneerd

en gedateerd 6-10 Sept. 1938.

Lit.: Han Steenbruggen e.a., Job G. Hansen

1899-1960, Groningen 1977, pag. 133, 

cat.nr. 151.
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Hans ‘Emil’ Nolde (Hans Emil Hansen)

Stilleven met gele en rode bloemen

In geuren en kleuren

Hans ‘Emil’ Nolde (Hans Emil Hansen)

Nolde (Duitsland) 1867-1956 Seebüll (Duitsland)

Stilleven met gele en rode bloemen, aquarel

22,8 x 26,5 cm, gesigneerd en te dateren 

ca. 1945-1950.

Herkomst: coll. dr. Hanns Theodor Flemming,

Duits kunsthistoricus en kunstcriticus, Hamburg,

Duitsland (mogelijk rechtstreeks verworven van

de kunstenaar); rond 1950 van hem gekocht door

de vorige eigenaar (part. bezit Groot-Brittannië).

Met echtheidsverklaring van dr. Manfred

Reuther, Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde,

Seebüll, Duitsland, 18 augustus 2005.
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Het landschap vertelt

Het Hollandse landschap is in de achter ons liggende 

honderdvijftig jaar ingrijpend veranderd. Daar waar vroeger

nog de karrensporen tot in het dorp voerden liggen nu

asfaltwegen. Grachten en waterlopen zijn gedempt, kanalen

gegraven, spoorwegen aangelegd en dorpen en steden 

uitgebreid. Wie wil weten hoe het landschap er in de 19e

eeuw uitzag is aangewezen op topografische tekeningen 

en kaarten, ansichten, reisbeschrijvingen en natuurlijk de

geschilderde landschappen. Alhoewel deze een product zijn

van tijdgeest, markt en artistieke opvattingen bevatten ze

vaak veel herkenbare elementen, die ons vertellen waar de

schilder inspiratie opdeed en hoe dit landschap er vroeger

uitzag. 

In de eerste helft van de 19e eeuw schilderden de roman-

tische landschapschilders prachtig uitgewerkte, ideale

zomerlandschappen, panorama’s, riviervalleien en

bosgezichten (pag. 24, 25, 26). Inspiratie zochten zij in

ongerepte gebieden, bij voorkeur in wild en geaccidenteerd

terrein met een sterk afwisselende begroeiing. Zeer in trek

waren de woeste gronden bij Hilversum, de duinstreek

rond Haarlem, de beboste heuvels bij Beek bij Nijmegen 

en het bos- en heidegebied langs de zuidelijke Veluwezoom.

Tot deze streken zijn veel elementen in het romantische

landschapsschilderij te herleiden, al is er meestal geen

sprake van een realistisch totaalbeeld. De schilderijen zijn

constructies, samengesteld uit losse, apart in de natuur

bestudeerde onderdelen. Dikwijls komt men daarin ook

duidelijk herkenbare topografische elementen tegen. Zo

figureren de toren van de Haarlemse St. Bavokerk, de

Cuneratoren van Rhenen, de ruïne van Brederode of het

uitzicht op Waal en Rijn vanaf de heuvels bij Beek in menig

schilderij van Barend Cornelis Koekkoek of Andreas

Schelfhout en hun leerlingen (pag. 99). De schilders van

het romantische bosgezicht prefereerden de natuur van 

het stroomgebied van de Duitse Rijn. Daar vond men nog

uitgestrekte wouden met wilde beken, lieflijke dalen en

oeroude bomen, voor de ondergang behoed door de in

Duitsland al vroeg opgekomen natuurbeschermings-

beweging. B.C. Koekkoek bereisde het Duitse Harzgebergte

en het stroomgebied van de Rijn en ging in 1834 in het

Duitse Kleef wonen. ‘Germanie’ noemde hij dit landschap

met zijn grillige rotsen, smalle zandpaden onder over-

hangend groen, bergen en dalen. Ze figureren in zijn

geïdealiseerde boslandschappen met majestueuze eiken en

soms on-Nederlandse elementen als een katholiek kapelletje,

als verwijzing naar de relatie tussen natuurbeleving en

geloof in de romantiek (pag. 25). 

Omstreeks het midden van de 19e eeuw kwam een omslag

naar het schilderen van het landschap zoals het werkelijk

was. In navolging van de Franse School van Barbizon

schilderde in Oosterbeek een kleine groep kunstenaars

direct buiten in de omringende bossen. Voordeel was dat

ze hun verf in tubes mee konden nemen en nieuwe, lichte

veldezels tot hun beschikking hadden. Rond 1860 werd het

centrum van deze realistisch-impressionistische benadering

van het landschap verlegd naar Den Haag, met de schilders

Willem Roelofs, H.J. Weissenbruch, Jacob en Willem Maris,

Anton Mauve en Paul Gabriël als belangrijkste represen-

tanten. Het licht vangen, de natuur betrappen, het effect

van licht en schaduw vastleggen, dat was wat deze plein-

airschilders nastreefden. In grote mate bepalend voor het

schilderij was de eerste indruk, die werd geregistreerd in

schetsen en snelle olieverfstudies. ‘… Bij het maken van

een schilderij of teekening naar een studie moet men zich

zoveel mogelijk de impressie van het moment voor de

geest terugroepen…’ citeerde de biograaf H.F.W. Jeltes

Willem Roelofs in zijn boek over de schilder (1911).

Olieverfschetsen werden dan ook als een volwaardig 

kunstproduct beschouwd en ook verkocht. Het belangrijkste

onderwerp van deze schilders was de vrije natuur. Rondom

het landelijk gelegen Den Haag was die op loopafstand

volop voorhanden. Aan de ene kant grensde de stad aan

de duinen en zee. Aan de andere kant lag waterrijk land

met slootjes en wilgen rond de Delftse Vliet (pag. 27), 

met daarachter weide- en plassengebied. In de jaren zestig

begon Nederland in hoog tempo te industrialiseren en Den

Haag rukte op in de richting van de zee. De schilders, die

steeds verder moesten gaan om de natuur te vinden, trokken

naar afgelegen gebieden. Mauve verhuisde in 1886 vanuit

Den Haag naar Laren met zijn heidegronden en grote kudden

schapen (pag. 28, 29) en Weissenbruch trok omstreeks

1875 naar het verlaten plassengebied rond Noorden en
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Nieuwkoop. Willem Roelofs had al rond 1855 de

schoonheid van de laagveengebieden van Zuid-Holland

ontdekt, waar hij vanuit zijn woonplaats Brussel iedere

zomer naartoe reisde. Dit waterrijke landschap was in de

loop der tijden ontstaan door het winnen van veen (turf),

een belangrijke brandstof in de 19e eeuw. Doordat de wind

in de poelen vrij spel had waren er in de 17e en 18e eeuw

bij Nieuwkoop en in de Vechtstreek grote plassen,

moerassen en natte graslanden ontstaan. Roelofs was een

van de eersten die in het zompige, vlakke Hollandse land

iets zag. Veel kunstbroeders zagen alleen maar leegte, zoals

B.J. Blommers het later verwoordde, ‘…het zuivere niets;

vervelende plassen en knotwilgen en slooten en einde-

looze weiden. Niemand begreep wat Roelofsz [sic] daar 

nu kwam zoeken.’1 Roelofs had een uitgesproken voorkeur

voor eenzame en verlaten gebieden. Toen hij met Weissen-

bruch en Gabriël in de jaren tachtig in Noorden schilderde

wilde hij deze streek dan ook absoluut geheim houden,

omdat anders de deur zou worden opengezet voor de

‘fatale moderniseering’ die ‘het land al van meer schoons

had beroofd’. Vanaf de jaren zestig schilderde hij bij het

Gein, Abcoude en Loosdrecht en in de jaren tachtig bij

Noorden weiden met vee en waterlandschappen onder

bewogen wolkenluchten (pag. 31). Zijn leerling Gabriël

nam deze liefde voor het plassenlandschap over (pag. 30).

Tot halverwege de jaren zeventig koos hij de omstreken

van Kortenhoef, Vreeland en Abcoude als onderwerp van

zijn landschapsstemmingen van licht, lucht en water. 

De 20e eeuw bracht een landschapskunst die aansloot bij

de gevoelens, ideeën en experimenten van schilders 

afzonderlijk. Langs de oevers van het Gein schilderde Piet

Mondriaan zijn vormstudies van bomen en boomgroepen

(pag. 35). Het zomerlandschap rond Laren inspireerde Jan

Sluijters tot heftig gekleurde expressionistische landschappen

en Lou Loeber zou er vanaf 1922 het landschap van kleine

akkertjes en hakhoutbosjes opdelen in geometrische vlakken.

Gestel vond inspiratie in de Beemster. Weer anderen

trokken naar Kortenhoef, Bergen, Hattem of Veere. Het

Zeeuwse Walcheren werd geliefd bij schilders. Jan Toorop

woonde tussen 1903 en 1922 ’s zomers in Domburg en

fungeerde er als spil van een groep moderne kunstenaars,

onder wie Otto van Rees, Lodewijk Schelfhout, Jacoba van

Heemskerck en Piet Mondriaan. Het heldere licht in het

door water omringde Zeeland inspireerde een aantal van

hen tot het schilderen van landschappen in kleurige stippels

(pag. 37). In Groningen kozen vanaf 1920 met name de

Ploeg-schilders Jan Wiegers, Jan Altink en Johan Dijkstra

voor het landschap. Zij vonden aanvankelijk vooral inspiratie

in de streek ten noordwesten van de stad en vulden met

felle kleuren en expressieve streken hun beleving hiervan

in. In hun werk gaven met name Dijkstra en Altink weer

wat in hun optiek karakteristiek was voor het land: de 

uitgestrektheid, de grote boerderijen met hun vee en rijke

akkers, de dorpen en wierden. Veel hiervan was aan het

verdwijnen. Het natuurlijk reliëf was veranderd doordat

dijkjes en wierden in de 19e eeuw waren afgegraven.

Monumentale boerderijen maakten plaats voor eigentijdse

woningen, en machines vervingen paarden, maaiers en

rooiers. Met name Dijkstra nam zitting in tal van besturen

en commissies voor het behoud en herstel van het 

landschap. Zijn schilderijen, evenals die van Altink, zijn te

beschouwen als een artistiek pleidooi voor het behoud van

het Groninger landschap. Hij legde het Groningerland vast

zoals hij het zag en het nog grotendeels was, maar nooit

helemaal meer zou zijn. 

1 A.G.C. van Duyl, ‘B.J. Blommers’ in: Het Schildersboek, Amsterdam

1898, pag. 165.
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Frederik Marinus Kruseman

Beboste landweg langs een dorpsrand

Het landschap vertelt

Frederik Marinus Kruseman

Wijde rivierbocht in de winter

Frederik Marinus Kruseman

Haarlem 1816-1882 Sint-Gillis (België)

Beboste landweg langs een dorpsrand, paneel

29,5 x 41 cm, te dateren 1857.

Herkomst: veiling Sotheby Parke Bernet & Co.,

Londen, 24 nov. 1982, lotnr. 14 (als B.C.

Koekkoek); Kunsthaus Bühler, Stuttgart,

Duitsland (als B.C. Koekkoek); part. coll.

Duitsland. 

Met echtheidsverklaringen van dr. J.M.M. de

Meere, Boutersem, België, 3 februari 2006, 

en van drs. Guido de Werd, Kleef, Duitsland, 

september 2006.

Frederik Marinus Kruseman

Haarlem 1816-1882 Sint-Gillis (België)

Wijde rivierbocht in de winter, paneel 

27,9 x 40,2 cm.
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Barend Cornelis Koekkoek

Boslandschap met kapel bij namiddagzon

Het landschap vertelt

Barend Cornelis Koekkoek

Middelburg 1803-1862 Kleef (Duitsland)

Boslandschap met kapel bij namiddagzon,

paneel 97,3 x 80,4 cm, gesigneerd en gedateerd

1850.

Met verso verzegelde authenticiteitsverklaring

van de schilder op etiket: ‘Dit schilderij voorstel-

lende een Bosch waarin eene Kapel bij Namiddag

Zon is geschilderd door den ondergeteekende in

het jaar 1850, B.C. Koekkoek’.

Herkomst: coll. H.C. du Bois, Den Haag; veiling

Frederik Muller & Co., Amsterdam, 4 juni 1907,

lotnr. 98 (met afb.); coll. graaf G.J.Ch.G. van

Aldenburg Bentinck, Amerongen; veiling

Venduhuis der Notarissen, Den Haag, 4 nov.

1969, lotnr. 29; veiling Mak van Waay,

Amsterdam, 25 mei 1971, lotnr. 365 (met afb.);

coll. Emile Unterberger, Duitsland; part. bezit

Nederland; part. coll. Groot-Brittannië.

Lit.: mogelijk: Friedrich von Boetticher,

Malerwerke des Neunzehnten Jahrhunderts,

Dresden 1891-1901, vol. I.2, pag. 761, nr. 7

(‘Sommerlandschaft, Waldgegend mit Kapelle’);

F. Gorissen, B.C. Koekkoek 1803-1862.

Werkverzeichnis der Gemälde, Düsseldorf 1962,

cat.nr. 50/97 (met afb.); A. Nollert, Barend

Cornelis Koekkoek (1803-1862): Prins der

Landschapschilders, Dordrecht/Kleef/Zwolle

1997, pag. 50, pag. 52, afb. 53, pag. 126,

cat.nr. 46 (idem in de Duitse uitgave).

Tent.: mogelijk: Berlijn, Berliner Akademische

Kunstausstellung, 1850.
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Andreas ‘Andries’ Schelfhout

Herder met kudde in een riviervallei

Het landschap vertelt

Andreas ‘Andries’ Schelfhout

Den Haag 1787-1870

Herder met kudde in een riviervallei, paneel

35,8 x 48,8 cm, gesigneerd en gedateerd 1847.

Herkomst: part. bezit Houston (Texas), 

Verenigde Staten.

Lit.: Andreas Schelfhout 1787-1870,

Amsterdam 1995, pag. 172, cat.nr. Z 1847-3

(met afb. in kleur).

Tent.: Ede, Simonis & Buunk Kunsthandel,

Onsterfelijk Schoon. De landschappen van

Andreas Schelfhout (1787-1870) en zijn 

leerlingen, jan.-maart 2005.
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Lodewijk Johannes Kleijn

De Vliet met zicht op Den Haag

Het landschap vertelt

Lodewijk Johannes Kleijn

Houtsprokkelaars en schaatsers op het ijs bij een molen

Lodewijk Johannes Kleijn

Loosduinen 1817-1897 Den Haag

De Vliet met zicht op Den Haag, paneel 

32,3 x 51,1 cm, gesigneerd.

Herkomst: veiling N. van Duykeren, Den Haag,

29 juni 1944, lotnr. 118 (met afb.); kunsthandel

D. Sala & Zonen, Den Haag; Galerie des Arts,

Den Haag/Heerlen, 1973.

Lit.: tent.cat. Den Haag, Galerie des Arts, 1973,

afb. pag. 35.

Tent.: Den Haag, Galerie des Arts, okt.-nov.

1973.

Lodewijk Johannes Kleijn

Loosduinen 1817-1897 Den Haag

Houtsprokkelaars en schaatsers op het ijs bij een

molen, paneel 33,7 x 52,1 cm, gesigneerd.

Herkomst: Galerie des Arts, Den Haag/Heerlen,

1973.

Lit.: tent.cat. Den Haag, Galerie des Arts, 1973,

afb. pag. 34.

Tent.: Den Haag, Galerie des Arts, okt.-nov.

1973.
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Johan Frederik Cornelis Scherrewitz

Bij de schaapskooi

Het landschap vertelt

Johan Frederik Cornelis Scherrewitz

Amsterdam 1868-1951 Hilversum

Bij de schaapskooi, doek 70,3 x 125,3 cm,

gesigneerd.

Anthonij ‘Anton’ Mauve

Zaandam 1838-1888 Arnhem

Grazende schapen tussen berkenbomen, potlood

en aquarel 25,1 x 35,1 cm, gesigneerd.

Herkomst: Goupil’s (kunsthandel Goupil & Cie.),

New York; part. bezit Verenigde Staten.

Anthonij ‘Anton’ Mauve

Grazende schapen tussen berkenbomen
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Anthonij ‘Anton’ Mauve

Herder met zijn kudde

Het landschap vertelt

Anthonij ‘Anton’ Mauve

Zaandam 1838-1888 Arnhem

Herder met zijn kudde, doek 38,6 x 66,5 cm,

gesigneerd.

Herkomst: coll. mevrouw K.P.F. Heldens-Piek,

Den Haag; veiling Venduhuis der Notarissen, 

Den Haag, 22 maart 1938, lotnr. 105 (met afb.);

part. bezit Duitsland.
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Paul Joseph Constantin Gabriël

Visser in de vroege ochtend

Het landschap vertelt

Paul Joseph Constantin Gabriël

Amsterdam 1828-1903 Scheveningen

Visser in de vroege ochtend, doek 30,2 x 47 cm,

gesigneerd.

Herkomst: coll. H.W. Mesdag, Den Haag; daarna

door vererving in bezit gekomen van mevrouw

De Maret-Tak, Heemstede; veiling S.J. Mak van

Waay, Amsterdam, 16 juni 1975, lotnr. 122 (met

afb.).

Willem Roelofs

Wilgen aan de waterkant, Loosdrecht

Willem Roelofs

Amsterdam 1822-1897 Berchem (België)

Wilgen aan de waterkant, Loosdrecht, doek 

26,5 x 44 cm, gesigneerd en gedateerd ’97.

Annotatie: ‘Groupe de Saules Loosdrecht’.

Herkomst: Holland Art Galleries (A. Preyer), 

New York/Amsterdam; part. coll. Verenigde Staten.

Lit.: vgl.: Saskia de Bodt, Halverwege Parijs:

Willem Roelofs en de Nederlandse schilders-

kolonie in Brussel 1840-1890, Gent 1995, 

afb. 105.
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Willem Roelofs

Landschap met paltrokmolens en twee vissersfiguren

Het landschap vertelt

Willem Roelofs

Amsterdam 1822-1897 Berchem (België)

Landschap met paltrokmolens en twee vissers-

figuren, paneel 28,7 x 47,6 cm, gesigneerd.

Herkomst: kunsthandel M. Newman Ltd.,

Londen, inv.nr. A 3642, op 1 juni 1959 daar

gekocht door de ouders van de vorige eigenaar

(part. bezit Groot-Brittannië).
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Het landschap verteltWillem Roelofs

Polderlandschap met molens en een hengelaar

Willem Roelofs

Amsterdam 1822-1897 Berchem (België)

Polderlandschap met molens en een hengelaar,

paneel 24,2 x 40,4 cm, gesigneerd en gedateerd

’56.

Herkomst: kunsthandel Arthur Tooth & Sons,

New York; part. bezit Verenigde Staten.
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Het landschap verteltOtto Willem Albertus ‘Albert’ Roelofs

Elegante jonge vrouw bij een beekje

Otto Willem Albertus ‘Albert’ Roelofs

Schaerbeek (België) 1877-1920 Den Haag

Elegante jonge vrouw bij een beekje, paneel

39,5 x 25 cm.

Herkomst: part. coll. Nederland.

Lit.: mogelijk: tent.cat. Den Haag, kunsthandel

P.J. Zürcher, Catalogus der Tentoonstelling van

Werken van Albert Roelofs, 1909, cat.nr. 28

(‘Aan de Beek’); mogelijk: Jan Juffermans, Albert

Roelofs 1877-1920, Den Haag/Wassenaar 1982,

pag. 97, nr. 82.



Het landschap verteltPieter Cornelis ‘Piet’ Mondriaan

Boom met boerderij

Pieter Cornelis ‘Piet’ Mondriaan

Amersfoort 1872-1944 New York

Boom met boerderij, board op paneel 

75,5 x 64 cm, te dateren ca. 1906-1907.

Herkomst: coll. Th. Sterk, Schoorl.

Lit.: tent.cat. Rome, Galleria Nazionale d’Arte

Moderna, Il Primo Mondrian, 1995, cat.nr. 30

(met afb. in kleur); Robert P. Welsh, Piet

Mondrian. Catalogue Raisonné of the

Naturalistic Works (until early 1911), Blaricum

1998, pag. 373-374, cat.nr. A542 (met afb.);

Marty Bax (inl.), Mondriaan Compleet, Blaricum

2001, afb. pag. 419.

Tent.: Rome, Galleria Nazionale d’Arte Moderna,

Il Primo Mondrian, 1995-1996.

Met echtheidsverklaring van Joop M. Joosten,

Leiden, 20 oktober 2006.
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Het landschap verteltPieter Cornelis ‘Piet’ Mondriaan

Boerderij met lange bomenrij aan het Gein

35

Pieter Cornelis ‘Piet’ Mondriaan

Amersfoort 1872-1944 New York

Boerderij met lange bomenrij aan het Gein, doek

35,8 x 45,3 cm, te dateren 1905-1907.

Herkomst: coll. J.F.S. Esser, Amsterdam, ca. 1910;

erven J.F.S. Esser, Monte Carlo, 1946-2000.

Lit.: Robert P. Welsh, Piet Mondrian. Catalogue

Raisonné of the Naturalistic Works (until early

1911), Blaricum 1998, pag. 349, cat.nr. A489

(met afb.).

Tent.: Amersfoort, Mondriaanhuis, bruikleen

Simonis & Buunk Kunsthandel, Ede, sept.-nov.

2003; Winterswijk, Museum Freriks, bruikleen

Simonis & Buunk Kunsthandel, Ede, juni-sept.

2004.

Met echtheidsverklaring van Joop M. Joosten,

Leiden, 15 februari 2001.
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Het landschap verteltJohannes Theodorus ‘Jan’ Toorop

Bonensnijder

Johannes Theodorus ‘Jan’ Toorop

Poerworedjo (Ned.-Indië) 1858-1928 Den Haag

Bonensnijder, pastel en potlood 48 x 62 cm,

gesigneerd en gedateerd 1905.

Wordt opgenomen in de catalogue raisonné van

het werk van de schilder, in voorbereiding door

G.W.C. van Wezel.
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Het landschap verteltFerdinand Hart Nibbrig

Oogst bij de duinen van Zoutelande

Ferdinand Hart Nibbrig

Amsterdam 1866-1915 Laren (N.H.)

Oogst bij de duinen van Zoutelande, aquarel

45,5 x 55 cm, gesigneerd en gedateerd

‘Zoutelande 1910’.
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Het landschap verteltJohanna Jozina Helena ‘Anna’ Sluijter

Landschap met rode weg, Blaricum

Johanna Jozina Helena ‘Anna’ Sluijter

Amsterdam 1866-1931 Laren (N.H.)

Landschap met rode weg, Blaricum, doek 

55,3 x 71,3 cm, gesigneerd en te dateren 

ca. 1914.

Tent.: De Onafhankelijken, Amsterdam (jaar

onbekend).

Sybren Ridsert ‘Siep’ van den Berg

Wymbritseradeel 1913-1998 Amsterdam

Vissersboten op het strand, Zuid-Frankrijk, 

doek 64,8 x 80 cm, gesigneerd met initialen en 

gedateerd ’52.

Sybren Ridsert ‘Siep’ van den Berg

Vissersboten op het strand, Zuid-Frankrijk
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Het landschap verteltLouise Marie ‘Lou’ Loeber

Roggevelden, Blaricum

Louise Marie ‘Lou’ Loeber

Amsterdam 1894-1983 Laren (N.H.)

Roggevelden, Blaricum, doek 38,4 x 73,2 cm,

gesigneerd en gedateerd ’21.

Annotatie op spieraam: ‘Lou Loeber Roggevelden

1921’.

Herkomst: Singer Galerie, Laren.
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Het landschap verteltJan Wiegers

Landschap met weg

Jan Wiegers

Kommerzijl 1893-1959 Amsterdam

Landschap met weg, potlood en aquarel 

38,5 x 35,5 cm, gesigneerd en gedateerd ’28.

Herkomst: mede-Ploeglid Johan Hendrik van

Zweden (1896-1975), Groningen; erven Johan

Hendrik van Zweden, Arnhem.
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Het landschap verteltJan Wiegers

Boerderijen bij Groningen

Jan Wiegers

Kommerzijl 1893-1959 Amsterdam

Boerderijen bij Groningen, doek 40,1 x 75 cm,

gesigneerd en te dateren ca. 1930-1933.

Herkomst: coll. Renée Smithuis, Castricum.

Johannes ‘Johan’ Dijkstra

Groningen 1896-1978

Giethoornse boerderij aan de waterkant, doek

46,5 x 46,3 cm, gesigneerd.

Johannes ‘Johan’ Dijkstra

Giethoornse boerderij aan de waterkant
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Het landschap verteltJan Wiegers

Landschap in de bergen

Jan Wiegers

Kommerzijl 1893-1959 Amsterdam

Landschap in de bergen, wasverf 52,2 x 68,3 cm,

gesigneerd en gedateerd ’27.

Annotatie op spieraam: ‘J. Wiegers, Groningen’.

Lit.: Kroniek van kunst en kultuur 10 (1959),

afb. pag. 35.
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Het landschap verteltJohannes ‘Johan’ Dijkstra

Boomgaard

Jan Wiegers

Landschap Twenthe

Johannes ‘Johan’ Dijkstra

Groningen 1896-1978

Boomgaard, doek 62,2 x 80,5 cm, gesigneerd.

Jan Wiegers

Kommerzijl 1893-1959 Amsterdam

Landschap Twenthe, doek 50,4 x 61 cm,

gesigneerd en gedateerd ’40.

Annotatie op spieraam: ‘Landschap – Twenthe,

Jan Wiegers’.
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Pieter Frans Christiaan ‘Pyke’ Koch

Het uur U II

Pieter Frans Christiaan ‘Pyke’ Koch

Beek (Ubbergen) 1901-1991

Het uur U II, doek 30,3 x 55,3 cm, gesigneerd

en gedateerd ’63.

Annotatie op achterpaneel: ‘“Het uur U”‘.

Herkomst: coll. Van Halst, Wageningen.

Lit.: tent.cat. Antwerpen, België, Koninklijk

Museum voor Schone Kunsten, Magisch

Het landschap vertelt

Realisme in Nederland, 1971, afb. 41; 

C. Blotkamp, Pyke Koch, Amsterdam 1972, pag.

117-118 (met afb.) en pag. 175, cat.nr. 74 (met

afb.); tent.cat. Recklinghausen, Duitsland,

Städtische Kunsthalle, Fliegen. Ein Traum;

Faszination, Fortschritt, Vernichtungswahn,

1977, cat.nr. 130; tent.cat. Het magisch realisme

in de Nederlandse schilderkunst. Een zelfstandige

stroming?, Enschede, Rijksmuseum Twente/Zeist,

Het Slot Zeist, 1981, cat.nr. 36 (met afb.); 

C. Blotkamp, Pyke Koch, Utrecht 1982, pag. 92,

cat. nr. 31, afb. pag. 93; J. Steen, Magisch 

realisten en tijdgenoten in de verzameling van

het Gemeentemuseum Arnhem, Arnhem/Zwolle

1992, pag. 43-44 (met afb.); C. Blotkamp, 

D. Kicken, Pyke Koch, Schilderijen en
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Het landschap vertelt

Tekeningen/Paintings and Drawings, Rotterdam

1995, pag. 234, cat.nr. 100 (met afb.).

Tent.: Utrecht, Kunstzaal de Reiger, Pyke Koch,

William Kuik, juni-juli 1964; Sâo Paulo, Brazilië,

VIIIe Bienal, Salle spéciale de Surréalismo e Arte

fantastica, sept.-nov. 1965; Utrecht, Utrechtse

Kring, Expositie van schilderijen. Carel Willink,

Pyke Koch, 1965; Brussel, Galerie 86, Openings-

tentoonstelling, juni 1966; Recklinghausen,

Duitsland, Städtische Kunsthalle, Fliegen. Ein

Traum; Faszination, Fortschritt, Vernichtungswahn,

mei-juli 1977; Het magisch realisme in de

Nederlandse schilderkunst. Een zelfstandige 

stroming?, Enschede, Rijksmuseum Twente, 

okt.-dec. 1981/Zeist, Het Slot Zeist, dec. 1981-

maart 1982; Pyke Koch, Parijs, Institut

Néerlandais, okt.-nov. 1982/Arnhem,

Gemeentemuseum, dec. 1982-jan. 1983/Luik,

België, Musée d’Art Moderne, jan.-maart 1983;

Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen,

Pyke Koch, Schilderijen en Tekeningen/Paintings

and Drawings, febr.-mei 1995.

Pyke Koch schilderde 3 versies van Het uur U: 

I in 1958, II in 1963 en III in 1971.
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Geen schildersgenre is zo echt Hollands als het veestuk:

grote goedgebouwde runderen vergezeld van schapen 

of geiten, staand of liggend in een weiland en vredig 

herkauwend of drinkend uit een sloot. Het genre ontwikkelde

zich in de 17e eeuw als specialisme uit religieuze en land-

schappelijke voorstellingen en werd daarna door de groot-

meesters Aelbert Cuyp en Paulus Potter tot bloei gebracht.

Na een periode van mindere populariteit waren het de

romantische schilders in de 19e eeuw die het thema weer

oppakten en doorgaven aan hun leerlingen Anton Mauve

(pag. 50), Pieter Stortenbeker en Willem Roelofs. Naast het

geïdealiseerde vee, dat veruit het populairst was, werden

ook paard, kleinvee en pluimvee onderwerp van geheel

eigen genres, met ieder hun eigen specialisten. Zo hadden

Pieter Gerardus van Os, zijn zoon Pieter Frederik van Os en

Hendrik van de Sande Bakhuyzen een belangrijke naam als

schilders van koeien, waren Wouterus Verschuur en Willem

Karel Nakken beroemde paardenschilders en maakte Albert

Verhoesen naam met zijn voorstellingen met hoenders,

eenden en ander gevogelte (pag. 57). Bij de populariteit

van landschappen met vee in ons land speelden wellicht

economische factoren een rol. De hoge kwaliteit van de

Nederlandse veestapel en de export van melk, boter en

kaas hadden in belangrijke mate bijgedragen aan de

Nederlandse welvaart in de Gouden Eeuw. De associaties

die koeien in een wei opriepen met welvaart en overvloed

zal de Hollandse burger welgevallig zijn geweest. Ook zal

het de koper in het zich steeds meer verstedelijkende

Nederland de mogelijkheid geboden hebben om zich in de

geest even uit het stadsgewoel terug te trekken. De naam

en faam van het Hollandse veestuk maakte dat ook buiten-

landse dierschilders hier hun licht kwamen opsteken, zoals

de Duitser Friedrich Voltz (pag. 51). 

Aan het romantische dierschilderij ging flink wat werk

vooraf. Gewoonlijk maakte de kunstenaar buiten talloze

schetsen, die later op het atelier werden uitgewerkt tot

schilderij. Van de Franse schilder Gustave Courbet weten

wij dat hij koeien naar zijn atelier haalde en ze daar met

begeleider en al liet poseren. Maar doorgaans moest de

schilder zich buiten met zijn beweeglijke model zien te 

redden. Zo bond de Haagse schilder Pieter Stortenbeker 

in de weilanden van Voorburg de koe die hij wilde

schilderen aan een paal om haar in de gewenste houding 

te houden. Op den duur werd hij zo vertrouwd met enkele

exemplaren dat hij ‘de bloeier’ en ‘oude Chris’ met behulp

van brokken veekoek iedere vereiste pose kon laten aan-

nemen. Soms schaften schilders zelf koeien aan. Anton

Mauve schilderde in het begin van zijn schildersloopbaan in

Oosterbeek veel landschappen met staand of liggend vee

(pag. 50). Hij werd er tot in Amerika beroemd mee en het

thema keerde terug in zijn werk tot de jaren tachtig, toen

in Laren schapen zijn belangrijkste onderwerp werden (pag.

28, 29). Hoewel dieren een prominente plaats innemen zijn

ze niet meer dan een motief. Het ging hem in de eerste

plaats om het weergeven van de stemming van het land-

schap, om de lichtreflecties op de rug van zijn koeien, een

artistiek streven dat door zijn jongere schildervriend Willem

Maris verder werd uitgewerkt. 

Paarden schilderde Mauve bijna niet, hoewel hij in 1858 

les had gehad van Wouterus Verschuur. In de 19e eeuw

was de rol van deze dieren in het dagelijks leven nog groot.

Paarden trokken de kar, koets of trekschuit, werden 

ingespannen voor de ploeg en waren metgezel van de mens

op reizen, op de jacht en in het leger (pag. 52, 58, 59, 60).

Verschuur blonk uit in het schilderen van zowel fraai ge-

bouwde rijpaarden met glanzende flanken en ranke benen

als van boerenwerkpaarden buiten of binnen in de stal. Als

romanticus gaf hij het inlandse werkpaard geïdealiseerd

weer, zwaar maar sierlijk gebouwd en goed geproportio-

neerd. Het afbeelden van paarden in volle actie ging hij 

uit de weg, wellicht omdat het benenwerk van de galop 

de meeste schilders pas na de uitvinding van de fotografie

duidelijk werd. Ook schilderde hij paardenportretten, zijn

model in de geijkte opstelling vol in beeld, bezien van opzij,

al of niet vastgehouden door een knecht (pag. 52). In

Engeland werden vanaf de 18e eeuw door adel en nieuwe

rijken grote sommen geld besteed aan het fokken en houden

van renpaarden en jachtpaarden en aan hun portretten.

Door vermogende Hollanders die handelscontacten hadden

met Engeland werd het houden van harddravers over-

genomen. Sommigen legden op hun landgoed zelfs een

renbaan aan, zoals baron Van Brienen rond 1880 op zijn
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landgoed Clingendael bij Den Haag (pag. 60).

Uit Engeland kwamen in de 19e eeuw ook twee geheel

nieuwe diergenres: het honden- of kattenportret. Het

houden van deze huisdieren, tot dan toe vooral in gebruik

bij de adel en aristocratie, werd in het Victoriaanse Engeland

mode bij de bourgeoisie, die zich wilde spiegelen aan de

gebruiken van de hogere stand. Veel kunstenaars speelden

daarop in. Naast talloze portretten van Fifi’s en Nona’s

ontstonden er ook anekdotische voorstellingen waarin 

honden menselijke eigenschappen en emoties kregen 

aangemeten. Verreweg de belangrijkste Hollandse honden-

schilder was Otto Eerelman (pag. 53). Aanvankelijk

schilderde hij paarden, maar omstreeks 1880 begon hij ook

met het uitbeelden van honden, waar hij direct veel succes

mee oogstte. In tegenstelling tot een paard houden honden,

vooral kleine exemplaren, zich niet stil en blijven ze zelden

langer dan een paar seconden in dezelfde houding. Daarom

had de schilder bij zijn huis aan de Elandstraat in Den Haag

kennels laten timmeren waar hij zijn harige modellen kon

bestuderen. Misschien omdat ze minder rusteloos waren

had hij een voorkeur voor grote honden. Favoriet waren 

de Deense dog, waarvan hij er zelf ook een had, en mode-

honden als de mastiff, de barzoi en de sint-bernardshond. 

Het succes van Eerelmans paarden en honden werd vanaf

de jaren zeventig geëvenaard door de katten van de in

Brussel wonende Hollandse schilderes Henriëtte Ronner-Knip.

Ook zij schilderde aanvankelijk niet de dieren waar zij

beroemd mee werd. Eerst maakte zij landschappen en

veestukken en rond 1850 voorstellingen met honden. Dit

ging haar zo goed af ging dat de koningin van België haar

schoothonden door de schilderes liet portretteren. Toen 

in de jaren zeventig het houden van een kat bij de rijke 

middenklasse mode werd verschoof haar aandachtsgebied

zich naar het afbeelden van deze dieren (pag. 54, 55). In

haar oeuvre kwam ze tot een zeer breed scala aan katten-

scènes, van geduldig toeziende moederpoezen tot 

ondeugende kittens, spelend met kostbare voorwerpen in

rijk gedecoreerde salons. Met deze enscenering speelde ze

nog eens extra in op de smaak van de kopers. In de tuin

achter haar huis bevond zich de ‘foyer des artistes’, waar

altijd leenpoezen verbleven. Voor haar schilderijen werd

gebruik gemaakt van een speciaal kattenmeubel, een soort

glazen kast, waarin zij zowel poezen liet poseren die zij in

rust wilde schetsen als jonge katjes die anders alle kanten

uitschoten. De gelukkige combinatie van inzicht in het

karakter van de dieren en oog voor compositie en textuur

maakte haar tot de beroemdste poezenschilder ooit.

In de 20e eeuw bleven schilders portretten maken 

van hun trouwe viervoeters. Maar in een eeuw waarin 

kunstenaars steeds meer afstand deden van waarheids-

getrouwe uitbeelding, verliest het dier voor de meesten van

hen zijn populariteit. Het onderwerp bleef nog wel een rol

spelen om zijn expressieve vorm, zoals bij de dierplastieken

van Ewald Mataré (pag. 64) of om zijn kleur (pag. 66) of

symboliek. Zo zijn de zwart-witte vlekken in de abstracties

van Eugène Brands symbool voor het Hollandse polder-

landschap en de vogelwezens van Corneille en Anton

Rooskens symbool, wellicht, van vrijheid en experiment.
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Melktijd

Anthonie Jacobus van Wijngaerdt

Vee in zomers landschap achter de duinen

Anthonij ‘Anton’ Mauve

Zaandam 1838-1888 Arnhem

Melktijd, doek 51,4 x 82 cm, gesigneerd en te

dateren ca. 1862-1864.

Lit.: Jeroen Kapelle e.a., Magie van de

Veluwezoom, Arnhem 2006, pag. 118, afb. 69

(in kleur), pag. 120.

Tent.: Doorwerth, Museum Veluwezoom, Magie

van de Veluwezoom: Het culturele leven tussen

1840 en 1900, aug.-dec. 2006.

Anthonie Jacobus van Wijngaerdt

Rotterdam 1808-1887 Haarlem

Vee in zomers landschap achter de duinen,

paneel 25,2 x 37,1 cm, gesigneerd.



51

Le carnaval des animauxJohann ‘Friedrich’ Voltz

Koeien bij de Starnberger See

Johann ‘Friedrich’ Voltz

Nördlingen (Duitsland) 1817-1886 München

(Duitsland)

Koeien bij de Starnberger See, paneel 

39,6 x 90,4 cm, gesigneerd en gedateerd ’70.

Herkomst: Galerie Heinemann, München,

Duitsland, inv.nr. 19829; part. bezit Duitsland;

part. bezit Groot-Brittannië.
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Jockey met renpaard in een stal

Wouterus Verschuur

Aan de drinkbak

Wouterus Verschuur

Amsterdam 1812-1874 Vorden

Jockey met renpaard in een stal, paneel 

27,7 x 37,2 cm, gesigneerd.

Herkomst: Kunsthandel Pieter A. Scheen, Den

Haag, 1954, inv.nr. 54584; coll. mr. H.Th.W.M.

Randag, ’s-Hertogenbosch, 1955, inv.nr. 

10-1955-scheen-95000.

Lit.: tent.cat. Den Haag, Kunsthandel Pieter 

A. Scheen, Collectie Pieter A. Scheen XI, 1954,

cat.nr. 32; Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse

beeldende kunstenaars 1750-1950, Den Haag

1970, afb. 97; tent.cat. Enschede, Rijksmuseum

Twente, Schilderijen uit de Romantische School,

1957, cat.nr. 97.

Tent.: Den Haag, Kunsthandel Pieter A. Scheen,

Collectie Pieter A. Scheen XI, 1954; Enschede,

Rijksmuseum Twenthe, Schilderijen uit de

Romantische School, dec. 1957-jan. 1958.

Wouterus Verschuur

Amsterdam 1812-1874 Vorden

Aan de drinkbak, paneel 23 x 33,5 cm,

gesigneerd.

Herkomst: veiling Frederik Muller & Co.,

Amsterdam, 24 maart [jaar onbekend], lotnr.

408; Kunsthandel M. Wolff, Amsterdam; J.J. van

der Heide, Amsterdam; part. bezit Groot-

Brittannië.
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l’Atelier du Peintre

Otto Eerelman

Groningen 1839-1926

l’Atelier du Peintre, doek 131 x 171,2 cm,

gesigneerd en gedateerd 1893.

Annotatie op etiket op spieraam: ‘O. Eerelman.

l’Atelier du Peintre’.

Herkomst: part. bezit Duitsland.

Lit.: tent.cat. München, Duitsland, Offizieler

Katalog der Internationalen Kunst-Ausstellung

des Vereins bildender Künstler Münchens

‘Secession’, 1893, pag. 12, cat.nr. 156 (met

afb.); Annie N. Zadoks-Josephus Jitta en Cago

v.d. Meulen, De hond staat model. reproducties

van oude en nieuwe kunstwerken, Amsterdam

1977, pag. 72 (met afb.).

Tent.: München, Duitsland, Internationale 

Kunst-Ausstellung des Vereins bildender Künstler

Münchens ‘Secession’, 1893.
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Een lekker hapje

54

Henriëtte Ronner-Knip

Amsterdam 1821-1909 Brussel

Een lekker hapje, paneel 48,1 x 38 cm,

gesigneerd.
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Een verleidelijk speeltje
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Henriëtte Ronner-Knip

Twee jonge katjes

Henriëtte Ronner-Knip

Jong poesje

Henriëtte Ronner-Knip

Slapende roodbruine kat en wit gevlekte kat

Henriëtte Ronner-Knip

Amsterdam 1821-1909 Brussel

Een verleidelijk speeltje, paneel 17,7 x 12,8 cm,

gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Groot-Brittannië.

Henriëtte Ronner-Knip

Amsterdam 1821-1909 Brussel

Twee jonge katjes, papier op paneel 18 x 23 cm,

gesigneerd en gedateerd ’96.

Herkomst: part. bezit Groot-Brittannië.

Henriëtte Ronner-Knip

Amsterdam 1821-1909 Brussel

Jong poesje, paneel 13,7 x 18,9 cm, gesigneerd

en gedateerd 1903.

Herkomst: part. bezit Groot-Brittannië.

Henriëtte Ronner-Knip

Amsterdam 1821-1909 Brussel

Slapende roodbruine kat en wit gevlekte kat,

paneel 36,9 x 45 cm, gesigneerd en gedateerd 1902.

Herkomst: veiling Galerie Georges Giroux, Brussel,

11 dec. 1954, lotnr. 65 (met afb.); part. bezit

België.
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Haan en kippen bij bijenkorven

Carl Jutz

Windschläg (Duitsland) 1838-1916 Pfaffendorf

(Duitsland)

Haan en kippen bij bijenkorven, doek 43 x 58 cm,

gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Denemarken.
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Vier eenden

Herbert ‘William’ Weekes

Kwetterende ganzen

Albertus Verhoesen

Utrecht 1806-1881 

Vier eenden, paneel 9,7 x 12,4 cm, gesigneerd

en gedateerd 1861.

Herbert ‘William’ Weekes

Londen 1864-1904 plaats overlijden onbekend

Kwetterende ganzen, schildersboard 

12,8 x 38,1 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Groot-Brittannië.
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Houtsprokkelaar

Anthonij ‘Anton’ Mauve

Zaandam 1838-1888 Arnhem

Houtsprokkelaar, doek 33,8 x 54,1 cm,

gesigneerd.

Herkomst: coll. James Staats Forbes, Esq.,

Londen; Julius Oehme, New York; coll. Mr.

Meyer H. Lehman, New York; coll. Mrs. Elsie

Lehman Weil, New York; veiling Parke-Bernet

Galleries, New York, 13 febr. 1958, lotnr. 71

(met afb.), bij voorgaande veiling gekocht door

de vader van de vorige eigenaar (part. bezit

Verenigde Staten).

Johan Frederik Cornelis Scherrewitz

Amsterdam 1868-1951 Hilversum

Hooioogst, doek 40,6 x 50,5 cm, gesigneerd.

Johan Frederik Cornelis Scherrewitz

Hooioogst
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Uitrukkende sloep van de Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij

Willem Karel ‘W.C.’ Nakken

Den Haag 1835-1926 Rijswijk

Uitrukkende sloep van de Noord- en Zuid-

Hollandsche Reddingmaatschappij, paneel 

34,5 x 52,5 cm, gesigneerd.

Annotatie op lijst: ‘de Scheveningsche

Reddingboot’.

Lit.: Rob Bouber, ‘Gezichten van Noord-Holland:

De moedige paarden van de Reddingbrigade’,

Noordhollands Dagblad, sept. 2006, z.p. (met

afb. in kleur).

Tent.: Hoorn, Westfries Museum, Gezichten van

Noord-Holland, sept.-okt. 2006.

In 1824 werd in Amsterdam de NZRM opgericht.

In 1949 kreeg deze instelling het predicaat

‘Koninklijke’.
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Bij de wedrennen te Clingendael

Arie Martinus ‘Thies’ Luijt

Militaire blaaskapel te paard

‘Johannes Evert’ Hendrik Akkeringa

Buitenzorg (Ned.-Indië) 1861-1942 Amersfoort

Bij de wedrennen te Clingendael, paneel 

16,5 x 25 cm, gesigneerd.

Herkomst: coll. dr. J.D.C. Titsingh, Amsterdam,

inv.nr. 99; part. bezit Groot-Brittannië.

Lit.: Aeg.W. Timmerman, Hollandsche schilders

van dezen tijd: J. Akkeringa, Amsterdam 1912,

pag. 12 en afb. (z.p.).

Arie Martinus ‘Thies’ Luijt

Sliedrecht 1879-1951 Wassenaar

Militaire blaaskapel te paard, doek 60,8 x 80,8 cm,

gesigneerd.
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Paardenrennen

Otto Carl Wilhelm Dill

Neustadt an der Weinstrasse (Duitsland) 1884-

1957 Bad Dürkheim (Duitsland)

Paardenrennen, schildersboard 60 x 80,1 cm,

gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Duitsland.
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Blauwe koeien

Hendrik Nicolaas Werkman

Leens 1882-1945 Bakkeveen

Blauwe koeien, uniek druksel, handgestempeld

in kleuren op beige velijnpapier 51 x 32,7 cm, 

te dateren 1943.

Herkomst: coll. August (F.R.A.) Henkels,

Heerenveen, verzamelaar en vriend van de 

kunstenaar; erven F.R.A. Henkels.

Lit.: tent.cat. Amsterdam, Stedelijk Museum,

Werkman: Drukker – Schilder, 1945, pag. 13,

cat.nr. 220; tent.cat. Bochum, Städtische

Kunstgalerie, Hendrik Nicolaas Werkman, 1961,

pag. 85, cat.nr. 43-51 (met afb.); J. Martinet

(red.), Hot Printing. Catalogue of the ‘druksel’

prints and interim catalogues of general printed

matter, lithographs, etchings, woodcuts, type-

writer compositions and paintings by Hendrik

Nicolaas Werkman, Stichting H.N. Werkman/

Stedelijk Museum, Amsterdam 1963, pag. 84,

cat.nr. 43-51 (met afb.).

Tent.: Amsterdam, Stedelijk Museum, Werkman:

Drukker – Schilder, nov.-dec.1945; Bochum,

Duitsland, Städtische Kunstgalerie, Hendrik

Nicolaas Werkman, okt.-dec. 1961; Amsterdam,

Stedelijk Museum, bruikleen H. Henkels, 

1954-1959, inv.nr. B 2435 (‘Runderen in 

weiland’).

Geregistreerd bij de Stichting H.N. Werkman

onder nummer HP-43-51. Wordt opgenomen 

in de on line database van het werk van de 

kunstenaar, in voorbereiding door de Stichting

H.N. Werkman, Groningen.
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De gele koe

Hendrik Johan ‘Henk’ Melgers

Groningen 1899-1973 Amsterdam

De gele koe, gouache 46,5 x 61,5 cm,

gesigneerd.

Annotatie op achtertikkarton: ‘H. Melgers – 

de geele koe’.

Herkomst: Dienst voor ’s Rijks Verspreide

Kunstvoorwerpen, Den Haag (nu: Instituut

Collectie Nederland, Amsterdam), inv.nr. SZ

10037, inv./cat.nr. 3631, 1957-2005.

Hendrik Johan ‘Henk’ Melgers

Groningen 1899-1973 Amsterdam

Boerenbruidspaar, gouache 41 x 54,5 cm,

gesigneerd.

Herkomst: Dienst voor ’s Rijks Verspreide

Kunstvoorwerpen (nu: Instituut Collectie

Nederland, Amsterdam), inv.nr. SZ 7419, 

1955-2005.

Hendrik Johan ‘Henk’ Melgers

Boerenbruidspaar
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Dansend paard

Ewald Wilhelm Hubert Mataré

Aken-Burtscheid (Duitsland) 1887-1965 Büderich

(Duitsland)

Dansend paard, brons 20,4 x 14,2 cm,

gesigneerd met monogramstempel op rots en

voet en te dateren ca. 1946.

Herkomst: part. bezit Groot-Brittannië.

Lit.: vgl.: Sabine Maja Schilling, Ewald Mataré.

Das Plastische Werk: Werkverzeichnis, Keulen

1994, nr. 241a (met afb. van een ander 

exemplaar in hout op pag. 205); vgl.: Ursula

Geisselbrecht-Capecki e.a., Ewald Mataré im

Museum Kurhaus Kleve, Kleve 2003, afb. 14 (in

kleur) van een ander exemplaar in hout; vgl.:

Siegfried Gohr, Ewald Mataré: Eine

Werkübersicht, Düsseldorf (z.j.), afb. 7 (in kleur)

van een ander exemplaar in brons.

Gegoten in een oplage van 14 exemplaren.

Met echtheidsverklaring van drs. Guido de Werd,

Kleef, Duitsland, oktober 2006.



65

Le carnaval des animauxJohannes Gerardus Diederik ‘Johan’ van Hell

Grazende paarden

Johannes Gerardus Diederik ‘Johan’ van Hell

Amsterdam 1889-1952

Grazende paarden, doek 60,5 x 80,5 cm,

gesigneerd en gedateerd 1926.

Lit.: tent.cat. Amsterdam, Stedelijk Museum,

Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken,

teekeningen en grafische werken, tentoongesteld

door de Vereeniging van Nederlandsche

Beeldende Kunstenaren De Brug, 1926, cat.nr.

83; Tineke Reijnders e.a., Johan van Hell 

1889-1952, Warnsveld 2005, pag. 87, cat.nr. 

S 83 (met afb. in kleur).

Tent.: Amsterdam, Stedelijk Museum,

Schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en

grafische werken, tentoongesteld door de

Vereeniging van Nederlandsche Beeldende

Kunstenaren De Brug, nov.-dec. 1926; Arnhem,

Museum voor Moderne Kunst, Van de straat –

het sociaal engagement van Johan van Hell

(1889-1952), nov. 2005-febr. 2006.
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Koraalvissen en zeeanemonen

Hans ‘Emil’ Nolde (Hans Emil Hansen)

Nolde (Duitsland) 1867-1956 Seebüll (Duitsland)

Koraalvissen en zeeanemonen, aquarel 

34,5 x 47 cm, gesigneerd en te dateren Berlijn

ca. 1923-1924.

Herkomst: coll. Schocken, Berlijn/Tel Aviv, Israël.

Lit.: Emil Nolde, Reisen – Ächtung – Befreiung,

6. Auflage, Keulen 2002, pag. 175.

Met echtheidsverklaring van dr. Manfred

Reuther, Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde,

Seebüll, Duitsland, 16 december 2005.



67

Le carnaval des animauxJoseph Antoon ‘Anton’ Rooskens

Figuur met vogels

Joseph Antoon ‘Anton’ Rooskens

Horst 1906-1976 Amsterdam

Figuur met vogels, doek 81,2 x 100 cm,

gesigneerd en gedateerd ’71.

Annotatie verso: ‘Miterranée’.

Herkomst: Galerie Krikhaar, Amsterdam.
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Het hart van de stad

‘Amsterdam is een droom, een orgie van huizen en water.

Straten zijn grachten waar schepen liggen te dommelen en

hun wimpels boven de getande daklijsten laten wapperen.

In die enorme haven heerst een wonderbaarlijke activiteit.

(…) Amsterdam is een verbijsterende wirwar, een 

fantastisch spektakel, op iedere straathoek weer een ander

schilderijtje, het beloofde land, het walhalla van zeelieden

en kunstenaars!’ 1

De stad, bonte mengeling van mensen, huizen, tuinen,

plantsoenen, water en wegen. Waar mensen wonen, werken

en hun vertier zoeken. Dat is nu zo, en het was in vroeger

tijden niet anders. Ze ontmoeten er elkaar: in hun huis, op

de markt, in de winkel of fabriek, in het theater of de

bioscoop, op het station, in het park of gewoon op straat.

De stad bestaat bij de gratie van haar bewoners, ontstond

uit hun behoefte aan samenzijn, bescherming en welvaart.

Gebouwd werd zij daar waar er gunstige geografische of

geologische omstandigheden waren: de zee, een rivier of

handelsroute nabij, waardevolle delfstoffen in de bodem 

of goede grond voor akkerbouw en veeteelt rondom. Zo

kon de stad zijn ontstaan als centrum van handel, maar 

ook kon deze van oorsprong een zetel van bestuurlijke 

of religieuze macht zijn. 

In Nederland zijn de steden relatief jong: in de 12e eeuw

waren er slechts enkele, waaronder Maastricht, Utrecht,

Deventer, Groningen en Middelburg. Daarna was er groei,

zowel in aantal als in omvang: rond 1500 woonde veertig

procent van de bevolking in Holland in de stad. De

economische bloei in de Gouden Eeuw maakte dat een

aantal steden, waaronder natuurlijk Amsterdam, aanzienlijk

werd uitgebreid om de bevolkingsgroei te kunnen opvangen.

In de 18e eeuw liep het inwonersaantal door economische

neergang echter weer sterk terug. In de 19e eeuw groeiden

steden opnieuw, in de eerste helft geleidelijk en in de 

laatste decennia explosief. Het karakter van het centrum

van de stad veranderde vanaf toen drastisch: er kwam veel

ruimte voor winkels, vermaak, industrie en verkeer, terwijl

woonwijken verloederden. De rijken verkozen de nieuw

aangelegde, groene buitenwijken om te wonen, de arbeider

bleef noodgedwongen in het hart van de stad. Rond de

eeuwwisseling stonden veel (grote) steden in het teken van

afbraak en opbouw. Hele volkswijken werden gerenoveerd

en uitgebreid, de infrastructuur werd aangepast aan de

moderne vervoermiddelen als auto, stoomtram en trein, 

en ook moest er ruimte komen voor recreatie in de stad

(parken, uitgaansvoorzieningen). In de 20e eeuw ging deze

golf van vernieuwing, vooruitgang en expansie door, met

uitzondering van de crisisjaren na de beurskrach van 1929

en de verwoestende interrupties van de beide wereld-

oorlogen.

Waarom schilderden kunstenaars de stad? Aanvankelijk

was deze achtergrondmotief in een voorstelling. Bij 

historische en bijbelse taferelen bijvoorbeeld werd zo de

plaats van handeling aangeduid. Van de 16e tot en met 

de 18e eeuw werd de stad ook vastgelegd in de vorm van

documenterende topografische prenten. Dit zijn de directe

voorlopers voor het stadsgezicht als zelfstandig genre, dat

ontstond in de 17e eeuw. 

In die Gouden Eeuw weerspiegelde de schilderkunst, ook

het stadsgezicht, de trots van de rijke burger op zijn land.

De overzeese handel van de Oost-Indische en West-

Indische Compagnie bracht grote welvaart. Bloeiende 

handelssteden waren bijvoorbeeld Enkhuizen, Hoorn,

Rotterdam, Haarlem en Leiden, maar Amsterdam was 

hiervan het voorbeeld par excellence. De nieuw verworven

rijkdom kwam onder andere tot uitdrukking in de statige

en luxueuze panden die werden gebouwd. Voor de 

welgestelden werden monumentale grachtenwoningen op-

getrokken, met weelderige interieurs. Schilderijen mochten

daarin niet ontbreken. Herkenbare stadstaferelen waren

onder de gegoede burgers erg geliefd: deze toonden bij

uitstek hoe de Hollandse handelsgeest het land en hunzelf

voorspoed had gebracht.

In de periode van de romantiek was een geschilderd stads-

gezicht eveneens vaak een uitdrukking van nationale glorie.

Daarbij keken 19e-eeuwse kunstenaars dikwijls met een

schuin oog naar hun voorgangers uit de 17e eeuw. Ook

hen ging het vooral om ‘pronkende gebouwen’: hoewel 

de straten vaak met veel mensen bevolkt zijn lijkt het toch
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alsof het de romantische stadsportrettisten allereerst om 

de architectuur ging (pag. 73, 75). De stoffage is vooral

opgevoerd voor het verhalende element in de voorstelling.

Het is een gedetailleerde manier van schilderen, waarbij de

stad vaak met een zekere statigheid en tegelijkertijd met

een grote dosis nostalgie is weergegeven. Daarbij werkte

men niet altijd naar de realiteit: veelvuldig werden 

fantasiesteden met een of meerdere herkenbare architectuur-

elementen geschilderd. Ook was de staat van veel woningen

in werkelijkheid niet zo florissant als de schilderijen doen

denken: in de 18e eeuw was in veel steden door de terug-

lopende economie de neergang ingetreden. De bevolking

was teruggelopen en veel huizen stonden leeg en waren

verkrot. Dit alles is in de schilderijen uit de romantiek niet

terug te vinden; hooguit een verweerde muur of een

sprookjesachtige ruïne kwam nog wel eens voor, als 

nostalgisch element (pag. 72). Maar voor teveel verval

werd gewaakt: men idealiseerde graag.

De impressionisten hadden meer oog voor de realiteit. Zij

wilden het werkelijke leven laten zien en schilderden niet

alleen de mooie, onbedorven plekken in de stad, maar ook

de volkse buurtjes, de laatste soms zelfs bij voorkeur.

Levend in het laatste kwart van de 19e eeuw, waarin steden

ingrijpend veranderden, verkozen ze de dynamiek (en soms

de tragiek) van het alledaagse stadsleven als onderwerp. 

Ze vonden hun inspiratie op straat, vaak de straten in de 

‘mindere’ wijken welteverstaan. Zij schilderden in eenvoudige

danshuizen en cafés, in verpauperde arbeiderswijken. Ook

industriële gebieden, bouwputten, havens en spoorweg-

emplacementen werden voor sommigen geliefde thema’s.

De stadstaferelen werden schilderachtiger, en daarbij was

de mens dikwijls belangrijker dan de huizen, werden de

gebouwen het decor voor diens bezigheden. Er zijn naast

voorstellingen van brede straten, grachten en terreinen 

ook ‘intiemere’ scènes. Steegjes en binnenplaatsjes met

enkele arbeidzame mensen, geschilderd alsof ze door de

onopgemerkte kunstenaar zijn gadegeslagen en op het

doek gezet (pag. 82). 

In de 20e eeuw, wanneer de abstracte kunst zich manifes-

teert, raakt het stadsgezicht bij veel avant-gardisten buiten

beeld. Wanneer een kunstenaar zich er wel aan wijdt gaat

het meestal niet meer in de eerste plaats om herkenbaarheid

of realiteit. Hij schildert vaak een zeer eigen interpretatie

van een geïsoleerd stukje stad. Dat kan – heel dichtbij –

het uitzicht uit het raam van zijn woning of atelier zijn

(pag. 87). De persoonlijke beeldtaal drukt daarbij een groot

stempel op de voorstelling. In het begin van de eeuw komt

in Nederland bij de luministen, fauvisten en de Groninger

Ploeg de levendigheid van de stad overeen met de

beweeglijkheid van hun penseel en de felheid van hun

palet (pag. 109). De expressionisten van de Bergense

School en hun aanverwanten kiezen voor een donkerder

palet en een dramatischer verbeelding (pag. 90). Later, in

de jaren dertig, zullen veel realisten kiezen voor een koele,

bedrieglijk natuurgetrouwe registratie van een vaak mens-

arme of mensloze stad (pag. 92). De meer sociaal ingestelde

kunstenaars onder hen zullen daarentegen juist de mens,

en dan natuurlijk de ‘gewone man’, centraal stellen in hun

stadsverbeeldingen (pag. 93). Na de Tweede Wereldoorlog

kiest het gros van de kunstenaars voor een semi-figuratieve

fantasiekunst (Cobra) en de abstractie. De stad heeft dan 

– voorlopig – afgedaan.

1 Joris-Karl Huysmans, In Holland, ed. Athenaeum, Amsterdam 2001,

pag. 15.
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Het hart van de stadCornelis Springer

Bij de ingang van het voormalig St. Catharinaklooster in Brielle

Cornelis Springer

Amsterdam 1817-1891 Hilversum

Bij de ingang van het voormalig 

St. Catharinaklooster in Brielle, paneel 

49,1 x 38,6 cm, gesigneerd voluit en met mono-

gram, verso met monogram, en gedateerd ’55.

Tent.: Leeuwarden, Tentoonstelling van 

schilderijen, teekeningen, enz. van levende

Nederlandsche meesters, juni-juli 1855, cat.nr.

263 (als ‘De overblijfselen van het voormalig St.

Catharina-klooster, te Brielle’).
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Het hart van de stadPetrus van der Velden

De Leuvehaven, Rotterdam

Petrus van der Velden

Rotterdam 1837-1915 Christchurch (Nieuw-

Zeeland)

De Leuvehaven, Rotterdam, doek 79,3 x 130,5 cm,

gesigneerd en gedateerd 1867.

Herkomst: Frost & Reed Galleries, Londen; part.

bezit Ohio, Verenigde Staten.
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Het hart van de stadWillem Koekkoek

Besneeuwd stadsgezicht

Willem Koekkoek

Amsterdam 1839-1895 Nieuwer-Amstel

(Amstelveen)

Besneeuwd stadsgezicht, paneel 46,3 x 35,4 cm,

gesigneerd en gedateerd ’68.

Met verso authenticiteitsverklaring van de

schilder op etiket: ‘Ondergeteekende verklaart te

hebben vervaardigd het schilderij stadsgezicht.

W. Koekkoek.’

Herkomst: part. bezit Duitsland.
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Het hart van de stadWillem Koekkoek

Hollands stadje in de zomer

Willem Koekkoek

Amsterdam 1839-1895 Nieuwer-Amstel

(Amstelveen)

Hollands stadje in de zomer, doek 46,3 x 56,9 cm,

gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Groot-Brittannië; part. coll.

België.
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Het hart van de stadJohannes ‘Jan’ Weissenbruch

Figuren bij de visbanken op de markt van Woudrichem met de Hoftoren

Johannes ‘Jan’ Weissenbruch

De Grote Markt in Haarlem met de St. Bavokerk en de Vleeshal

Johannes ‘Jan’ Weissenbruch

Den Haag 1822-1880

Figuren bij de visbanken op de markt van

Woudrichem met de Hoftoren, paneel 

30,9 x 25,7 cm, gesigneerd.

Lit.: vgl.: Pieter A. Scheen, Lexicon

Nederlandse Beeldende Kunstenaars 

1750-1880, Den Haag 1981, afb. 125.

Johannes ‘Jan’ Weissenbruch

Den Haag 1822-1880

De Grote Markt in Haarlem met de St. Bavokerk

en de Vleeshal, paneel 19 x 14,9 cm,

gesigneerd.

Herkomst: veiling Frederik Muller & Co.,

Amsterdam; Kunsthandel Jüngeling, Amsterdam,

1943; veiling Vendue Notarishuis, Rotterdam,

30-31 maart 1938, lotnr. 267 (met afb.);

Kunsthandel E.E. Huisman, Den Haag.

Lit.: Kunstkronijk, 1868, afb. (lithografie) t.o.

pag. 46.
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Het hart van de stadSalomon Leonardus ‘Samuel’ Verveer

De Merwede voor Woudrichem met raderboot en veerpont

Salomon Leonardus ‘Samuel’ Verveer

Den Haag 1813-1876

De Merwede voor Woudrichem met raderboot

en veerpont, doek 76 x 102,3 cm, gesigneerd en

gedateerd ’51.

Herkomst: Kunsthandel Pieter A. Scheen, Den

Haag, 1953; coll. MEGA (NV Maatschappij voor

Electriciteit en Gas), Limburg, 1994.

Lit.: Johan Gram, ‘Salomon Leonardus Verveer’,

De Kunstkronijk, 1875, pag. 92; tent.cat.

Groningen, Pictura, Collectie Pieter A. Scheen,

1953, pag. 27, cat.nr. 37 (met afb.); tent.cat.

Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal, Tussen

Romantiek en Haagse School: Landschappen uit

het midden van de vorige eeuw, 1953, cat.nr.

53; John Sillevis e.a., Licht, lucht en water,

Zwolle 1993, pag. 118 en 119 (met afb. in

kleur); H.C. de Bruijn, ‘Per veerpont van

romantiek naar de Haagse School’, Antiek 27

(1992), pag. 181 en 182.

Tent.: Groningen, Pictura, Collectie Pieter A.

Scheen, nov. 1953; Leiden, Stedelijk Museum De

Lakenhal, Tussen Romantiek en Haagse School:

Landschappen uit het midden van de vorige

eeuw, dec. 1953-jan. 1954.

De kunstenaar kreeg voor dit werk in 1851 de

Leopoldsorde, een Belgische koninklijke 

onderscheiding voor de schilderkunst.
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Het hart van de stadJohannes Bosboom

Interieur van de Hervormde Kerk te Hattem, zuidelijke zijbeuk, gezien naar het middenschip

Johannes Bosboom

Den Haag 1817-1891

Interieur van de Hervormde Kerk te Hattem,

zuidelijke zijbeuk, gezien naar het middenschip,

paneel 38 x 28,6 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. bezit België.

Lit.: vgl.: C.H. Dinkelaar, D.L. Kaatman,

Johannes Bosboom (1817-1891): Schilder van

licht, schaduw en kleur, Laren 1999, pag. 145,

cat.nr. KN 24-1 (met afb. in kleur).



79

Het hart van de stadWillem Koekkoek

Figuren op een kerkplein

Willem Koekkoek

Amsterdam 1839-1895 Nieuwer-Amstel

(Amstelveen)

Figuren op een kerkplein, paneel 21,5 x 31,2 cm,

gesigneerd met initialen.

Johannes Bosboom

Te Deum Laudamus

Jan Jacob Schenkel

Interieur van de Grote Kerk in Breda, met het
grafmonument van Engelbert I van Nassau

Johannes Bosboom

Den Haag 1817-1891

Te Deum Laudamus, doek 78,4 x 39,9 cm,

gesigneerd.

Lit.: vgl.: C.H. Dinkelaar, D.L. Kaatman,

Johannes Bosboom (1817-1891): Schilder van

licht, schaduw en kleur, Laren 1999, pag. 74 en

240 (met afb.), voor een schilderij met eenzelfde

voorstelling in de collectie van het Amsterdams

Historisch Museum.

Jan Jacob Schenkel

Amsterdam 1829-1900

Interieur van de Grote Kerk in Breda, met het 

grafmonument van Engelbert I van Nassau, paneel 

62,4 x 48,3 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. coll. Duitsland.
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Het hart van de stadJohannes Christiaan Karel Klinkenberg

De Dwarskaai te Middelburg

Johannes Franciscus Spohler

Zomers stadsgezicht met afgemeerde trekschuit en roeibootje

Johannes Christiaan Karel Klinkenberg

Den Haag 1852-1924

De Dwarskaai te Middelburg, doek 60,3 x 79,8 cm,

gesigneerd.

Herkomst: coll. A.J. van Haagen, Utrecht, in 

1911 geschonken aan het Centraal Museum,

Utrecht, inv.nr. 2398, cat.nr. 1933/468, 

1911-2006.

Lit.: Johannes Christiaan Karel Klinkenberg 

1852-1924. De meester van het zonnige 

stadsgezicht, Laren 1999, pag. 185, cat.nr. 61,5-1

(met afb.); Centraal Museum, Utrecht, Catalogus

der schilderijen, 1933, pag. 219, 220, cat.nr. 468.

Tent.: Utrecht, Centraal Museum, Kunst na 1850,

sept. 1965.

Johannes Franciscus Spohler

Rotterdam 1853-1894 Amsterdam

Zomers stadsgezicht met afgemeerde trekschuit en

roeibootje, doek 44 x 35 cm, gesigneerd.

Met authenticiteitsverklaring van de schilder op

etiket op spieraam: ‘the Undersigned declares 

that this painting has been painted by himself. 

J.F. Spohler’.

Herkomst: part.bezit Groot-Brittannië.
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Het hart van de stadJohannes Christiaan Karel Klinkenberg

Verdronkenoord met de Accijnstoren, Alkmaar

Johannes Christiaan Karel Klinkenberg

Den Haag 1852-1924

Verdronkenoord met de Accijnstoren, Alkmaar,

doek 38,9 x 47 cm, gesigneerd.



Het hart van de stadHendrik Johannes ‘J.H.’ Weissenbruch

Wasdag: uitzicht vanuit het atelier van de schilder op de binnenplaats van zijn huis aan de Kazernestraat, Den Haag
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Hendrik Johannes ‘J.H.’ Weissenbruch

Den Haag 1824-1903

Wasdag: uitzicht vanuit het atelier van de

schilder op de binnenplaats van zijn huis aan de

Kazernestraat, Den Haag, zwart krijt, aquarel en

gouache 52,8 x 71,8 cm, gesigneerd.

Een (mogelijke) voorstudie voor deze aquarel

bevindt zich in het Rijksmuseum in Amsterdam,

legaat mevrouw J.C.J. Drucker-Fraser, inv.nr. 

A-3718, zie: Wiepke Loos, Aquarellen van de

Haagse School: De collectie Drucker-Fraser,

Amsterdam 2002, pag. 225, nr. 125 (met afb. 

in kleur). Van zijn huis en tuin maakte

Weissenbruch verschillende aquarellen. Zie 

hiervoor voornoemde publicatie.



Het hart van de stadNicolaas van der Waay

Een zomeravond bij het Tolhuis, Amsterdam

Johannes Jacobus Maria ‘Jan’ Bogaerts

De stadswal van ’s-Hertogenbosch

83

Nicolaas van der Waay

Amsterdam 1855-1936

Een zomeravond bij het Tolhuis, Amsterdam,

doek 66 x 105 cm, gesigneerd en te dateren ca.

1891.

Lit.: A.G.C. van Duyl, ‘N. van der Waay’,

Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift IV (1892),

afb. pag. 124; Museumkrant van het

Stadsmuseum IJsselstein, dec. 2003.

Tent.: IJsselstein, Stadsmuseum IJsselstein,

Charmante zomers, mei-aug. 2004; Den Haag,

Museum Mesdag, Proost. Het caféleven in

beeldende kunst en literatuur tussen 1840-1940,

te verwachten in 2007.

Johannes Jacobus Maria ‘Jan’ Bogaerts

Den Bosch 1878-1962 Wassenaar

De stadswal van ’s-Hertogenbosch, doek 

50,2 x 70,3 cm, gesigneerd en gedateerd 1925.

Herkomst: Dora Asselbergs, Wassenaar, nicht van

Sofie Bogaerts-de Meulemeester, echtgenote van

de schilder.

Lit.: tent.cat. ’s-Hertogenbosch, Noordbrabants

Museum, Jan Bogaerts 1878-1962: Schilderijen

en tekeningen, 1978, pag. 27, cat.nr. 26, afb.

pag. 47; Margriet van Boven, ‘De besloten

wereld van Jan Bogaerts (1878-1962)’, Tableau 1

(1978), afb. pag. 9.

Tent.: ’s-Hertogenbosch, Noordbrabants

Museum, Jan Bogaerts 1878-1962: Schilderijen

en tekeningen, okt.-dec. 1978.



84

Het hart van de stadPieter Florentius Nicolaas Jacobus ‘Floris’ Arntzenius

De Gravenstraat, Den Haag

Pieter Florentius Nicolaas Jacobus ‘Floris’

Arntzenius

Soerabaja (Ned.-Indië) 1864-1925 Den Haag

De Gravenstraat, Den Haag, paneel 32 x 23,7 cm.

Met verso echtheidsverklaring op etiket van 

C.F. Stork (1928) en F. Stork (1930), kleinzonen

van de schilder, april 1998.

Herkomst: nalatenschap van de schilder, daarna

door vererving in bezit gekomen van de vorige

eigenaar.
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Het hart van de stadJacobus Hendricus ‘Jacob’ Maris

Stadsgezicht Amsterdam, met de Koepelkerk

Lodewijk Franciscus Hendrik ‘Louis’ Apol

De kade van Dordrecht met het ‘Groothoofd’

Johannes Cornelis ‘Jan’ van Essen

Het oude cricketveld achter het Rijksmuseum, Amsterdam

Jacobus Hendricus ‘Jacob’ Maris

Den Haag 1837-1899 Karlsbad (Duitsland)

Stadsgezicht Amsterdam, met de Koepelkerk, doek

22,3 x 37,8 cm, gesigneerd.

Herkomst: Kunsthandel L.J. Krüger, Den Haag.

Lodewijk Franciscus Hendrik ‘Louis’ Apol

Den Haag 1850-1936

De kade van Dordrecht met het ‘Groothoofd’, doek

56,6 x 80,6 cm, gesigneerd.

Johannes Cornelis ‘Jan’ van Essen

Amsterdam 1854-1936 Scherpenzeel

Het oude cricketveld achter het Rijksmuseum,

Amsterdam, doek op paneel 17,6 x 26,6 cm,

gesigneerd en gedateerd 1891.

Herkomst: coll. W.P.J.A. van Proijen; kunsthandel

Frans Buffa & Zonen, Amsterdam.
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Het hart van de stadAnthonie Pieter Schotel

Het Leidseplein, Amsterdam

Anthonie Pieter Schotel

Dordrecht 1890-1958 Laren (N.H.)

Het Leidseplein, Amsterdam, doek 60,2 x 70,5 cm,

gesigneerd.

Annotatie op spieraam: ‘”Leidsche Plein” A/dam

geschilderd vanuit Extase’.

Lit.: tent.cat. Enkhuizen, Rijksmuseum

Zuiderzeemuseum (nu: Zuiderzeemuseum),

Verloren horizon, A.P. Schotel, 1890-1958,

1986, pag. 15, cat.nr. 4.
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Het hart van de stadLeendert ‘Leo’ Gestel

Gezicht op Woerden vanuit dakraam

Leendert ‘Leo’ Gestel

Woerden 1881-1941 Hilversum

Gezicht op Woerden vanuit dakraam, aquarel

65,5 x 50 cm, gesigneerd en gedateerd Woerden

1917.

Lit.: vgl.: tent.cat. Leo Gestel als Modernist:

werk uit de periode 1907-1922, Haarlem, Frans

Halsmuseum/Den Bosch, Noordbrabants

Museum, 1983, pag. 51, afb. 11.

De aquarel is hoogstwaarschijnlijk gemaakt op

basis van het uitzicht vanuit Gestels ouderlijk

huis aan de Kruisstraat 1 in Woerden. Van 

hetzelfde uitzicht bestaan een houtskoolschets

(1919) en twee versies in aquarel (1916 en

1919).
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Het hart van de stadPieter ‘Piet’ van der Hem

De Oldehove te Leeuwarden

Pieter ‘Piet’ van der Hem

Wirdum 1885-1961 Den Haag

De Oldehove te Leeuwarden, doek 90,4 x 70,4 cm,

gesigneerd en te dateren 1935.

Lit.: Gemma van Heerbeek, Piet van der Hem

1885-1961, Leeuwarden 1987, pag. 83, afb. 92.
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Het hart van de stadGeorge Friedrich Ferdinand ‘Frits’ Schiller

De bouwput van De Nederlandsche Bank, Frederiksplein, Amsterdam

George Friedrich Ferdinand ‘Frits’ Schiller

Amsterdam 1886-1971 Bussum

De bouwput van De Nederlandsche Bank,

Frederiksplein, Amsterdam, doek 85 x 119 cm,

gesigneerd en gedateerd ’62.

Herkomst: Hotel Schiller, Rembrandtplein,

Amsterdam. 

Het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank

werd in 1968 gebouwd op het Frederiksplein.

Daarvoor stond op deze plek het Paleis voor

Volksvlijt, dat in 1929 geheel afbrandde. Tot in

de jaren vijftig bleef het terrein braak liggen.
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Het hart van de stadCornelis Johannes ‘Kees’ Maks

Rembrandtplein bij nacht

Petrus Theodorus ‘Piet’ van Wijngaerdt

Huizen en rode schuur

Cornelis Johannes ‘Kees’ Maks

Amsterdam 1876-1967

Rembrandtplein bij nacht, doek 53 x 64 cm, te

dateren ca. 1915.

Herkomst: coll. J.E.M. Vogel-Rammers, Amsterdam.

Petrus Theodorus ‘Piet’ van Wijngaerdt

Amsterdam 1873-1964 Abcoude

Huizen en rode schuur, doek 51,5 x 58,2 cm,

gesigneerd en te dateren ca. 1917-1921.

Annotatie verso: ‘[...] Piet van Wijngaerdt.’.

Herkomst: coll. Werners-Sandbergen, Museum

Pension (later Museum Hotel), P.C. Hooftstraat,

Amsterdam, daarna door vererving in bezit

gekomen van de vorige eigenaar.



91

Het hart van de stadRaymundus Josephus Petrus ‘Reimond’ Kimpe

Boerenhoeve, Veere

Raymundus Josephus Petrus ‘Reimond’ Kimpe

Gent (België) 1885-1970 Goes

Boerenhoeve, Veere, doek 80 x 85 cm,

gesigneerd en gedateerd ’31.

Annotatie verso op etiket: ‘Boerenhoeve Veere’.

Tent.: Laren, Singer Museum, De Gulden

Middenweg, jan.-maart 1997.
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Het hart van de stadJacob Bendien

Bomen met rails

Jacob Bendien

Amsterdam 1890-1933 Hilversum

Bomen met rails, doek 50,5 x 33,6 cm, te

dateren ca. 1927.

Herkomst: R. Harrenstein en A. Harrenstein-

Schräder, Amsterdam; coll. H. van der Horst,

Kampen.

Lit.: Amsterdam, Stedelijk Museum, Catalogus

van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen

en grafische werken, tentoongesteld door de

Vereeniging van Nederlandsche Beeldende

Kunstenaren De Brug, 1934, zonder cat.nr.; Elina

Taselaar, Jacob Bendien, Leeuwarden/Utrecht

1985, pag. 45 en pag. 54, afb. 50; Carel

Blotkamp, Ype Koopmans (red.), Magie en

Zakelijkheid: realistische schilderkunst in

Nederland 1925-1945, Zwolle/Arnhem 1999,

pag. 113, afb. 10 (in kleur), pag. 114, cat.nr. 

10; tent.cat. Parijs, Institut Néerlandais, Magie et

réalisme: tendances réalistes dans la peinture

néerlandaise de 1925 à 1945, 2000, cat.nr. 4.

Tent.: Amsterdam, Stedelijk Museum,

Schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en

grafische werken, tentoongesteld door de

Vereeniging van Nederlandsche Beeldende

Kunstenaren De Brug, jan.-febr. 1934; Jacob

Bendien, Leeuwarden, Fries Museum, jan.-febr.

1985/Utrecht, Centraal Museum, maart-april

1985; Arnhem, Museum voor Moderne Kunst,

Magie en Zakelijkheid: realistische schilderkunst

in Nederland 1925-1945, nov. 1999-febr. 2000;

Parijs, Institut Néerlandais, Magie et réalisme:

tendances réalistes dans la peinture néerlandaise

de 1925 à 1945, maart-mei 2000.
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Rebecca ‘Bob’ ‘Bobette’ van Gelder

Passanten

Rebecca ‘Bob’ ‘Bobette’ van Gelder

Amsterdam 1891-1945 Bergen Belsen (Duitsland)

Passanten, doek 75,4 x 95,8 cm, gesigneerd 

met pseudoniem ‘B. Stratthon van Gelder’ en

gedateerd ’39.

Het hart van de stad
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In de wolken

Wij vinden dat wolken onterecht worden verguisd

en dat het leven zonder wolken zóveel armer zou zijn.

Wij zien ze als poëzie van moeder Natuur,

en als haar meest toegankelijke sieraad,

want iedereen kan van hun machtige schouwspel genieten.

(…)

En dus zeggen we tegen een ieder die het wil horen:

Kijk omhoog, laat de vluchtige pracht je verbazen

en ga door het leven met je hoofd in de wolken! 1

Op het dak van het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

in Gent staat De man die de wolken meet (1998), een

beeld van de Belgische kunstenaar Jan Fabre. De man staat

op een trapje, met een lange meetlat tussen zijn gespreide

armen horizontaal omhoog gehouden om de voorbij-

trekkende wolken op te nemen. Een surrealistisch tafereel:

hoe kun je een vluchtig fenomeen vastleggen in harde

cijfers en vormen, daarbij ook nog eens geen rekening

houdend met afstand? Van dichtbij niets anders dan een

amorfe waas van water bevattende lucht lijkt een wolk 

van veraf inderdaad een vaste massa te zijn, weliswaar

veranderlijk van vorm, maar concreet en ondoordringbaar.

Genoeg illusie dus om de overtuiging en de missie van

deze wolkenjager te voeden.

Zijn we niet eigenlijk allemaal wolkenjagers? Wie heeft niet

op zijn rug in het gras gelegen en naar de voorbijtrekkende

en steeds veranderende wolken gekeken? Een dier, een

gezicht, een sprookjesfiguur, een land: onze verbeelding

kende geen grenzen! De fraaie en veelzijdige vormen zijn

ook een inspiratiebron geweest voor schilders, dichters en

musici. En voor boeren en meteorologen zijn wolken-

formaties en hun veranderingen betrouwbare bronnen bij

het doen van weersvoorspellingen. 

Wolken zijn er in verschillende gedaanten. Ze kunnen 

wit zijn en blauw larderend, maar ook dekkend grijs of

dreigend donker. Om alle vormen in kaart te brengen

ontwikkelde de Britse amateur-meteoroloog Luke Howard

een wolkenclassificatiesysteem, dat hij in 1802 publiceerde.

Zijn ordening, met Latijnse benamingen en een indeling 

op hoogte, omvang en vorm, wordt ook nu nog door

meteorologen gebruikt, maar is in de loop der tijd wel 

uitgebreid. Howard hanteerde drie basiscategorieën: Cirrus

(vederwolk), Stratus (gelaagde wolk) en Cumulus (stapel-

wolk). Voor wolken die neerslag brengen creëerde hij 

een vierde klasse, de Nimbus, die zich in elk van de drie

voorgaande soorten kan voordoen. Daarnaast definieerde

Howard ook overgangsvormen, omdat hij juist in de

ontwikkeling van wolken van het ene in het andere type

mogelijkheden tot weersvoorspelling zag. Howards systeem

raakte in korte tijd wijd verbreid. Zijn publicatie over

wolken lijkt vele romantische schilders te hebben beïnvloed.

Zij gebruikten Howards beschrijvingen om wolken nauw-

keuriger weer te geven. Ook Goethe, fervent weeramateur,

hoorde er in 1815 van. Hij raakte er zó enthousiast over

dat hij vier gedichten – voor elke categorie één – aan

Howard en zijn wolken wijdde. Over de Cumulus schreef hij:

‘...Steht Wolke hoch, zum herrlichsten geballt, 

Verkündet, festgebildet, Machtgewalt, 

Und was ihr fürchtet und wohl auch erlebt,

Wie’s oben drohet, so es unten bebt.’

De Hollandse wolkenluchten zijn wereldberoemd, maar niet

altijd kregen ze veel aandacht en ruimte in de Hollandse

landschapschilderkunst. Pas in de 17e eeuw zakte de horizon

en deden majestueuze wolkenformaties dan wel wolkenloze

weidsheid hun intrede. De Vlaamse fantastische land-

schappen met hoge horizon uit de 16e eeuw maakten in 

de Gouden Eeuw plaats voor een natuurgetrouw aandoend,

vlak en panoramisch landschap, met veel ruimte voor de

lucht, tot soms wel 4/5 deel van het beeldvlak. In de

Midden- en Zuid-Europese barok symboliseerden wolken

de hemel en waren ze de zetel van God, engelen en heiligen.

In de 17e-eeuwse Hollandse schilderkunst werden ze de

drager van sfeer, bepaalden ze de stemming van het 

landschap. Niettemin was deze magistrale weergave van

wolkenluchten evenzeer bedoeld om middels de schoonheid

van het landschap Gods Goedheid en Almacht te tonen. In

de 19e eeuw werd deze traditie voortgezet: tijdens de

romantiek werd de natuur, net als in de 17e eeuw, gezien
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als een afspiegeling van het goddelijke, en het geschilderde

landschap dus ook. Panorama’s bleven een geliefd onder-

werp: onder anderen Andreas Schelfhout heeft er talrijke

geschilderd (pag. 99).

De aandacht voor lucht en wolken culmineerde in het

begin van de 19e eeuw bij Noord-Europese kunstenaars 

in een ware ‘wolkenmanie’. Hierbij zal de introductie van

Howards classificatiesyteem ongetwijfeld een rol hebben

gespeeld. Maar ook paste dit geheel in de sfeer van de

romantiek, waarbij sentiment en verbeelding, mystiek en

dramatiek, natuurverheerlijking en eeuwig verlangen een

grote rol speelden. Veel romantische kunstenaars 

beschouwden de lucht als het belangrijkste in een 

landschapschilderij. De Franse schilder Pierre-Henri de

Valenciennes adviseerde zelfs om er de voorstelling mee 

op te zetten, omdat wolken(loosheid) de lichtval, de

kleuren en de stemming in het landschap bepalen. Barend

Cornelis Koekkoek schreef: ‘Tracht de gedurig afwisselende

tinten en vormen der wolken gade te slaan. (…) De lucht

is de halve schilderij; van het wel of niet slagen in koloriet,

wijking en doorschijnendheid zelve, hangt de toon van uw

landschap af.’ Ook uit zijn woorden blijkt dat de lucht

werd gezien als een belangrijk instrument om de sfeer te

bepalen. Het gevoel, zo belangrijk in de romantiek, moest

gevoed worden. De schijn van ‘als in het echt’ werd daarbij

zorgvuldig opgehouden. Een stormachtige zee wordt over-

welfd door een woeste, donkere wolkenlucht, om de 

dreiging van een naderende scheepsramp te benadrukken

(pag. 101, 102). Boven een idyllisch zomerlandschap drijven

slechts wat wolkenflarden (pag. 100): het leven is zo mooi! 

De impressionisten lijken vrijer om te gaan met de weer-

gave van wolkenluchten. Maar net als bij de romantische

schilders is voor hen een belangrijk uitgangspunt dat de

lucht de stemming bepaalt. De Haagse-Scholer H.J.

Weissenbruch zei het treffend, eigenlijk net als B.C.

Koekkoek: ‘… de lucht op een schilderij, dat is een ding;

een hoofdzaak. Lucht en licht zijn de groote toovenaars.

De lucht bepaalt de schilderij.’ De wolken die Jacob Maris

‘boetseerde’ zijn zo kenmerkend dat G.H. Marius ze in haar

boek zelfs typeert: ‘… hooge witte wolkengevaarten, die

een krachtige noordwestenwind in de lucht opstapelt –

wolken, die men sedert ‘Jacob Maris-wolken’ noemt – die

door haar prachtige monumentaal samenstel tot een

grootsche lichtverdeeling aanleiding geven …’. Maris hield

vooral van de cumulus: hoge, breed aanzwellende ‘slagroom-

toeven’, schetsmatig en op gevoel opgezet in wit en meer

of minder grijs, afhankelijk van de gewenste weerstoestand

en stemming (pag. 106).

Bij veel figuratieve modernen lijkt toetsing van wolken 

en lucht aan het zichtbare geen prioriteit meer te hebben

(pag. 108, 109). Toch is er vaak nog wel herkenning van

een bepaald wolkentype mogelijk. Meer dan ooit zijn

wolken sfeertekenaar, ondanks of misschien wel dankzij

hun irreële uitbeelding. De kunstenaar neemt zijn vrijheid:

in penseelvoering, in kleurgebruik, in de verbeelding, dus

ook in de weergave van zijn wolken. De natuurgetrouwe

wolkengevaarten van de romantiek, in hun verschijning

soms bijna persoonlijkheden, zijn in de 20e eeuw door de

individuele opvatting van elke kunstenaar uiterst vlietend

geworden. Elke gestalte is nu mogelijk: is dit niet de ultieme

ode aan de wolk, die vóór alles vormvrij is?

1 Uit ‘Het wolkenmanifest’ van The Cloud Appreciation Society,

Londen.
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In de wolkenMaximiliaan Leonard Kitzinger

Idyllisch rivierlandschap

Hendrik Lofvers

Koets en figuren bij een pleisterplaats

Maximiliaan Leonard Kitzinger

Frankfurt am Main (Duitsland) 1811-1882

Angerlo

Idyllisch rivierlandschap, paneel 34 x 41,7 cm,

gesigneerd.

Herkomst: Karl Vonderbank Kunsthandlung,

Frankfurt am Main, Duitsland.

Hendrik Lofvers

Groningen 1739-1806

Koets en figuren bij een pleisterplaats, doek

49,3 x 63,9 cm, gesigneerd en gedateerd 1789.

Herkomst: James Green Fine Art Dealer, Londen;

Mrs. Hope Soames-Woodbine Parrish, Sheffield

Park, Sussex, Groot-Brittannië (aankoop 1 sept.

1943); part. bezit Groot-Brittannië.
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Andreas ‘Andries’ Schelfhout

Panoramisch landschap met het stadssilhouet van Haarlem en de ruïne van Brederode

In de wolken

Andreas ‘Andries’ Schelfhout

Den Haag 1787-1870

Panoramisch landschap met het stadssilhouet

van Haarlem en de ruïne van Brederode, paneel

28,4 x 39,1 cm, gesigneerd en gedateerd ’55.

Herkomst: part. bezit Oostenrijk.

Tent.: Ede, Simonis & Buunk Kunsthandel,

Onsterfelijk Schoon. De landschappen van

Andreas Schelfhout (1787-1870) en zijn leerlin-

gen, jan.-maart 2005.



In de wolkenAndreas ‘Andries’ Schelfhout

Vissersschepen voor de kust van Katwijk

Andreas ‘Andries’ Schelfhout

Den Haag 1787-1870

Vissersschepen voor de kust van Katwijk, paneel

33 x 43 cm, gesigneerd en gedateerd ’57.

Herkomst: Kunsthandel M. Wolff, Amsterdam,

inv.nr. 657, daar in de jaren ’20 gekocht door de

heer J. Bal, Overveen, daarna door vererving in

het bezit gekomen van zijn kleinzoon J.M. Bal.

Andreas ‘Andries’ Schelfhout

Den Haag 1787-1870

Schepen op een rivier bij vallende avond, paneel

18,5 x 26,1 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. bezit België.

Andreas ‘Andries’ Schelfhout

Schepen op een rivier bij vallende avond
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Johannes Hermanus Koekkoek

Een onstuimige Zee met een Regenboog

In de wolken

Johannes Hermanus Koekkoek

Veere 1778-1851 Amsterdam

Een onstuimige Zee met een Regenboog, doek

113 x 142 cm, gesigneerd en gedateerd 1827.

Herkomst: part. coll. België; part. coll. Frankrijk.

Lit.: tent.cat. Maastricht, Noortman Master

Paintings, One Hundred Master Paintings, 2005,

pag. 244-245 (met afb. in kleur).

Tent.: Amsterdam, Oude Mannen-Huis,

Tentoonstelling van Kunstwerken van nog in

leven zijnde Nederlandsche Meesters, 1828, nr.

246 (als ‘een onstuimige Zee met een

Regenboog’); Maastricht, Noortman Master

Paintings, One Hundred Master Paintings, sept.-

okt. 2005.
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In de wolkenHermanus Koekkoek

Zeilschepen en sloep onder de kust bij storm

Hermanus Koekkoek

Middelburg 1815-1882 Haarlem

Zeilschepen en sloep onder de kust bij storm,

doek 46,1 x 76,6 cm, gesigneerd.

Pieter Cornelis Dommershuijzen

Zeilende vrachtschepen op stormachtige zee

Pieter Cornelis Dommershuijzen

Utrecht 1834-1908 Groot-Brittannië

Zeilende vrachtschepen op stormachtige zee,

doek 50,4 x 81,2 cm, gesigneerd en gedateerd

1865.

Herkomst: part. bezit Duitsland.
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Hermanus Koekkoek jr.

Botters op onstuimige zee

In de wolken

Hermanus Koekkoek jr.

Amsterdam 1836-1909 Londen

Botters op onstuimige zee, doek 113 x 166 cm,

gesigneerd en gedateerd 1859.

Herkomst: Kunsthandel P.A. van Ommeren,

Rotterdam.

Lit.: Guido de Werd e.a., Barend Cornelis

Koekkoek, zijn familie, zijn school en het B.C.

Koekkoek-Huis in Kleef, Kleef 2000, pag. 61

(met afb. in kleur nr. 62).

Tent.: mogelijk: Den Haag, Teeken-Akademie,

Tentoonstelling van Kunstwerken van levende

meesters, 1859, nr. 328 (‘Een woelend water met

schepen en figuren (schilderij)’); Kleef, Museum

B.C. Koekkoek-Huis, in bruikleen van de toenma-

lige eigenaar eind jaren ’70-2005.
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In de wolkenJohan Hendrik van Mastenbroek

Pramen en zeilschip in een brede rivierbocht

Johan Hendrik van Mastenbroek

Rotterdam 1875-1945

Pramen en zeilschip in een brede rivierbocht,

doek 27,3 x 35 cm, gesigneerd en gedateerd

1919.

Annotatie op etiket op spieraam: ‘“Boats going

under sail”, J.H. van Mastenbroek’.

Herkomst: The French Gallery, Londen; part.

bezit Groot-Brittannië.

Willem Bastiaan Tholen

Amsterdam 1860-1931 Den Haag

Wolkenlucht, doek op schildersboard 

30,3 x 39,9 cm, gesigneerd.

Willem Bastiaan Tholen

Wolkenlucht
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Johan Barthold Jongkind

Langs de rivier

In de wolken

Johan Barthold Jongkind

Lattrop 1819-1891 La Côte-Saint-André

(Frankrijk)

Langs de rivier, aquarel 28,2 x 41,2 cm,

gesigneerd met naamstempel en te dateren

1867.

Herkomst: coll. Ch. Viguier; veiling Galerie

Georges Petit, Parijs, Vente Ch. Viguier, 27 mei

1920, lotnr. 85 (met afb.), daar gekocht door de

familie van de vorige eigenaar (part. bezit Groot-

Brittannië).

Lit.: Victorine Hefting, Jongkind: sa vie, son 

oeuvre, son époque, Parijs 1975, pag. 195,

cat.nr. 440 (met afb. maar verkeerde maten).

Tent.: Parijs, Galerie L. & P. Rosenberg fils, [titel

en datum onbekend], nr. 30.
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Hendrik Johannes ‘J.H.’ Weissenbruch

Huiswaarts langs de vaart

In de wolken

Jacobus Hendricus ‘Jacob’ Maris

Wolk effekt

Hendrik Johannes ‘J.H.’ Weissenbruch

Den Haag 1824-1903

Huiswaarts langs de vaart, doek op paneel 

32,9 x 44,1 cm, gesigneerd.

Herkomst: Kunsthandel E.J. van Wisselingh &

Co., Amsterdam; part. bezit Canada.

Jacobus Hendricus ‘Jacob’ Maris

Den Haag 1837-1899 Karlsbad (Duitsland)

Wolk effekt, doek 38,2 x 60,1 cm, gesigneerd en

gedateerd 1877.

Met verso authenticiteitsverklaring van de

schilder: ‘‘Wolk effekt’. Deze schilderij is

geschilderd door J. Maris 1877’.

Herkomst: The French Gallery, Londen, inv.nr.

28609; W. Scott & Sons, Montreal, Canada; part.

coll. Canada.
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In de wolkenPieter Cornelis ‘Piet’ Mondriaan

Boerderij Geinrust achter bomenrij aan het Gein

Pieter Cornelis ‘Piet’ Mondriaan

Amersfoort 1872-1944 New York

Boerderij Geinrust achter bomenrij aan het Gein,

doek 47,7 x 63,8 cm, gesigneerd en te dateren

ca. 1905-1906.

Herkomst: Victor Spark, New York, rechtstreeks

van de kunstenaar gekocht, vóór 1917; Francis

Marro; Robert Kulicke, New York; Franklin

Collection, New York; veiling Franklin Collection,

Parke-Bernet Galleries, New York, 5 dec. 1962,

lotnr. 72; Thomas Neelands jr.; veiling Sotheby

Parke-Bernet, New York, 12 april 1967; Mr. en

Mrs. Marvin David, Rancho Mirage/Denver

(CO), Verenigde Staten; coll. Palm Springs Desert

Museum, Palm Springs (CA), Verenigde Staten,

1980-2005, inv.nr. 3844R.

Lit.: Robert P. Welsh, Piet Mondrian’s Early

Career, Princeton 1965, pag. 86, afb. 135;

Robert P. Welsh, Piet Mondrian. Catalogue

Raisonné of the Naturalistic Works (until early

1911), Blaricum 1998, pag. 62, afb. A450 (in

kleur), pag. 335, cat.nr. A450 (met afb.); Marty

Bax (inl.), Mondriaan Compleet, Blaricum 2001,

afb. pag. 393.

Met echtheidsverklaring van Joop M. Joosten,

Leiden, 20 oktober 2006.
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Johannes ‘Johan’ Dijkstra

Zomerlandschap

In de wolken

Jan Altink

Het Verbindingskanaal in Groningen

Johannes ‘Johan’ Dijkstra

Groningen 1896-1978

Zomerlandschap, doek 40,2 x 69,8 cm,

gesigneerd.

Jan Altink

Groningen 1885-1971

Het Verbindingskanaal in Groningen, tempera op

papier 47,5 x 61,5 cm, gesigneerd en gedateerd

’62.

Herkomst: rechtstreeks van de kunstenaar

gekocht door de vader van de vorige eigenaar.

Lit.: W.J. de Gruijter, D.H. Couvée, Jan Altink:

21 october 1885-6 december 1971, Heemskerck

1978, afb. 42 (in kleur).

Tent.: Haarlem, Frans Halsmuseum, Jan Altink:

21 october 1885-6 december 1971, sept.-okt.

1978.



109

In de wolkenJan Altink

Vroeg voorjaar aan het Reitdiep

Jan Altink

Groningen 1885-1971

Vroeg voorjaar aan het Reitdiep, doek 

60,5 x 70,3 cm, gesigneerd en gedateerd ’27.

Herkomst: rechtstreeks gekocht van de kunste-

naar door de vader van de vorige eigenaar.

Tent.: Haarlem, Frans Halsmuseum, Jan Altink:

21 october 1885-6 december 1971, sept.-okt.

1978.
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La dolce vita

Ik lig in Hollands dierbaar duin,

Zo zacht in ’t lauwe zand,

En naast mij zit een blozend kind, 

Een dochter van het strand.

Een zilvren wolkje speelt en drijft 

Aan ’s Hemels blauwe boog;

Een zoele vrede straalt en daalt

Op aarde van omhoog. Het zilvren wolkje lacht en lokt,

Als riep het: ò ga mee,

Reis met mij naar een beter land,

Ver over zee bij zee! (…)

Neen, schoon ik, wolkje, met u mee

Mocht vliên naar ’t schoonste land…

’k Ben nu te lui, ’k heb nu te lief,

’k Bleef liggen hier in ’t zand.1

La dolce vita, het zoete leven, il dolce far niente, het 

zalig nietsdoen: twee Italiaanse uitdrukkingen die beelden

oproepen van lange, warme, zorgeloze zomers. Zomers,

waarvan de dagen louter gevuld zijn met plezierige bezig-

heden ter verpozing. 

Tegenwoordig is vakantie bij wet geregeld en heeft

iedereen tijd en gelegenheid voor vertier. Vrije tijd was 

in het verleden echter vooral een voorrecht voor de

maatschappelijke elite: de arbeider – volwassene en kind –

moest werken, soms wel 16 uur per dag, het hele jaar

door. Pas in 1919 werd in Nederland een wet ingevoerd

waarin de achturige werkdag en een vrije zondag werden

vastgelegd. 

Een ‘loom leven in ledigheid’ was dus lange tijd alleen 

iets voor welgestelden, met name voor de vrouwen. Men

hoefde niet te werken, had alle tijd, reisde en leefde van

matinee naar soiree. In de 17e en 18e eeuw vermaakten

adel, regenten en welgestelde burgerij zich in besloten

kring met jagen, wandelen in prachtig aangelegde privé-

tuinen en -parken, luisteren naar huisconcerten en voor-

drachten, dansen en theaterbezoek (pag. 121). Ook werd

er gesport, door heren vooral: naast jagen kwamen onder

andere paardrijden en schermen in aanmerking. Het ver-

zamelen van kunstvoorwerpen was een geliefd tijdverdrijf,

en men besteedde veel aandacht aan de inrichting en 

decoratie van het binnenhuis (pag. 117). Gasten moesten

immers in stijl kunnen worden ontvangen.

Ook in de 19e eeuw was het ‘goede leven’ vooral iets van

de elite. Voor zijn ontspanning trad de bovenlaag nu ook

‘in de openbaarheid’, met name in de tweede helft van de

eeuw. Dit kwam door de opening van allerlei publieke 

gelegenheden voor de gegoeden: theetuinen, theaters,

casino’s, plezier- en muziektuinen in de stad, uitspanningen

daarbuiten en kuuroorden aan zee (pag. 129). De komst

van gaslicht en elektriciteit in de 19e eeuw is hierop van

grote invloed geweest: niet alleen konden mensen een 

langere werkdag volbrengen, maar ook veranderde het uit-

gaanspatroon. ’s Zomers ging men overdag naar het strand

om te baden en te flaneren, of naar bos en park om te

wandelen. Men luierde in een hangmat of ging spelevaren,

bracht een bezoek aan een theetuin of vermaakte zich bij

de paardenrennen (pag. 126, 130). En ’s avonds was men

uitgenodigd voor een theatervoorstelling, een concert of

een intiem diner. Sporten was zeer populair – zeilen, paard-

rijden, jagen, tennis – ook als societygebeuren. Bij elke

gelegenheid diende men natuurlijk gepast gekleed te gaan,

dus regelmatig werd ook tijd ingeruimd voor een bezoek

aan modehuis of kleermaker (pag. 132). 

En verder: veel reizen, het liefst naar warme, zuidelijke 

oorden (pag. 133, 134). Het reizen puur voor plezier en

ontspanning werd in de 19e eeuw, vooral na 1850, een

geliefde activiteit: de reisgids werd in deze tijd uitgevonden.

De opkomst van nieuwe vervoermiddelen maakte dit alle-

maal gemakkelijker en gerieflijker. Een regelrechte revolutie

was de invoering van de trein, in de jaren ’30 van de 19e

eeuw, waardoor snel en relatief comfortabel grote afstanden

overbrugd konden worden. De Grand Tour werd populair:

een culturele rondreis door Europa, waarbij in elk geval

Italië, beschouwd als bakermat van de moderne westerse

beschaving, werd aangedaan. Ook het toerisme was aan-

vankelijk een voorrecht van weinigen. Pas tegen het einde

van de eeuw was het maken van een buitenlandse reis
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door de toegenomen welvaart ook voor grotere groepen

weggelegd. In het begin van de 20e eeuw werden ook 

winterse bestemmingen geliefd: de wit besneeuwde pistes

van Zwitserland, Oostenrijk en Noord-Italië. Al rond 1915

werd de skisport op enkele plaatsen in de Zwitserse Alpen

op kleine schaal beoefend door een handjevol pioniers.

Kunstenaars legden dit mondaine tijdverdrijf voor de happy

few op schilderijen en in aquarellen en tekeningen vast

(pag. 192, 193).

Naast de deftige verstrooiing der rijken was er natuurlijk

ook het volksvermaak. De ‘gewone man’ danste, at en

dronk, ging naar het circus, de kermis, het carnaval en het

volkstoneel en had zijn zang- en muziekverenigingen – al

dan niet in kerkverband (pag. 123). Hij zocht zijn vertier in

de zomer op dorpsmarkten en braderieën, en in de winter

op het ijs, om te schaatsen en zich te warmen bij een koek-

en-zopie. Voetbal was altijd al een volkssport, vanaf 1870

werd het wielrennen populair en vanaf 1894 de autoraces,

de laatste aanvankelijk als elitesport (pag. 191).

Door de industriële revolutie groeiden de steden en de

bevolking in de 19e eeuw, en het gemiddelde welvaarts-

niveau steeg. Om ook in de stad van de natuur te kunnen

genieten werden in de 19e eeuw openbare parken aan-

gelegd, waar iedereen, rijk en arm, jong en oud, zich kon

amuseren (pag. 128). En er ontstond nog een nieuw

fenomeen, aanvankelijk voor de aristocratie en bourgeoisie,

later voor bredere lagen van de bevolking: het winkelen.

Winkelpromenades en grote warenhuizen werden gebouwd,

in alle grote Europese steden, Parijs voorop. Het uitgaans-

leven werd verrijkt met toegankelijke etablissementen als

café-chantants, tingeltangels, cabaret- en variététheaters,

en aan het einde van de eeuw werden er in diverse wereld-

steden, en wat later ook in Nederland, filmtheaters

geopend, waar iedereen zich kon vergapen aan de eerste

bewegende beelden.

Schilders laafden zich aan al deze vormen van vermaak.

Het is vooral bij de impressionisten, wanneer het openbare

uitgaansleven tot volle bloei komt, dat dit soort voor-

stellingen worden geschilderd. Isaac Israels is wellicht een

van de bekendste voorbeelden. Hij hield van de levendige

ambiance van de grote stad. Zijn liefde voor de mondaine

wereld van mode, theater en revue heeft hij vastgelegd 

in vele voorstellingen van onder andere cafés en cabarets,

modistes en mannequins, terrassen en café-chantants.

Israels was ook een kosmopoliet, als kind al. Op dertien-

jarige leeftijd, in 1878, maakte hij met zijn ouders en zusje

een lange reis door Europa, en daarna bezocht het gezin

jaarlijks Parijs, een voorrecht in die tijd, zoals is gebleken.

Ook als volwassene verbleef Israels regelmatig in het

buitenland. Vanaf 1923 schilderde hij in Venetië op het

Lido en in Viareggio vele strandgezichten, met chique

baadsters in moderne badpakken en elegante dames in

luchtig opwaaiende kleding (pag. 133). En net als Israels

wisten vele kunstenaars voor en na hem: mensen in hun

vrije tijd, mensen die feesten, brengen vrolijke stemming 

en plezierige schilderijen. 

1 Petrus Augustus de Génestet (1829-1861), ‘Dolce far niente’.
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La dolce vitaAlexander Hugo Bakker Korff

De brief

Alexander Hugo Bakker Korff

Den Haag 1824-1882 Leiden

De brief, paneel 13,5 x 11,7 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Groot-Brittannië.
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Jan Jacob Zuidema Broos

De optocht

La dolce vita

Charles Rochussen

Bezoek aan het uitzichtspunt

Jan Jacob Zuidema Broos

Vorden 1833-na 1877 (1882 Parijs?)

De optocht, paneel 31,9 x 40,4 cm, gesigneerd.

Herkomst: Leger Galleries, Londen, 1969.

Charles Rochussen

Rotterdam 1814-1894

Bezoek aan het uitzichtspunt, doek 

19,7 x 33,6 cm, gesigneerd en gedateerd ’81.

Herkomst: coll. W. de Haas Hemken, Rotterdam,

1894; Kunsthandel Pieter A. Scheen, Den Haag,

1959.

Lit.: tent.cat. Den Haag, Kunsthandel Pieter A.

Scheen, Zomertentoonstelling, 1959, pag. 23,

cat.nr. 40 (als ‘De rustpauze’); J. Woldring,

Hollandse Romantiek. Schilders van het

dagelijkse leven in de 19e eeuw, Alkmaar 2001,

afb. in kleur pag. 76.

Tent.: Den Haag, Kunsthandel Pieter A. Scheen,

Zomertentoonstelling, aug. 1959.



Tibout Regters

Dordrecht 1710-1768 Amsterdam

Koopman en bankier Gijsbert Antwerpen

Verbrugge van Freyhoff met echtgenote Maria

Hooft, boekhouder en zwarte knecht, doek 

68 x 82,7 cm, gesigneerd en gedateerd 1750.

Herkomst: wellicht vererfd via de zuster van 

G.A. Verbrugge, Susanna Christina Verbrugge,

echtgenote van Albert van Heyningen, en haar

dochter Elisabeth van Heyningen, echtgenote

van Dirk Luden, op de familie Luden; collectie

mevrouw J. Luden-Bloemen, Amsterdam en uit

haar nalatenschap in 1914 verkocht; coll. 

W.C. Smidt van Gelder, Aerdenhout, nr. 261;

veiling Frederik Muller & Co., Amsterdam,

La dolce vitaTibout Regters

Koopman en bankier Gijsbert Antwerpen Verbrugge van Freyhoff met echtgenote Maria Hooft, boekhouder en zwarte knecht

Collectie Smidt van Gelder, 25 nov. 1958, lotnr.

22 (met afb.); Kunsthandel A. Staal, Amsterdam,

1958; part. bezit België.

Lit.: C.P. van Eeghen, ‘Jacob Cats en de Husleys

als decorateurs van het huis Heerengracht 310’,

Jaarboek Amstelodamum 38 (1941), pag. 144;

C.W. Fock (red.), Het Nederlandse interieur in

beeld 1600-1900, Zwolle 2001, pag. 255 (met

afb. 219); Rudi Ekkart, Tibout Regters. Schilder

van portretten en conversatiestukken 1710-1768,

Leiden 2006, pag. 33, pag. 36, afb. 22, pag. 84,

cat.nr. 20 (met afb.).

Tent.: Enschede, Rijksmuseum Twenthe, Tibout

Regters – Het gezicht van de 18de eeuw, 

febr.-mei 2006.
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Albert Roosenboom

Brussel 1845-1875

Het kunstkabinet, doek 68,5 x 53,5 cm,

gesigneerd.

Herkomst: part. bezit België.

Albert Roosenboom

Het kunstkabinet

La dolce vita
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La dolce vitaJohannes Theodorus ‘Jan’ Toorop

Annie Hall, de vrouw van de schilder, lezend

Johannes Theodorus ‘Jan’ Toorop

Poerworedjo (Ned.-Indië) 1858-1928 Den Haag

Annie Hall, de vrouw van de schilder, lezend,

aquarel en gouache 40 x 59 cm, gesigneerd.

Herkomst: coll. G.F. van der Burg, Rotterdam;

coll. mevr. Th.J. van der Burg, Naarden.

Lit.: tent.cat. Den Haag, Haags

Gemeentemuseum, De vroege werken van Jan

Toorop, 1937, cat.nr. 48.

Tent.: Den Haag, Haags Gemeentemuseum, 

De vroege werken van Jan Toorop, febr.-maart

1937.

Wordt opgenomen in de catalogue raisonné van

het werk van de schilder, in voorbereiding door

G.W.C. van Wezel.
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Otto Willem Albertus ‘Albert’ Roelofs

Tjieke met rode hoed

La dolce vita

Otto Willem Albertus ‘Albert’ Roelofs

Schaerbeek (België) 1877-1920 Den Haag

Tjieke met rode hoed, aquarel en gouache 

24,4 x 18,9 cm, gesigneerd.
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La dolce vitaPieter Oyens

David Oyens in atelier

Pieter Oyens

Amsterdam 1842-1894 Brussel

David Oyens in atelier, doek 64,8 x 53,5 cm,

gesigneerd en gedateerd 1872.
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Simon Glücklich

Musicerend trio

La dolce vita

Erich Kleiber

Avondlijk theeuurtje bij lampionlicht

Simon Glücklich

Bielitz (Bielsko-Biala, Polen) 1863-1943 München

(Duitsland)

Musicerend trio, board 46 x 63,3 cm,

gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Duitsland.

Erich Kleiber

Berlijn 1886 (plaats en datum overlijden 

onbekend)

Avondlijk theeuurtje bij lampionlicht, doek 

68,4 x 55 cm, gesigneerd en gedateerd 1912.

Herkomst: part. bezit Duitsland.
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La dolce vitaArtur Lajos Halmi

Op weg naar het theater

Artur Lajos Halmi

Boedapest (Hongarije) 1866-1939 plaats overlijden

onbekend

Op weg naar het theater, schildersboard 

46,3 x 20,2 cm, gesigneerd en gedateerd ’99.

Herkomst: part. bezit Groot-Brittannië.

Wilhelmus Hendrikus Petrus Johannes ‘Willem’

de Zwart

Den Haag 1862-1931

Musicerende jongen in Spaans kostuum, paneel

42 x 21,7 cm, gesigneerd en te dateren 1889.

Herkomst: Kunsthandel Joh. Leeman, Toldijk,

1979; Kunstgalerij Albricht, Velp, 1993.

Lit.: Tableau 6 (1979), pag. 19 (met afb. in kleur

pag. 20); R. Bionda, Willem de Zwart, Haarlem

1984, pag. 25, afb. 25, pag. 26, pag. 89, cat.nr.

25 (als ‘Musicerend meisje in torero-kostuum’);

R. Bionda, C. Blotkamp, e.a., De Schilders van

Tachtig, Zwolle 1994, pag. 337, nr. 176 (met

afb. in kleur). 

Tent.: Willem de Zwart, Den Haag, Haags

Gemeentemuseum, jan.-maart 1984/Alkmaar,

Stedelijk Museum, april-mei 1984/Laren, Singer

Museum, mei-juli 1984; Glasgow, Groot-Brittannië,

The Burrell Collection, The Age of Van Gogh.

Dutch Painting 1880-1895, nov. 1990-febr.

1991; Amsterdam, Rijksmuseum Vincent van

Gogh, De Schilders van Tachtig, maart-mei 1991.

Wilhelmus Hendrikus Petrus Johannes ‘Willem’ de Zwart

Musicerende jongen in Spaans kostuum
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Antoine-Guillaume ‘Tony’ Minartz

Kermisfeest

La dolce vita

Antoine-Guillaume ‘Tony’ Minartz

Cannes (Frankrijk) 1873-1944

Kermisfeest, schildersboard 40,2 x 79,7 cm,

gesigneerd.

Herkomst: kunsthandel Louis Barthelemy, Parijs;

part. bezit Verenigde Staten.
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La dolce vita‘Isaac’ Lazerus Israels

Portret van de schrijfster Jo de Wit

‘Isaac’ Lazerus Israels

Amsterdam 1865-1934 Den Haag

Portret van de schrijfster Jo de Wit, paneel 

35,5 x 25 cm, gesigneerd.

Herkomst: Kunsthandel Frans Buffa & Zonen,

Amsterdam, 1919, inv.nr. 8105; coll. J.M.P.

Glerum, Amsterdam; Kunsthandel Frans Buffa 

& Zonen, Amsterdam, 1922, inv.nr. 1032; Jo van

Dullemen-de Wit, Den Haag; erven Jo van

Dullemen-de Wit; part. coll. Nederland.

Lit.: Inez van Dullemen, ‘Jo van Dullemen-de

Wit’, Jaarboek van de Maatschappij der

Nederlandse Letterkunde 1973-1974, Leiden

1974, pag. 58.

Jo de Wit (1894-1973) is moeder van schrijfster

Inez van Dullemen. Het tekstfragment uit

bovengenoemde literatuur luidt als volgt: ‘Zij

moet mooi geweest zijn te oordelen naar de

portretten die Isaäc Israëls [sic] en Haverman

van haar maakten en die haar lieten zien in haar

verschillende stemmingen. Een winter lang

woonde zij in Parijs in het leegstaande atelier

van Israëls [sic] in Montmartre.’
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Robert Archibald Antonius Joan ‘Rob’ Graafland

In het boudoir

La dolce vita

Robert Archibald Antonius Joan ‘Rob’ Graafland

Maastricht 1875-1940 Heerlen

In het boudoir, doek 128,9 x 77,3 cm,

gesigneerd en gedateerd 1914.

Herkomst: part. bezit Groot-Brittannië.

Tent.: Maastricht, kunstbeurs Pictura, De

Maastrichtse School, april 1979.
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La dolce vitaGaston Haustrate

Siësta in de hangmat

Gaston Haustrate

Brussel 1878-1949 Elsene (België)

Siësta in de hangmat, doek 178 x 202 cm,

gesigneerd en gedateerd 1913.
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Gijsbert ‘George’ Martens

Na het bal masqué (Greet van Veen)

La dolce vita

Gijsbert ‘George’ Martens

Groningen 1894-1979

Na het bal masqué (Greet van Veen), doek 

64,8 x 80,2 cm, gesigneerd en gedateerd ’37.

Harrie en Greet van Veen waren bevriend met de

familie Martens. Greet poseerde regelmatig voor

George Martens, evenals voor andere

Ploegleden.
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La dolce vita‘Isaac’ Lazerus Israels

Parkscène

‘Isaac’ Lazerus Israels

Amsterdam 1865-1934 Den Haag

Parkscène, doek 32,2 x 40,6 cm, gesigneerd.

Herkomst: Kunsthandel François Buffa & Fils,

Amsterdam.
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‘Johannes Evert’ Hendrik Akkeringa

Meidans (Wolfheze)

La dolce vita

‘Johannes Evert’ Hendrik Akkeringa

Buitenzorg (Ned.-Indië) 1861-1942 Amersfoort

Meidans (Wolfheze), paneel 29,4 x 46,7 cm,

gesigneerd en te dateren ca. 1906.

Herkomst: veiling Van Marle & De Sille,

Rotterdam, 31 jan. 1912, lotnr. 2 (met afb.).

Met brief van Akkeringa over dit schilderij, 

gedateerd 20 februari 1932.

Georg Hambüchen

Düsseldorf (Duitsland) 1901-1971/1972

Hofgarten, München, doek 41,2 x 48,2 cm,

gesigneerd.

Annotatie op spieraam: ‘Hofgarten München’.

Herkomst: part. bezit Duitsland.

Georg Hambüchen

Hofgarten, München



La dolce vita‘Isaac’ Lazerus Israels

Jonge vrouw roeiend op de Thames

‘Isaac’ Lazerus Israels

Amsterdam 1865-1934 Den Haag

Jonge vrouw roeiend op de Thames, doek 

92 x 71,5 cm, gesigneerd en te dateren 1913-1914.

Herkomst: coll. J.M.P. Glerum, Amsterdam; veiling

deel nalatenschap J.M.P. Glerum bij S.J. Mak van

Waay, Amsterdam, deel II, 2 mei 1933, lotnr. 82

(met afb.); part. coll. Nederland.

Lit.: tent.cat. Amsterdam, Stedelijk Museum,

Regeeringsjubileum 1898-1923: Tentoonstelling

van Nederlandsche beeldende kunsten, 1923,

cat.nr. 162 (als ‘Meisje in boot’).

Tent.: Amsterdam, Stedelijk Museum,

Regeeringsjubileum 1898-1923: Tentoonstelling

van Nederlandsche beeldende kunsten, 1923-1924.
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Frans Smeers

Op het strand (vrouw van de schilder met dochters Zinette en Nini)

La dolce vita

Frans Smeers

Etterbeek (België) 1873-1960 Brussel

Op het strand (vrouw van de schilder met

dochters Zinette en Nini); verso: Mariette,

Margot en Zinette, dochters van de schilder,

paneel 44 x 54,5 cm, verso gesigneerd.

Annotatie verso: ‘Filles du peintre par F. Smeers. 

ch. (2 faces)’.
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Mariette, Margot en Zinette, dochters van de

schilder (achterzijde)
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La dolce vita‘Isaac’ Lazerus Israels

In Maison Wijnman, Den Haag

‘Isaac’ Lazerus Israels

Amsterdam 1865-1934 Den Haag

In Maison Wijnman, Den Haag, aquarel 

51,1 x 35,5 cm, gesigneerd en te dateren 

1925-1926.

‘Isaac’ Lazerus Israels

Amsterdam 1865-1934 Den Haag

Stoffen passen in Maison Wijnman, Den Haag,

doek 80 x 65,5 cm, gesigneerd en te dateren

1925-1926.

Herkomst: part. coll. Nederland.

‘Isaac’ Lazerus Israels

Stoffen passen in Maison Wijnman, Den Haag
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‘Isaac’ Lazerus Israels

Meisjes met parasol op het strand, Viareggio

La dolce vita

‘Isaac’ Lazerus Israels

Amsterdam 1865-1934 Den Haag

Meisjes met parasol op het strand, Viareggio,

doek 50,4 x 40,5 cm, gesigneerd en te dateren

1923-1934.

Herkomst: kunsthandel W.M. Stam, Den Haag.
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La dolce vitaHendrik Jan Wolter

Paardenrennen Galopatoio, Borghese Park, Rome

Willem Steelink jr.

Bij de Villa Borghese, Rome

Hendrik Jan Wolter

Amsterdam 1873-1952 Amersfoort

Paardenrennen Galopatoio, Borghese Park,

Rome, doek 33,7 x 44,6 cm, gesigneerd en te

dateren 1938-1940.

Annotatie: ‘Galopatoio, ROMA’.

Herkomst: Kunsthandel Leffelaar, Haarlem,

inv.nr. 691.

Willem Steelink jr.

Amsterdam 1856-1928 Voorburg

Bij de Villa Borghese, Rome, doek op paneel

28,2 x 37,2 cm, gesigneerd en gedateerd 1911.

Annotatie: ‘Rome Villa Borghese’.

Herkomst: part. bezit Zwitserland.
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Cornelis Vreedenburgh

Zeilboten op de Loosdrechtse Plassen

La dolce vita

Cornelis Vreedenburgh

Woerden 1880-1946 Laren (N.H.)

Zeilboten op de Loosdrechtse Plassen, doek 

59,8 x 89,9 cm, gesigneerd en gedateerd 1937.
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La dolce vita‘Isaac’ Lazerus Israels

Slapend naakt

‘Isaac’ Lazerus Israels

Amsterdam 1865-1934 Den Haag

Slapend naakt, pastel 34 x 63 cm, gesigneerd.

Herkomst: Kunsthandel R. Polak, Den Haag,

1980; coll. P.B. van Beest, Den Haag.
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Antonius Bernardus ‘Toon’ Kelder

Poserend naakt

La dolce vita

Willy Kreitz

Staand vrouwelijk naakt

Antonius Bernardus ‘Toon’ Kelder

Rotterdam 1894-1973 Den Haag

Poserend naakt, schildersboard 53,2 x 49 cm,

gesigneerd.

Willy Kreitz

Antwerpen (België) 1903-1982 Ukkel (België)

Staand vrouwelijk naakt, hout 82 x 19 cm,

gesigneerd.



De lokroep van het water
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De lokroep van het water

Zet het blauw van de zee

tegen het blauw van de hemel

veeg er het wit van een zeil in

en de wind steekt op 1

Zee, zeil en zwerk: deze drie gegevens hebben ontelbare

schilders door de eeuwen heen geïnspireerd tot het

schilderen van de prachtigste strand- en zeegezichten. De

zee, weids en onmetelijk, waarvan de einder doet verlangen

naar het onbekende. De lokroep van het water, als een

sirenenzang, die maakt dat mannen de zee opgaan, in

hoop op fortuin of een goede vangst. Ontdekkingsreizigers

gingen op zoek naar hun Eldorado, vissers naar hun vis,

landverhuizers zochten hun geluk in het Nieuwe Land

overzee, en de koopvaardij voer op de Oost en de West.

Tegenwoordig biedt de aarde – land en water – geografisch

gezien geen verrassingen meer. Alles is tot in detail in kaart

gebracht en met de moderne communicatiemiddelen kunnen

we thuis de hele wereld rond. Maar de zucht naar avontuur

verdwijnt niet. En zo blijft het water, met zijn onpeilbare

diepten en verre horizonten, trekken.

Voor de visser, koopvaarder en marineman is de zee, de

rivier, het meer zijn leven, het water zit hem in het bloed.

Vaak is de liefde ervoor van generatie op generatie over-

gegaan en was het schip het tweede thuis. Het water is

een bron van bestaan, en heeft veel welvaart gebracht. 

De keerzijde mag echter niet vergeten worden: de zee

geeft, en de zee neemt. Schepen vergingen met man en

muis, vissers keerden niet terug en kostbare lading ver-

dween naar de bodem van de zee of spoelde aan op het

strand (dit laatste een ‘geluk bij een ongeluk’ voor strand-

jutters overigens). En wat te denken van onvoorzichtige

zwemmers en zeilers: elk jaar verdrinken er wel een paar.

Ook de tsunami’s van de laatste jaren komen in gedachten:

land overspoeld door meters hoge, ver landinwaarts

stuwende golven die alles en iedereen vernietigen. De strijd

tegen het water vindt dus ook plaats op het land. Voor

Nederland, voor een groot deel onder de zeespiegel gelegen,

is deze zelfs van levensbelang. We hebben dijken gebouwd

en er is ingepolderd om land te behouden en te winnen,

om niet ten onder te gaan.

Maar de zee en het strand zijn ook plaatsen van plezier.

Men kan er wandelen en baden, en de visafslag was in

vroeger tijden naast handel ook een gezellig sociaal

gebeuren, met blijdschap over de heelhuidse terugkeer van

de vissers (pag. 100). In de 19e eeuw ontstonden in heel

Europa kuuroorden: een verblijf aan zee was aanvankelijk

vooral bedoeld voor de verbetering van de gezondheid.

Aan het zeewater werd een heilzame werking toe-

geschreven. Het echte amusement kwam pas later in de

eeuw: zonnebaden, spelen op het strand, pootjebaden 

en baantjes trekken in het water, zitten op een terras en

flaneren op de boulevard (pag. 146, 154, 155). 

Nederland, met zijn lange kustlijn, zijn vele rivieren en

andere binnenwateren, is al eeuwen een varende handels-

natie. Het is dan ook vanzelfsprekend dat Nederland een

lange traditie van maritieme schilderkunst kent. Het

zeeschilderen nam vooral in de 17e eeuw, de ‘Gouden

Eeuw’ waarin de Nederlandse economie dankzij de zee-

handel tot grote bloei kwam, een hoge vlucht. Historische

voorstellingen van koopvaardijschepen en gewonnen

zeeslagen moesten de glorie van Holland als heerser der

wereldzeeën vastleggen. Deze taferelen vonden gretig

aftrek, vooral bij degenen die door ‘het water’ rijk waren

geworden. Maar ook voor meer sfeertekenende zeestukken

– havengezichten, vissersboten op het water of het strand,

met veel aandacht voor de ‘stemming der natuur’ – was

een goede markt. In de 18e eeuw verdween de belangstelling

voor het genre, om aan het begin van de 19e eeuw weer

nieuw leven te worden ingeblazen door de Dordtse

schilders Martinus Schouman en zijn leerling J.C. Schotel

(pag. 142).

Ook in de 19e eeuw waren zeestukken zeer geliefd, met 

name gedurende de romantiek. Niet alleen omdat de glorie

van de Gouden Eeuw moest afstralen op de eigen tijd, 

een periode waarin sterk nationalistische gevoelens zich 

manifesteerden; ook de zeeslagen tegen de Franse

napoleontische overheerser moesten worden vastgelegd.

De ontwikkeling van nieuwe scheepstypen, en de herleving

van de handelsscheepvaart en het havenbedrijf droegen

eveneens bij aan de renaissance van het genre. De inter-
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nationale koopvaardij richtte zich op de overzeese

koloniën, de marine zwierf over de wereldzeeën en ook

werden er regelmatig wetenschappelijke expedities uit-

gevoerd. Op laatstgenoemde tochten werden tekeningen

en (aquarel)schetsen gemaakt door meereizende schilders

of door tekenende bemanningsleden, als documentatie,

maar ook als ‘vrij’ werk. Louis Apol, bijvoorbeeld, voer in

1880 mee met een poolexpeditie naar Spitsbergen, naar

aanleiding waarvan vele werken in aquarel en olieverf

ontstonden (pag. 184). In Zeeland maakten diverse leden

van de schildersfamilie Koekkoek naam als marinist, om 

te beginnen stamvader Johannes Hermanus. Hij leerde het 

vak aan zijn zonen Johannes en Hermanus, en ook klein-

zoon Jan H.B. Koekkoek wijdde zich regelmatig aan een

watertafereel. De meester van het romantische ijsgezicht,

Andreas Schelfhout, heeft eveneens zeegezichten en

strandtaferelen geschilderd, net zoals zijn beroemdste 

leerling, Wijnand Nuyen (pag. 143, 144). Zowel bij de

Koekkoeks, Schelfhout als Nuyen, maar ook bij andere

befaamde zeeschilders als Louis Meijer en P.P. Schiedges,

wordt de 17e-eeuwse invloed vertaald naar een eigentijdse

en meer verhalende weergave, met vooral de vissers in de

hoofdrol. Zeeslagen zijn voorbij, en er is nu alleen nog het

gevecht met het water, in aangrijpende voorstellingen van

schepen op stormachtige zee en schipbreuken. Of serene

taferelen van dobberende zeilboten en sloepen op spiegel-

glad, hooguit zachtjes kabbelend water onder hoge

wolkenluchten. Geschilderd, altijd, ter ere van Hollands

wel-varen. 

In de loop van de 19e eeuw is er in de marineschilderkunst

met de overgang van romantiek en realisme naar het

impressionisme een verschuiving te zien van de zee naar

het strand, en van scheepvaart naar figuren bij schepen. 

De meeste impressionisten, zoals Jacob Maris, schilderden

aan zee toch vooral de gebeurtenissen, de mensen bij de

boten op het strand. H.W. Mesdag was daarbij een belang-

rijke uitzondering. Hoewel hij talrijke strandgezichten

schilderde, bleef hij ook de volle zee, met geen of weinig

schepen, als belangrijk thema zien. En H.J. Weissenbruch

had op het strand met name aandacht voor het licht, de

wolkenluchten en de atmosferische omstandigheden.

Geliefd bij de impressionisten waren voorstellingen van 

op het land getrokken bomschuiten, de visafslag, schelpen-

vissers en badgasten (pag. 147, 150, 152, 153). En dan

vooral zorgeloze scènes: het vissersleed dat tijdens het

voorafgaande realisme een frequent onderwerp was, onder

meer bij Jozef Israels, werd doorgaans vermeden. 

In de 20e eeuw verliest de marineschilderkunst geleidelijk

terrein. In Domburg werd aan zee in het begin van de

eeuw door kunstenaars nog driftig geschilderd, in pointillis-

tische, later luministische stijl (pag. 37). Hen trok vooral het

specifieke Zeeuwse licht en de mondaine sfeer. En in

Scheveningen werden de flaneurs nog altijd geportretteerd

(pag. 155), maar de schepen, vissers en strandgangers

raakten bij de avant-gardeschilders buiten beeld. Niet

alleen omdat de schepen uitgeweken waren naar de nieuw

aangelegde havens en de rol van Nederland als superieure

zeevaartnatie was uitgespeeld, maar ook omdat kunstenaars

in de 20e eeuw zich voor iets nieuws gesteld zagen: 

zelfstandigheid van vorm en kleur en voorstellingsloosheid. 

1 Willem Hussem (1900-1974), uit: Lente in de herfst, Amsterdam

1963. 
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De lokroep van het waterMartinus Schouman

Kofschip en fregat op wilde zee

Martinus Schouman

Dordrecht 1770-1848 Breda

Kofschip en fregat op wilde zee, 

doek 72,7 x 98,5 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Duitsland.
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Wijnandus Johannes Josephus ‘Wijnand’ Nuyen

Kustscène bij stormachtig weer

De lokroep van het water

Wijnandus Johannes Josephus ‘Wijnand’ Nuyen

Den Haag 1813-1839

Kustscène bij stormachtig weer, paneel 

37,7 x 51,7 cm, gesigneerd en gedateerd ’37.

Johannes Hermanus Koekkoek

Veere 1778-1851 Amsterdam

Visserslui bij afgemeerde botters, paneel 

36,4 x 30,6 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Duitsland.

Johannes Hermanus Koekkoek

Visserslui bij afgemeerde botters
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De lokroep van het waterAndreas ‘Andries’ Schelfhout

Brik en visserspink op woelige zee

Andreas ‘Andries’ Schelfhout

Den Haag 1787-1870

Brik en visserspink op woelige zee, 

paneel 27 x 35,5 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Oostenrijk.
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Hermanus Koekkoek

Ladende schoenerbrik voor anker bij kalm weer

De lokroep van het water

Johannes Hermanus Koekkoek

Zeilschepen voor de Zeeuwse kust

Hermanus Koekkoek

Middelburg 1815-1882 Haarlem

Ladende schoenerbrik voor anker bij kalm weer,

doek 39 x 55,7 cm, gesigneerd en gedateerd

1849.

Herkomst: veiling Galerie F.A.C. Prestel,

Frankfurt, Duitsland, nalatenschapsveiling coll.

Wilhelm von Metzler-Lutteroth, 24 mei 1905,

lotnr. 16 (met afb.); veiling Lempertz, Keulen,

Duitsland, 17 mei 1962, lotnr. 336; part. bezit

Keulen, Duitsland.

Tent.: mogelijk: Den Haag, Teeken-Akademie,

Tentoonstelling van schilder- en kunstwerken

van levende meesters, mei 1849 [einddatum

onbekend], nr. 314 (als ‘Een stil water, bij 

morgenstond’).

Johannes Hermanus Koekkoek

Veere 1778-1851 Amsterdam

Zeilschepen voor de Zeeuwse kust, paneel 

43,6 x 59,4 cm, gesigneerd.
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De lokroep van het waterBernardus Johannes Blommers

Spelen aan het strand

Bernardus Johannes Blommers

Den Haag 1845-1914

Spelen aan het strand, aquarel en gouache 

31,8 x 54,5 cm, gesigneerd.

Herkomst: Matthews Art Gallery, Toronto,

Canada; part. bezit Verenigde Staten.
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Jozef Israels

Breiend vissersmeisje in de duinen

De lokroep van het water

Jozef Israels

Groningen 1824-1911 Den Haag

Breiend vissersmeisje in de duinen, paneel 

30 x 27,5 cm, gesigneerd en te dateren ca. 1900.

Herkomst: part. bezit Verenigde Staten.

Met echtheidsverklaring van dr. Dieuwertje

Dekkers, 28 december 2005.

Jacobus Hermanus Otterbeek

Den Haag 1839-1902

De behouden terugkeer, doek 42,4 x 57,5 cm,

gesigneerd.

Jacobus Hermanus Otterbeek

De behouden terugkeer
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De lokroep van het waterHendrik Willem Mesdag

Thuiskomst van de vloot

Hendrik Willem Mesdag

Groningen 1831-1915 Den Haag

Thuiskomst van de vloot, aquarel en gouache

52,8 x 40,4 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Verenigde Staten.

Hendrik Willem Mesdag

Bomschuiten op volle zee

Hendrik Willem Mesdag

Groningen 1831-1915 Den Haag

Bomschuiten op volle zee, paneel 24,7 x 15,7 cm,

gesigneerd met initialen.
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Hendrik Willem Mesdag

Terugkerende bomschuiten

De lokroep van het water

Hendrik Willem Mesdag

Groningen 1831-1915 Den Haag

Terugkerende bomschuiten, doek 50,7 x 39,8 cm,

gesigneerd.

Geregistreerd bij de Mesdag Documentatie

Stichting, Rijksbureau voor Kunsthistorische

Documentatie (R.K.D.), Den Haag, Poortnr.

2013.35. 
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De lokroep van het waterBernardus Johannes Blommers

Spelen in de branding

Bernardus Johannes Blommers

Den Haag 1845-1914

Spelen in de branding, doek 64,4 x 100,6 cm,

gesigneerd.

Herkomst: The Fine Art Galleries, Montreal,

Canada, maart 1930; part. bezit Montreal,

Canada.
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Hendrik Willem Mesdag

Op open water

De lokroep van het water

Hendrik Willem Mesdag

Groningen 1831-1915 Den Haag

Op open water, doek 40,2 x 51,3 cm,

gesigneerd.

Herkomst: veiling Frederik Muller & Cie.,

Amsterdam, 9-10 april 1918, lotnr. 197 (met

afb.).

Lit.: Johan Poort, Hendrik Willem Mesdag

(1831-1915), Oeuvrecatalogus, Wassenaar 1989,

pag. 290, cat.nr. 10.10 (met afb.); Johan Poort,

Hendrik Willem Mesdag 1831-1915,

Oeuvrecatalogus in beeld, Wassenaar 2001, pag.

35, cat.nr. 2010.10, afb. 507.
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De lokroep van het waterHans von Bartels

Mijmering: vissersvrouw met kind op het strand van Katwijk

Hans von Bartels

Hamburg (Duitsland) 1856-1913 München

(Duitsland)

Mijmering: vissersvrouw met kind op het strand

van Katwijk, doek 47,6 x 33,3 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Duitsland.
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Jan Willem ‘Willy’ Sluiter

Pootje baden op het strand van Scheveningen

De lokroep van het water

Jacobus Hendricus ‘Jacob’ Maris

Schelpenvissers in de branding

Jan Willem ‘Willy’ Sluiter

Amersfoort 1873-1949 Den Haag

Pootje baden op het strand van Scheveningen,

doek 30,9 x 45,9 cm, gesigneerd.

Herkomst: kunsthandel Williams & Son, Londen,

inv.nr. 13693.

Jacobus Hendricus ‘Jacob’ Maris

Den Haag 1837-1899 Karlsbad (Duitsland)

Schelpenvissers in de branding, paneel 

26,3 x 37,5 cm, gesigneerd.

Herkomst: J. Slagmulder, Amsterdam, eigenaar

van kunsthandel Frans Buffa & Zn.



De lokroep van het waterWilhelm Ferdinand Abraham Isaac ‘Willem’ Vaarzon Morel

Kleurige baadsters op het strand
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Wilhelm Ferdinand Abraham Isaac ‘Willem’

Vaarzon Morel

Zutphen 1868-1955 Koudekerke

Kleurige baadsters op het strand, doek 

37,5 x 48,5 cm, gesigneerd.

Herkomst: nalatenschap familie W.F.A.I. Vaarzon

Morel.
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Flaneren op de Scheveningse boulevard

De lokroep van het water
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Jan Willem ‘Willy’ Sluiter

Amersfoort 1873-1949 Den Haag

Flaneren op de Scheveningse boulevard, pen,

inkt en krijt 12 x 24,5 cm, gesigneerd met 

initialen.

Nicolaas Mathijs ‘Nic’ Eekman

Brussel 1889-1973 Parijs

Visser met mast, board 55 x 37,8 cm, gesigneerd

recto en verso.

Annotatie verso: ‘Pêcheur portant un Mât’.

Herkomst: Galerie Vendôme, Parijs; part. bezit

Frankrijk.

Nicolaas Mathijs ‘Nic’ Eekman

Visser met mast
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De lokroep van het waterRaymundus Josephus Petrus ‘Reimond’ Kimpe

Compositie

Raymundus Josephus Petrus ‘Reimond’ Kimpe

Gent (België) 1885-1970 Goes

Compositie, board 73,9 x 60,9 cm, gesigneerd

en te dateren jaren ’60.
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Hendrik Nicolaas Werkman

De Schipper

De lokroep van het water

Hendrik Nicolaas Werkman

Leens 1882-1945 Bakkeveen

De Schipper, sjabloon, inktrol en drukinkt 

32,7 x 25 cm, te dateren 1935-1936.

Herkomst: Mr. Bastiaan Kist, Amsterdam, daarna

door vererving in bezit gekomen van de vorige

eigenaar.

Lit.: J. Martinet (red.), Hot Printing. Catalogue 

of the ‘druksel’ prints and interim catalogues of

general printed matter, lithographs, etchings,

woodcuts, typewriter compositions and paintings

by Hendrik Nicolaas Werkman, Stichting H.N.

Werkman/Stedelijk Museum, Amsterdam 1963,

pag. 25, cat.nr. 35/37-28; hot-printing 6, afb.

pag. 24; vgl.: Doeke Sijens, Han Steenbruggen,

Ploeg Jaarboek 2004, Groningen 2005, afb. in

kleur pag. 74, voor een ander exemplaar.

Geregistreerd bij de Stichting H.N. Werkman

onder nummer HP-35/37-28. 

‘De Schipper’ werd in een kleine oplage gedrukt. 
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De zoete kindertijd

Jantje zag eens pruimen hangen,

o! als eieren zo groot.

’t Scheen, dat Jantje wou gaan plukken,

schoon zijn vader ’t hem verbood.

Met deze vier regels begint het beroemde kinderrijmpje 

dat Hieronymus van Alphen schreef voor zijn verzenbundel

Kleine gedichten voor kinderen, die in 1787 verscheen.

Hoewel deze gedichtjes opvoedkundig van aard waren

richtte de schrijver zich in toon en inhoud voor het eerst

rechtstreeks tot kinderen. En dat was iets geheel nieuws.

Tot dan toe deelden kinderen vooral de lectuur die voor

volwassenen bestemd was en in veel opzichten werden zij

ook beschouwd als kleine volwassenen. Wie kent niet de

17e-eeuwse Hollandse (familie)portretten waarop ze staan

afgebeeld als kleine grote mensen in formele poses, met

ernstige gezichten, net als hun ouders verpakt in brokaat

en plooikragen? De kinderpoëzie van Van Alphen was het

resultaat van de idealen van de Verlichting. Eind 18e, begin

19e eeuw ontstond het beeld van het kind als individu en

redelijk denkend wezen. In John Lockes Some Thoughts

Concerning Education (1693) werd het voorgesteld als een

‘onbeschreven blad’, dat men de belangrijkste levenslessen

kon inprenten door mild straffen en belonen. Als hulpmiddel

bij de opvoeding verschenen er tal van bundels met kinder-

versjes op de markt, waaronder ook die van Van Alphen. 

Met de roman Emile ou l’éducation (1764) van Jean

Jacques Rousseau, die als eerste opkwam voor het recht

van het kind om echt kind te zijn, begon zich de romantische

visie te ontwikkelen. Daarin wordt het kind verheerlijkt 

als de belichaming van onschuld en puurheid en betekent 

volwassenheid eerder achteruitgang dan winst. Met toe-

nemende belangstelling bezag men het doen en laten van

kinderen, hun spontane en fantasievolle aard, hun gevoelig-

heid en intuïtieve drang tot onderzoek. 

In de romantische schilderkunst van de 19e eeuw vinden

we dit gedachtegoed terug in de populariteit van genre-

taferelen met kinderen in de hoofdrol: verdiept in hun spel,

bezig met het uithalen van kattenkwaad of de wereld van

volwassenen imiterend. Met hun sentimentele of humoris-

tische ondertoon vielen deze ‘salonschilderijen’ in de smaak

bij de opkomende burgerlijke middenklasse, die de – soms

herkenbare – huiselijke tafereeltjes met vertedering bekeek.

In Nederland waren geliefde vertolkers Joseph Bles en

Johan Mari Henri ten Kate. Niet voor niets werd de laatste

door de kunstcriticus Johan Gram getypeerd als de schilder

van ‘… het kinderleven in al zijn (…) guitenstreken, 

grappen en dwaasheden’. Omdat kinderen hun onschuld

deelden met dieren werden ze regelmatig afgebeeld in

gezelschap van een huisdier of op het boerenerf met een

geitje, konijnen of kipjes (pag. 162, 163); het kind als 

symbool van een gelukkige, zorgeloze wereld, ver van

geweld, armoede en misstanden was een thema dat in de

schilderkunst van de 19e en ook 20e eeuw met grote regel-

maat zou terugkeren. 

Hoe fraai deze romantische voorstellingen ook waren, ze

stonden ver af van de werkelijkheid. In de 19e eeuw was

het leven van de meeste kinderen er een van hard werken

en armoede. De meesten begonnen al op hun achtste jaar

te werken en maakten dagen van tien tot vijftien uur.

Visserskinderen gingen soms al vanaf hun zesde jaar de 

zee op. Officieel werd hieraan een einde gemaakt met het

Kinderwetje van Van Houten (1875) en de invoering van

de leerplicht (1901), maar in de praktijk ging dit gebruik

nog lange tijd door. 

De schilders die zich in de tweede helft van de 19e eeuw

specialiseerden in het boeren- en vissersgenre ruilden de

idealistische kinderscènes van de romantiek in voor meer

realistische voorstellingen. Een van de eerste vertegen-

woordigers was de Haagse-Schoolschilder Jozef Israels, 

die vanaf 1855 in Zandvoort, Scheveningen en Katwijk de

arme vissersbevolking verbeeldde. Hoewel zijn werk laat

zien dat hij wel degelijk oog had voor hun armoedige

bestaan schilderde hij geen afgetobde, hongerige kinderen,

maar koos hij, vanuit een nog deels romantische instelling,

voor tafereeltjes van huiselijk geluk. Zijn werk was van

grote invloed op zijn jongere Haagse vriend B.J. Blommers

en via hem op de veel jongere Jan Zoetelief Tromp. In

Scheveningen, en na 1899 in Katwijk, schilderde Blommers

naast vissersscènes het, ondanks de armoede, gelukkige

familieleven met moeder en kind als middelpunt. Zijn
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vrolijke, zonnige voorstellingen van breiende meisjes in de

duinen en spelende visserskinderen op het strand werden

door tijdgenoten bewonderd om hun spontane weergave

van de wereld van het kind (pag. 146, 150, 165, 166).

Blommers was dol op klein grut en had zelf een groot gezin

wat hem, naar eigen zeggen, voortdurend de mogelijkheid

gaf om ze in hun doen en laten te observeren. 

Tevreden spelende kinderen en gelukkige moeders waren

ook een geliefd thema bij de kunstenaars die het arme

boerenleven in Laren als onderwerp van hun schilderijen

kozen. Hiervoor werd in de jaren zeventig de toon gezet

door Albert Neuhuys met prachtig belichte interieurs met

moeder en kind bij een venster of half geopende deur. Na

hem kwamen in de jaren tachtig schilders als Hendrik

Kever, Tony Offermans en Hendrik Valkenburg naar Laren,

en vervolgens een jongere generatie, waar Bernard Pothast

deel van uitmaakte (pag. 164). Hun schilderijen waren met

name in Engeland, Amerika en Canada zeer geliefd en 

werden gretig gekocht, al dan niet door tussenkomst van

de kunsthandel. Hetzelfde gold voor het werk van Jozef

Israels en Blommers, wat er zelfs toe leidde dat laatst-

genoemde in 1904 en later in 1912 een reis naar Amerika

maakte. Zijn schoonzoon Jan Zoetelief Tromp was een van

de laatste vertegenwoordigers van het genre. De levens-

omstandigheden van kinderen waren inmiddels iets 

verbeterd, de schrijnende situatie uit de tijd van Israels lag

in het verleden. In een helderder palet dan Blommers en

met zachte tinten blauw en blondgeel schilderde Zoetelief

Tromp op geheel eigen wijze nog eens de motieven waar

Blommers zo beroemd mee was geworden. Nieuw in het

genre zijn de groepjes die huiswaarts keren na hun arbeid

op de landjes in de duinen of na het spelen op het strand

(pag. 167). Net als veel andere schilders overtrof Zoetelief

Tromp zichzelf in de portretjes die hij van zijn eigen

kinderen maakte. Los van de druk van markt of opdracht-

gever gaf de kunstenaar-vader het kind weer zoals het was:

onbevangen, zorgeloos, in zijn eigen wereld (pag. 173). De

officiële kinderportretten waren daarentegen nog lange tijd

te statisch en lieftallig, totdat Jan Sluijters daar met de 

psychologische portretten van zijn eigen kinderen een

krachtige wending aan gaf. 

Terwijl Blommers en de Larense kunstenaars hun boeren- 

en visserskinderen schilderden zochten andere schilders hun

onderwerpen elders. Zo kennen we van Evert Akkeringa in

losse toets neergezette voorstellingen van Haagse stads-

kinderen spelend in een duinbos of op het strand en liet

Jacob Maris in de jaren tachtig zijn kinderen poseren voor

deftige schilderijtjes, die hij via de Haagse kunsthandel

Goupil verkocht. Weer anderen lieten het kind naar de 

periferie van de voorstelling verhuizen en gebruikten het

als willekeurig beeldelement, zoals de schilders van het

drukke stadsleven en zij die zich aansloten bij de Belgische

en Franse traditie van het zomerse park met kinderen (pag.

169, 171). Toch bleef al die tijd de romantische visie op het

kind overeind, zoals mag blijken uit het feit dat de Cobra-

schilders inspiratie putten uit de intuïtieve, ‘onbeholpen’

kindertekening en uit de woorden van Eugène Brands, toen

hij zei dat hij geen betere leermeester wist dan zijn spontaan

tekenende, vierjarige dochtertje Eugénie.
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De zoete kindertijdJohan ‘Mari’ Henri ten Kate sr.

De stoomtrein komt voorbij

Johan ‘Mari’ Henri ten Kate sr.

Den Haag 1831-1910 Driebergen

De stoomtrein komt voorbij, paneel 

30,5 x 41,2 cm, gesigneerd en gedateerd ’64.

Herkomst: Kunsthandel Th. Vlas, Amsterdam;

part. coll. Groot-Brittannië.
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Johan ‘Mari’ Henri ten Kate sr.

Moeder en dochter bij de waterput

De zoete kindertijd

Johan ‘Mari’ Henri ten Kate sr.

Den Haag 1831-1910 Driebergen

Moeder en dochter bij de waterput, doek 

60,5 x 80 cm, gesigneerd.

Theodorus Ludovicus ‘Theo’ Mesker

Den Haag 1853-1894

Bij het kippenhok, aquarel 32,5 x 39,5 cm,

gesigneerd en gedateerd ’82.

Herkomst: part. bezit Verenigde Staten.

Theodorus Ludovicus ‘Theo’ Mesker

Bij het kippenhok
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De zoete kindertijdHendrik Valkenburg

Familie idylle

‘Bernard’ Jean Corneille Pothast

Het prentenboek

Bernardus Johannes Blommers

Moeder voert een hapje

Hendrik Valkenburg

Terwolde 1826-1896 Amsterdam

Familie idylle, doek 78,5 x 100,6 cm,

gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Duitsland.

‘Bernard’ Jean Corneille Pothast

Hal (België) 1882-1966 Laren (N.H.)

Het prentenboek, doek 64,1 x 77,1 cm,

gesigneerd.

Herkomst: Watson Art Galleries, Montreal,

Canada, inv.nr. 15292.

Bernardus Johannes Blommers

Den Haag 1845-1914

Moeder voert een hapje, doek 80,3 x 106,2 cm.
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Bernardus Johannes Blommers

De oppas

De zoete kindertijd

Bernardus Johannes Blommers

Den Haag 1845-1914

De oppas, doek 36,7 x 50,6 cm, gesigneerd.

Herkomst: kunsthandel M. Knoedler & Co., New

York, inv.nr. 11376.
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De zoete kindertijdBernardus Johannes Blommers

Bloemen plukken in de duinen

Bernardus Johannes Blommers

Den Haag 1845-1914

Bloemen plukken in de duinen, doek 

71,7 x 56 cm, gesigneerd.

Herkomst: veiling C.F. Roos & Cie., Amsterdam,

21 okt. 1902, lotnr. 6, verkocht aan kunsthande-

laar A. Preyer, Den Haag/Amsterdam; veiling

C.L.C. Voskuil & Co., Amsterdam, 1 mei 1906,

lotnr. 7 (met afb.); coll. Van Ommeren; veiling

Vendu Notarishuis, Rotterdam, 24 nov. 1960,

lotnr. 13 (met afb.); kunsthandel W.M. Stam,

Den Haag.
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Johannes ‘Jan’ Zoetelief Tromp

Huiswaarts met de vangst

De zoete kindertijd

Johannes ‘Jan’ Zoetelief Tromp

Batavia (Ned.-Indië) 1872-1947 Breteuil-sur-Iton

(Frankrijk)

Huiswaarts met de vangst, doek 40,5 x 50,7 cm,

gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Vancouver, Canada.
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Robert Archibald Antonius Joan ‘Rob’ Graafland

Maastricht 1875-1940 Heerlen

Bloemen plukken, paneel 28,2 x 33,6 cm,

gesigneerd en gedateerd 1911.

Herkomst: part. bezit Groot-Brittannië.

De zoete kindertijdRobert Archibald Antonius Joan ‘Rob’ Graafland

Bloemen plukken
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Johannes ‘Jan’ Kruijsen

Liempde 1874-1938 Eindhoven

Zomerse tuin, board 50,8 x 75,3 cm, gesigneerd.

Paul Michel Dupuy

Pau (Frankrijk) 1869-1949 Parijs

Spelende meisjes in Parc Monceau, Parijs, doek

28,6 x 37,2 cm, gesigneerd.

Annotatie verso: ‘Les petites amies au parc 

monceau, P.M. Dupuy’.

Johannes ‘Jan’ Kruijsen

Zomerse tuin

De zoete kindertijd

Paul Michel Dupuy

Spelende meisjes in Parc Monceau, Parijs
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De zoete kindertijdJohannes ‘Jan’ Zoetelief Tromp

Meisjes op het strand

Johannes ‘Jan’ Zoetelief Tromp

Batavia (Ned.-Indië) 1872-1947 Breteuil-sur-Iton

(Frankrijk)

Meisjes op het strand, doek 40,5 x 51 cm,

gesigneerd.

Herkomst: part. coll. Nederland.

Lit.: tent.cat. Katwijk, Katwijks Museum,

Zoetelief Tromp in Katwijk, 1991, pag. 93, afb.

30 (in kleur).

Tent.: Katwijk, Katwijks Museum, Zoetelief

Tromp in Katwijk, juni-sept. 1991.
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Johannes Carolus Bernardus ‘Jan’ Sluijters

Slapend kindje

‘Isaac’ Lazerus Israels

Kinderen in het park

De zoete kindertijd

Johannes Carolus Bernardus ‘Jan’ Sluijters

Den Bosch 1881-1957 Amsterdam

Slapend kindje, potlood en aquarel 46,5 x 58,5

cm, gesigneerd.

‘Isaac’ Lazerus Israels

Amsterdam 1865-1934 Den Haag

Kinderen in het park, aquarel 25,5 x 35,5 cm,

gesigneerd (versterkt).

Herkomst: kunsthandel M. Knoedler & Co., 

New York/Parijs, inv.nr. P 115/3340 en F 31574;

part. bezit Verenigde Staten.
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De zoete kindertijd‘Willem’ Hendrik van den Berg

Babyportret

‘Willem’ Hendrik van den Berg

Den Haag 1886-1970 Amsterdam

Babyportret, paneel 11,9 x 16 cm, gesigneerd

met initiaal.

Herkomst: Atelier W.H. van den Berg.

Jacobus Hendricus ‘Jacob’ Maris

Kinderportret

Jacobus Hendricus ‘Jacob’ Maris

Den Haag 1837-1899 Karlsbad (Duitsland)

Kinderportret, doek 35,2 x 28,4 cm, gesigneerd

met initialen.

Herkomst: coll. kunsthandel Craibe Angus & Son,

Glasgow, Groot-Brittannië; Kunsthandel E.J. van

Wisselingh & Co., Amsterdam, inv.nr. 684x;

Kunsthandel E.J. van Wisselingh & Co.,

Amsterdam, inv.nr. S 330; coll. W.K. Groesbeek,

Amsterdam; veiling Frederik Muller & Co.,

Amsterdam, Collection Mme. A. Groesbeek-

Assenbroek, 17 april 1956, lotnr. 198 (met afb.);

part. coll. Amsterdam, 1980.

Lit.: Th. de Bock, Jacob Maris, Amsterdam 

1902-1903, afb. pag. 161.
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Johannes ‘Jan’ Zoetelief Tromp

Portret van Hette, dochter van de schilder

De zoete kindertijd

Johannes ‘Jan’ Zoetelief Tromp

Batavia (Ned.-Indië) 1872-1947 Breteuil-sur-Iton

(Frankrijk)

Portret van Hette, dochter van de schilder, doek

27,8 x 31,6 cm, gesigneerd en gedateerd 1909.

Annotaties: ‘Hette’ en ‘Aan mevrouw

Slagmulder’.

Herkomst: coll. mevrouw Slagmulder, echtgenote

van Jacobus Slagmulder, eigenaar van de

Amsterdamse kunsthandel Frans Buffa & Zn.
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De zoete kindertijdGerrit Benner

Spelende kinderen

Gerrit Benner

Leeuwarden 1897-1981 Nijemirdum

Spelende kinderen, gouache 65,3 x 50 cm,

gesigneerd met monogram.

Herkomst: rechtstreeks gekocht van de schilder

door de oom van de vorige eigenaar.
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Eugenius Antonius Maria ‘Eugène’ Brands

Kinderen spelend

De zoete kindertijd

Jan Roëde

Figuren met palmboom

Eugenius Antonius Maria ‘Eugène’ Brands

Amsterdam 1913-2002

Kinderen spelend, gouache 18,2 x 50 cm,

gesigneerd en gedateerd 3.59.

Annotatie verso: ‘kinderen spelend, 7 maart

1959-9.

Jan Roëde

Groningen 1914

Figuren met palmboom, doek 45,9 x 59,9 cm,

gesigneerd en gedateerd ’69.
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Wie verre reizen doet

Reizen is zo oud als de mensheid zelf. Op zoek naar grond,

geld of goederen waagde de mens zich al vele eeuwen

geleden over zee naar verre kusten. Ontberingen trotserend

en onwetend of men door schipbreuk, ziekte, of vijandige

ontmoetingen het vaderland ooit weer terug zou zien. In

de eeuw van de Verlichting waren het ook geleerden die

reizen ondernamen, deel uitmakend van wetenschappelijke

expedities. Doorgaans werd na afloop verslag gedaan 

in de vorm van – al of niet gepubliceerde – dagboeken of

reisverslagen. Soms werden kunstenaars meegenomen om

het gebeurde uit de eerste hand vast te leggen. Zo

schilderde Frans Post (1612-1680) in opdracht van Johan

Maurits van Nassau-Siegen het landschap van Nederlands

Brazilië en had prins Hendrik de Zeevaarder onder anderen

P.J. Schotel (1843) en Louis Meijer (1846) aan boord om

een beeldverslag te maken van zijn vlootoefeningen op 

de Middellandse Zee bij Gibraltar. In de zomer van 1880

maakte Louis Apol als late exponent van dit gebruik een

tocht naar de Noordelijke IJszee aan boord van de pool-

schoener Willem Barents. Na een barre reis kwam hij terug

met een grote hoeveelheid schetsen, tekeningen, en

aquarellen, die hij later voor zijn werk zou gebruiken. Hij

richtte zich op de stemming van het sneeuwlandschap met

nimmer ondergaande zon; de illusie van kou en oneindigheid,

van een flonkerende of dreigende lucht, en vooral sneeuw,

oneindig veel sneeuw (pag. 184). 

Ook het verlangen naar het onbekende of simpelweg de

behoefte aan verandering van omgeving zette aan tot

reizen. Populair in de 18e eeuw was de Grand Tour, een

kunstreis die jonge mannen van goeden huize langs de

monumenten in Europa maakten. De reis voerde doorgaans

door Frankrijk en Zwitserland via de Gotthardpas naar Italië

en via Duitsland weer terug of vice versa. Lange afstanden

legde men af per diligence of postkoets. In ons land 

betekende de opening van de eerste spoorlijn in 1839 voor

de reiziger een enorme vooruitgang in snelheid en comfort.

Uitbreidingen van het spoorwegnet en, na 1880, de komst

van de stoomtram zorgden uiteindelijk voor een langzaam

afsterven van de trekschuit en de diligence. Overigens

werd dit soort (plezier)reizen in de 18e en 19e eeuw vooral

ondernomen door de bovenste laag van de bevolking.

Gewone mensen reisden wel, maar dan vooral uit

economische noodzaak, om werk te zoeken of als soldaat

of matroos. Na 1850 werd door verbetering van de levens-

standaard en revolutionaire technische ontwikkelingen niet

alleen het reizen voor veel meer mensen mogelijk, maar

reisde men ook steeds vaker naar het buitenland. Hierop

inspelend introduceerde de Engelsman Thomas Cook in

1841 de eerste georganiseerde reis, in 1865 gevolgd door

het eerste reisbureau: in feite het begin van het moderne

toerisme en de commercialisering van het reizen. 

Kunstenaars golden altijd als zeer reislustig, maar in de 

19e eeuw werd het onder de romantische schilders meer

gebruik dan uitzondering. Sommigen trokken in het voet-

spoor van de Grand Tour langs de steden van Europa,

anderen keerden zich daar juist van af. Doel van een

‘romantische reis’ was vooral het vinden van ideale land-

schappen en ongerepte natuur. De tocht vond meestal

plaats in de zomer, duurde enkele weken en een groot deel

van het traject werd te voet afgelegd. Zij die op zoek

waren naar extremen, zoals indrukwekkende, besneeuwde

rotspartijen en wilde beken, trokken naar Zuid-Duitsland 

en Zwitserland. Op schilders uit het vlakke Nederland

moeten afbeeldingen hiervan en reisdagboeken geweldig

veel indruk hebben gemaakt (pag. 180). Kunstenaars die

exotischer oorden zochten reisden naar Noord-Afrika en

het nabije Oosten (Egypte, Griekenland, Turkije). Onder de

Nederlandse schilders waren dergelijke buitenlandse tochten

echter minder gebruikelijk. Bij hen was het dichterbij gelegen

Duitsland in trek, met name het stroomgebied van de Rijn,

alsook België. Kasparus Karsen reisde graag langs de

Donau door Duitsland (pag. 181) en naar het oude Praag.

Barend Cornelis Koekkoek vestigde zich zelfs in het Duitse

Kleef en gaf zijn liefde voor het Rijnlandschap door aan zijn

vele leerlingen. Andreas Schelfhout maakte een reis door de

Maasvallei met zijn schilderachtige rotsen bij Dinant en trok

in 1833 in het voetspoor van Eugène Isabey naar de kust

van Normandië (pag. 181). Ook de grillige rotsformaties van

Engeland spraken tot de verbeelding van schilders (pag. 183).

Omgekeerd kwamen er van oudsher ook veel buitenlandse

kunstenaars naar Nederland. De groene weiden met vee,
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de vele waterwegen met hun schepen en vissersplaatsjes

als Scheveningen, Marken en Volendam golden in de 17e

en 18e eeuw als bijzonder schilderachtig. In de 19e eeuw

nam het aantal kunstenaars dat ons land aandeed toe en

voor Amerikaanse schilders was een Europareis met een

bezoek aan Holland zelfs een must. Voor sommigen werd

ons land een blijvende bron van inspiratie, zoals voor Charles

Paul Gruppe en Walter Castle Keith. Beiden schilderden

vaak in Katwijk, waar vanaf 1880 ’s zomers veel Düsseldorfse

schilders werkten. Meest leerlingen van de academie daar,

zoals German Grobe en Wilhelm Hambüchen, die door hun

leermeester E.G. Dücker waren aangespoord om langs de

Hollandse kust stemmingsbeelden van het strand met zijn

vissers en bomschuiten te schilderen (pag. 186, 187). 

Rond 1860 verschoof het aandachtsgebied van

Nederlandse kunstenaars richting Parijs, dat zich geleidelijk

aan ontwikkelde tot het Mekka voor schilders op zoek naar

nieuwe artistieke impulsen of een vrijer cultureel klimaat.

De genreschilder Jozef Israels kwam er al in 1845, Jacob en

Matthijs Maris en Anton Mauve in de jaren zestig en daarna

Hendrik Johannes Weissenbruch, op bedevaart naar

Barbizon. Daarna kwamen G.H. Breitner, Jan Toorop en

vele anderen. De meesten van hen keerden na verloop van

tijd weer terug. Jongkind bleef er (pag. 185), evenals Van

Gogh. Sommigen werden getrokken door de bruisende stad

en het nachtleven van Montmartre met zijn volkse cafés en

cabarets. Anderen kozen voor het mondaine Parijs, het

publiek in de parken en op de boulevards (pag. 190). 

Na 1900, tot 1940, gold Parijs als centrum van de avant-

garde en iedere zichzelf respecterende schilder moest er

een tijdje werken of er in ieder geval geweest zijn: Otto

van Rees, Cesar Domela (pag. 225), Leo Gestel, Geer van

Velde (pag. 238), Piet Mondriaan … de rij kan eindeloos

zijn. Er gebeurde onvoorstelbaar veel in Parijs. Werk van

kubisten, fauvisten en neo-impressionisten was er te zien,

Picasso woonde er, evenals vele andere baanbrekende 

kunstenaars. Eenmaal in Parijs trok men ook door naar

Zuid-Frankrijk, Spanje (pag. 194, 195) en Italië met Positano

en Taormina, op zoek naar kleur en licht. ‘Nederland is 

te eenvoudig van kleur’ gaf Dirk Filarski als reden voor zijn 

vele reizen. Samen met Dirk Smorenberg (pag. 192) trok 

hij regelmatig naar Zwitserland waar hij de Alpen schilderde 

in felle, contrasterende kleuren. In Zwitserland vond ook 

de Ploegschilder Jan Wiegers zijn kleur. Betoverd door de

bergnatuur en onder invloed van het expressionistische

idioom van Ernst Ludwig Kirchner ontwikkelde hij een fel-

kleurige beeldtaal die uitdrukking gaf aan zijn emoties

(pag. 198, 199). Kirchner zag overal kleur om zich heen.

‘… Farbe hellblau, violettblau, rosa, Gelbs von allen Arten’

tekende hij aan in zijn dagboek en bij Wiegers vinden we

ze terug. Na zijn terugkeer in 1921 reisde de schilder nog

regelmatig naar Zwitserland om de oude betovering te

hervinden. Mogelijk maakte hij ook Johan Dijkstra en Jan

Altink enthousiast. In 1937 kwam hij voor het eerst in het

Zwitserse kanton Ticino en in 1948 schilderde hij in Tegna,

vlakbij Locarno, net als in het voorjaar van 1949 en 1951

(pag. 199). Het reizen als zoektocht naar nieuwe indrukken

en visuele prikkels was toen al minder belangrijk geworden

voor de groep Hollandse abstracte schilders die afstand

hadden genomen van het uitbeelden van de werkelijkheid.

Hun ‘reizen’ vond vooral plaats in het atelier in de vorm

van een ‘voyage à l’intérieur’, een zoeken en tasten naar

kleur en vorm om uitdrukking te geven aan hun wereld…

een reis naar het onbekende.
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Wie verre reizen doetAndreas ‘Andries’ Schelfhout

Jagers in een berglandschap

Andreas ‘Andries’ Schelfhout

Den Haag 1787-1870

Jagers in een berglandschap, paneel 62,4 x 48 cm,

gesigneerd en gedateerd ’55.

Herkomst: part. bezit België.
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Andreas ‘Andries’ Schelfhout

De Normandische kust bij ondergaande zon

Wie verre reizen doet

Kasparus Karsen

Amsterdam 1810-1896 Bieberich (Duitsland)

Gezicht op Passau aan de Donau, doek 

56,5 x 100 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Duitsland.

Andreas ‘Andries’ Schelfhout

Den Haag 1787-1870

De Normandische kust bij ondergaande zon,

koper 5,8 x 9,1 cm, gesigneerd en te dateren ca.

1845-1849.

Herkomst: part. bezit Groot-Brittannië.

Kasparus Karsen

Gezicht op Passau aan de Donau

Tent.: mogelijk: Amsterdam, Koninklijke

Akademie van Beeldende Kunsten,

Tentoonstelling van schilder- en andere werken

van levende kunstenaars, sept. 1858, cat.nr. 237

(‘Passau aan de Donau’).
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Wie verre reizen doetJohan Hendrik ‘Louis’ Meijer

Klipper, vrachtschepen en een sloep voor bergachtige kust, mogelijk Sint-Helena

Johan Hendrik ‘Louis’ Meijer

Amsterdam 1809-1866 Utrecht

Klipper, vrachtschepen en een sloep voor

bergachtige kust, mogelijk Sint-Helena, paneel

43,9 x 62,3 cm, gesigneerd.

Herkomst: Simonis & Buunk Kunsthandel, Ede,

1991; part. coll. België.
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Johannes Hermanus Barend Koekkoek

Onstuimige zee voor rotskust van het eiland Wight

Wie verre reizen doet

Johannes Hermanus Barend Koekkoek

Amsterdam 1840-1912 Hilversum

Onstuimige zee voor rotskust van het eiland

Wight, doek 81,3 x 131,7 cm.

Met authenticiteitsverklaring van de schilder op

etiket op spieraam: ‘Dit schilderij voorstellende

de Needle van het Eiland Wight is door 

ondergetekende vervaardigd, Hilversum, 

Jan H.B. Koekkoek.’

Johannes Franciscus Hoppenbrouwers

Den Haag 1819-1866

Rivierenlandschap met vrachtboten en paar-

denkar, paneel 39,5 x 53,7 cm, gesigneerd en

gedateerd ’40.

Herkomst: Galerie Neupert, Zürich, Zwitserland,

inv.nr. 1556; part. bezit Zwitserland.

Johannes Franciscus Hoppenbrouwers

Rivierenlandschap met vrachtboten en paardenkar
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Wie verre reizen doetLodewijk Franciscus Hendrik ‘Louis’ Apol

De Willem Barents op Spitsbergen met pinguïns op een ijsschots

Lodewijk Franciscus Hendrik ‘Louis’ Apol

De Willem Barents op Spitsbergen

Lodewijk Franciscus Hendrik ‘Louis’ Apol

Op Nova Zembla

Lodewijk Franciscus Hendrik ‘Louis’ Apol

Den Haag 1850-1936

De Willem Barents op Spitsbergen met pinguïns

op een ijsschots, gouache 11,2 x 14 cm,

gesigneerd.

Lodewijk Franciscus Hendrik ‘Louis’ Apol

Den Haag 1850-1936

De Willem Barents op Spitsbergen, gouache

13,2 x 17,5 cm, gesigneerd.

Lodewijk Franciscus Hendrik ‘Louis’ Apol

Den Haag 1850-1936

Op Nova Zembla, gouache 46,7 x 62,3 cm,

gesigneerd.

Annotatie: ‘Nova Zembla’.
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Johan Barthold Jongkind

Landschap bij Grenoble

Wie verre reizen doet

Johan Barthold Jongkind

Lattrop 1819-1891 La Côte-Saint-André

(Frankrijk)

Landschap bij Grenoble, krijt en aquarel 

17 x 30 cm, gesigneerd en gedateerd 20 Oct.

1877.

Herkomst: coll. T. Hazard; veiling Galerie

Georges Petit, Parijs, Vente Collection Hazard,

1-3 dec. 1919, lotnr. 270 (met afb.); Galerie Paul

Vallotton, Lausanne, Zwitserland, inv.nr. 73’643;

part. coll. Zwitserland.
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Katwijk aan Zee met de Oude Kerk
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Paul Riess

Fichtwerder (Polen) 1857-1933 Dessau

(Duitsland)

Katwijk aan Zee met de Oude Kerk, doek 

60,9 x 70,6 cm, gesigneerd.

Annotatie op etiket op spieraam: ‘Professor Paul

Riess. Dessau ‘Alte Kirche in Katwijk aan Zee

(Holland)’’.

Herkomst: part. bezit Duitsland.

Walter Castle Keith

Detroit (Verenigde Staten) 1863-1927

De molens van Leidschendam, doek 

40,6 x 50,8 cm, gesigneerd.

Annotatie op etiket op spieraam: ‘Mills of

Leidschendam’.

Philipp ‘German’ Grobe

Hanau (Duitsland) 1857-1938 Düsseldorf

(Duitsland)

Bommen op het strand, doek op board 

43,9 x 62,8 cm.

Herkomst: part. bezit Duitsland.

Philipp ‘German’ Grobe

Bommen op het strand

Walter Castle Keith

De molens van Leidschendam
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Na de vangst, Egmond aan zee

Wie verre reizen doet

Charles Paul Gruppe

Het uitladen van de vangst

Wilhelm Hambüchen

Haringvissers op het strand
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Heinrich Heimes

Mayen (Duitsland) 1855-1910 Cronberg

(Duitsland)

Na de vangst, Egmond aan zee, doek 

111,6 x 169,2 cm, gesigneerd.

Charles Paul Gruppe

Picton (Canada) 1860-1940 Rockport (Verenigde

Staten)

Het uitladen van de vangst, doek 83,5 x 121,5 cm,

gesigneerd.

Herkomst: Kunsthandel Roelofs, Amsterdam,

inv.nr. 2823.

Lit.: A.-J. Sleyster, A. Kingmans-Klaas, Kunst, 

visserij en handel. Toorop, Sluiter, Munthe en de

schilderijententoonstelling 1902, Katwijk 2002,

pag. 55 (met afb. in kleur nr. 56).

Tent.: Katwijk, Katwijks Museum, Nederlandsche

Visscherij- en Schilderijen Tentoonstelling 

1902-2002, juli-okt. 2002.

Wilhelm Hambüchen

Düsseldorf (Duitsland) 1869-1939

Haringvissers op het strand, doek 66,6 x 95,7 cm,

gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Duitsland.



188

Wie verre reizen doetPaulus Ludovicus Carolus ‘Pol’ Dom

Jardin du Luxembourg, Parijs

Juliana Cecilia Paulina ‘Judy’ Michiels van Kessenich

Carrousel in Parijs

Paulus Ludovicus Carolus ‘Pol’ Dom

Antwerpen (België) 1885-1978 Den Haag

Jardin du Luxembourg, Parijs, board 

40,6 x 55,8 cm, gesigneerd.

Annotatie: ‘Paris’.

Juliana Cecilia Paulina ‘Judy’ Michiels van

Kessenich

Roermond 1901-1972 Den Bosch

Carrousel in Parijs, doek 81,5 x 65,5 cm,

gesigneerd en gedateerd 1935.
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‘Isaac’ Lazerus Israels

Mallemolen, Parijs

Wie verre reizen doet

‘Isaac’ Lazerus Israels

Amsterdam 1865-1934 Den Haag

Mallemolen, Parijs, aquarel, pastel en houtskool

48,5 x 70,8 cm, gesigneerd en te dateren ca.

1904-1906.

Herkomst: Henry & Jeanette Marcus, Chicago

(IL), Verenigde Staten, daarna door vererving in

bezit gekomen van de vorige eigenaar (part. coll.

Verenigde Staten).
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Wie verre reizen doetAnthonie Pieter Schotel

Porte Saint-Denis te Parijs

Anthonie Pieter Schotel

Dordrecht 1890-1958 Laren (N.H.)

Porte Saint-Denis te Parijs, doek 57 x 47 cm,

gesigneerd en gedateerd ’24.
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Hermanus ‘Herman’ Berserik

Bergrit

Wie verre reizen doet

Hermanus ‘Herman’ Berserik

Den Haag 1921-2002

Bergrit, paneel 18 x 24,8 cm, gesigneerd en

gedateerd 1989.

Annotatie verso op etiket: ‘Bergrit 13 dec 1988-

9 jan 1989 Berserik’.

Roy Anthony Nockolds

Londen 1911-1979

Jimmy Murphy wint de Grand Prix van Le Mans

in zijn Duesenberg, 1921, schildersboard 

63 x 101,1 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Groot-Brittannië.

Dit was de eerste keer dat de Franse Grand Prix

werd gewonnen door een Amerikaanse coureur

in een Amerikaanse auto, uitgerust met

hydraulische remmen die gemaakt waren door

Lockheed.

Roy Anthony Nockolds

Jimmy Murphy wint de Grand Prix van Le Mans in zijn Duesenberg, 1921
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Wie verre reizen doetDirk Smorenberg

Zwitsers berglandschap

Dirk Smorenberg

Alkmaar 1883-1960 Oud-Loosdrecht

Zwitsers berglandschap, doek 45,2 x 60,7 cm,

gesigneerd.

Hugo Hodiener/Hodina

Mährisch Trubau/Moravská Trebová (Tsjechië)

1886-ca. 1955

Pionier op de skies, gouache 57 x 43,2 cm,

gesigneerd en gedateerd 1913.

Herkomst: part. bezit Oostenrijk.

˘

‘Louis’ Willem van Soest

Poerworedjo (Ned.-Indië) 1867-1948 Den Haag

In volle vaart, paneel 24,9 x 29,3 cm.

Herkomst: geschenk van de schilder aan de familie

van de vorige eigenaar.

Hugo Hodiener/Hodina

Pionier op de skies

‘Louis’ Willem van Soest

In volle vaart
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Fortunino Matania

De skitocht

Wie verre reizen doet

Fortunino Matania

Napels (Italië) 1881-1963 Londen

De skitocht, doek op board 40,4 x 29,5 cm,

gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Groot-Brittannië.
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Wie verre reizen doetFranz Marx

Stierenvechten

Franz Marx

München (Duitsland) 1889-1960

Stierenvechten, doek 49,2 x 60,3 cm,

gesigneerd.
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Roger Baudry

Afrikanistische voorstelling

Wie verre reizen doet

Johannes Maria ‘Jan’ Groenestein

Stierengevecht

Roger Baudry

Afrikanistische voorstelling, schildersboard 

78 x 93,7 cm, gesigneerd.

Johannes Maria ‘Jan’ Groenestein

Amsterdam 1919-1971

Stierengevecht, board 29 x 64,4 cm, gesigneerd.

Herkomst: Kunsthandel M.L. de Boer,

Amsterdam, inv.nr. 6917.
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Wie verre reizen doetJohannes ‘Johan’ Dijkstra

Zwitsers landschap

Johannes ‘Johan’ Dijkstra

Groningen 1896-1978

Zwitsers landschap, doek 70 x 100,5 cm,

gesigneerd.

Jan Wiegers

Kommerzijl 1893-1959 Amsterdam

Berglandschap Davos; verso: potloodschets van

jongetje, potlood en waskrijt 17,5 x 21,7 cm,

gesigneerd met naamstempel.

Jan Wiegers

Berglandschap Davos
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Jan Altink

Berglandschap

Wie verre reizen doet

Jan Altink

Groningen 1885-1971

Berglandschap, jute 50,3 x 60,4 cm.

Herkomst: Kunsthandel Gazendam, Groningen;

part. bezit Nederland.
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Jan Wiegers

Berglandschap omgeving Davos

Wie verre reizen doet

Ernst Ludwig Kirchner

Dorp in het Taunusgebergte

Jan Wiegers

Kommerzijl 1893-1959 Amsterdam

Berglandschap omgeving Davos, zwart krijt,

kleurpotlood en waskrijt 23,7 x 28,5 cm,

gesigneerd.

Ernst Ludwig Kirchner

Aschaffenburg (Duitsland) 1880-1938

Frauenkirch (Zwitserland)

Dorp in het Taunusgebergte, potlood, krijt en

aquarel 38,3 x 56,6 cm, te dateren ca. 1916.

Verso voorzien van nalatenschapsstempel van

het Kunstmuseum Basel (Lugt 1570 b) en het

registratienummer (in pen): A Be/Aa 46.

Herkomst: nalatenschap van de kunstenaar; part.

coll. Duitsland; veiling Karl & Faber, München,

Duitsland, 30 nov. 1979, lotnr. 1598 (met afb. in

kleur); part. coll. Zuid-Duitsland.

Lit.: tent.cat. Frankfurt am Main, Galerie der

Jahrhunderthalle Hoechst, Ernst Ludwig Kirchner

in Königstein, 1999-2000, cat.nr. 32 (afb. in

kleur pag. 123).

Tent.: Campione d’Italia, Italië, Galerie Roman

Norbert Ketterer, datum en jaar onbekend;

Frankfurt am Main, Duitsland, Galerie der

Jahrhunderthalle Hoechst, Ernst Ludwig Kirchner

in Königstein, nov. 1999-jan. 2000.
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Wie verre reizen doetJan Wiegers

Tegna, Ticino

Jan Wiegers

Kommerzijl 1893-1959 Amsterdam

Tegna, Ticino, doek 60 x 73 cm, gesigneerd en

gedateerd ’49.

Annotatie verso: ‘Tegna’ Ticino ’49, Jan Wiegers’

en op spieraam: ‘Primavera, Ticino’. 

Lit.: tent.cat. Bern, Zwitserland, Kunsthalle Bern,

5 Holländische Maler, 1950, inv./cat.nr. 337.

Tent.: Bern, Zwitserland, Kunsthalle Bern, 

5 Holländische Maler, maart-april 1950.
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Eeuwige sneeuw en glad ijs

Dof violet is ’t west en paarsig grijs.

Nog wandel ’k door het zwaar berijpte gras,

En hoor naast me op de vaart het fijn gekras

Van schaatsen over ’t hol rinkelend ijs:

Ik heb ’t gevoel, of ’k op ’t bevroren glas 

Cirk’lend, zwevend, zwenkend op kunst’ge wijs,

Met ’t buigend bovenlichaam daal en rijs: 

’T is in mijn rug, of ’k zelf op schaatsen was.1

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat er voor het laatst

in Nederland massaal op natuurijs werd geschaatst, een

steeds zeldzamer verschijnsel naar het lijkt. Maar in die

strenge wintermaanden van 1997 waagde jong en oud zich

op het ijs. Soms stuntelend, omdat het de eerste keer was,

maar meestal de slag snel weer oppakkend, om in de ijzige

vrieskou en onder een lauw zonnetje over de hard bevroren

vaarten en sloten te trekken. Met na afloop als beloning

een kop warme chocolademelk of een kom hete snert. In

Friesland organiseerde de Vereniging ‘De Friesche Elf

Steden’ op 4 januari de vijftiende Elfstedentocht, die onder

zeer zware omstandigheden door zo’n zeventienduizend

deelnemers werd gereden. Overal in het land werden door

lokale schaatsclubs tochten uitgezet en wedstrijden op

natuurijs gehouden. En in steden en dorpen werd op

grachten en vijvers de sneeuw opzij geschoven om ruimte

te maken voor ijs- en glijbaantjes voor de allerjongsten.

Het was duidelijk: in Nederland houdt men van schaatsen. 

In de Middeleeuwen al was het zich voortbewegen op

schaatsijzers een geliefd tijdverdrijf, waarvoor eenvoudige

schaatsen van hout en ijzer waren ontwikkeld. In Friesland

was hardrijden favoriet; ook vrouwen beoefenden het. In

het waterrijke Noord- en Zuid-Holland lag het accent meer

op het vermaak. Men trok baantjes op het ijs, sleede, 

wandelde, praatte, of legde zich alleen of in een groepje

toe op het zwieren en zwaaien. Er bestonden dan ook 

verschillende soorten schaatsen: de krulschaats, waarmee

men kon zwieren, de rechte Friese schaats voor het hard-

rijden en voor het duwen van sleden was er een simpele

werkschaats. Vanaf de 17e eeuw kwam een schaats in

gebruik zoals we die tot voor kort nog kenden: van hout,

met een krul, en met een leren teen- en hakband die met

een lint werden samengebonden. 

IJspret was van oorsprong voor iedereen. Mannen en

vrouwen van alle rangen en standen stonden gebroederlijk

op de gladde ijzers. Later, in de loop van de 17e eeuw, 

met het opkomende standsbesef in de Republiek, werd het

schaatsen meer en meer een vermaak van het ‘gewone’

volk, al bleef men de ijspret gezamenlijk beleven. De

hogere standen vaak te voet of gezeten in een kunstig

beschilderde duwslee of arrenslee op het ijs (pag. 206). 

Hoe populair het schaatsen was kan men opmaken uit de

grote hoeveelheid gravures met ijspret als onderwerp die

uit de 15e, 16e en 17e eeuw bewaard zijn gebleven. De

moraliserende (volks)literatuur van de 16e en 17e eeuw

koppelde vermaningen en aansporingen tot bedachtzaam

handelen aan voorvallen op het ijs, waarin uitdrukkingen als

‘zich op glad ijs wagen’, ‘niet over één nacht ijs gaan’ en

‘goed beslagen ten ijs komen’ hun oorsprong vinden. Naast

vertier bood het schaatsen ook gelegenheid tot minne-

kozen, en zeker de betere standen konden zich op het ijs

vrijheden permitteren die elders niet getolereerd werden.

Zo konden verliefden ongestoord hand in hand een rondje

zwieren en konden jonge mannen de meisjes helpen met

het aantrekken van hun schaatsen of ze opvangen als ze

uitgleden. Onder het volk werden op het ijs soms stevige

amoureuze toenaderingen gedaan. ‘‘t is ’t zoetste tijd-

verdrijf, een lustigh omme-reisje,/Met schaetsen op het ys

te gieren gints en weer;/Maar even-wel ick houw dat liever

’t grage Meysje/Voor ’t struyck’len op de Zaen, yets anders

deed veel meer.’ luidt het onderschrift bij een prent in een 

17e-eeuws liedboekje. Wanneer de wegen in de winter

onbegaanbaar werden gebruikte men het ijs ook voor het

vervoer van grote en kleine vrachten, zowel met de paarden-

slee als met kleinere duwsleden. 

In de 19e eeuw, toen de gedachte zich ontwikkelde dat

beweging voor lichaam en geest heilzaam was, werd het

schaatsen van vermaak tot sport. Er ontstonden tal van

lokale ijsclubs, die regionale wedstrijden in hardrijden en

schoonrijden organiseerden. In 1882 werd de Nederlandse

Schaatsenrijders Bond (KNSB) opgericht, zodat men zich
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ook nationaal en internationaal met elkaar kon meten. 

Afbeeldingen van ijsvermaak en schaatsers zijn in de vorm

van houtsneden, gravures en etsen al in de vroege

Middeleeuwen te vinden. In de schilderkunst ontstond in

de 17e eeuw uit religieuze voorstellingen en afbeeldingen

van de seizoenen het ijsgezicht als genre, vertegenwoordigd

door schilders als Hendrick Avercamp, Aert van der Neer,

Salomon van Ruijsdael en Jan van Goyen. In hun schilderijen

wordt de winterpret ten tonele gevoerd, met schaatsers 

op het ijs, pronksleden met paarden, rijk geklede mannen

en vrouwen, jagers en kolfspelers. Het ontstaan van het 

ijsgezicht wordt wel toegeschreven aan het feit dat de 17e

eeuw in een periode van extreem koude winters viel, aan-

geduid als de Kleine IJstijd. Aannemelijker is echter dat de

bestaande populariteit van het ijsvermaak in combinatie

met de sterk toegenomen vraag naar schilderijen tot het

specialisme heeft geleid. 

In de 19e eeuw ontwikkelde het ijsgezicht zich tot een 

populair en veel beoefend genre. Beroemde ijsgezichten-

schilders waren Andreas Schelfhout en zijn belangrijkste

leerlingen Charles Leickert, Nicolaas Roosenboom, J.F.

Hoppenbrouwers en L.J. Klein (pag. 210, 212) en ook F.M.

Kruseman (pag. 24) en vader en zoon J.J. en J.J.C. Spohler

(pag. 211). Schelfhout werd bewonderd om zijn fijn uit-

gewerkte ‘winters’ met hun spiegelgladde ijs en vaarten 

met schaatsers die zich onder imposante luchten tot de 

einder uitstrekken (pag. 209). Hierin verwerkte hij ook

allerlei verhalende details, die hij ontleende aan Hollandse

wintergebruiken, zoals de koek-en-zopietent op het ijs, de

manden en viskaren van wintervissers en de vele soorten

sleden met hun last. Een gebruik dat door veel leerlingen

werd overgenomen (pag. 204, 207), al greep Roosenboom

ook wel eens terug op 17e-eeuwse voorstellingen (pag.

206). Ook Barend Cornelis Koekkoek, in zijn tijd een even

gevierd kunstenaar als Schelfhout, waagde zich aan het

schilderen van ijsvermaak. Als typisch romanticus ver-

beeldde hij bij voorkeur de winterse natuur, waarin het

landschap bedekt is met een witte deken, de bomen kaal

en roerloos op het voorjaar wachten en de mens zich als

een klein en nietig wezen staande houdt. Zo nu en dan

voegt hij wat landvolk op een bevroren beekje toe.

Zeldzaam in zijn oeuvre is een rijke stoffering van het ijs.

Met een bevroren vaart die in het oneindige voert, bevolkt

met schaatsers, sleden en groepjes pratende figuren, kwam

hij duidelijk tegemoet aan de grote vraag van kopers naar

levendige ijsgezichten met veel volk (pag. 208). 

In de winterlandschappen van de schilders van de Haagse

School heeft de ijspret plaats gemaakt voor stemmings-

beelden van de winterse natuur. Een belangrijk schilder 

van wintertaferelen was Louis Apol. In zijn bosgezichten

heerst de stilte van de pasgevallen sneeuw, paden zijn

bedolven onder het wit, de lucht is eigenaardig van kleur

en de takken buigen door onder hun zware last (pag. 214).

Anton Mauve schilderde zijn schapen in de sneeuw en

Jacob Maris verbeeldde de kou en kilte van een winterdag,

waarop onder een grauwe lucht de dooi heeft ingezet en

de sneeuw smelt tot onbegaanbare modder (pag. 215).

Winterpret wordt vooral het domein van de kunstenaars

die het stadsleven vastleggen, zoals Willem Witsen, G.H.

Breitner en ook de Amsterdamse schilder Jan Cossaar, die

verbeeldt hoe de komst van sneeuw en ijs het leven van 

de stadsbewoners verandert. 

Het ligt niet voor de hand dat het kleurloze winterlandschap

van sneeuw en ijs de schilders van de Groninger Ploeg tot

schilderen prikkelde. Het zomerse land vroeg immers om

fellere kleuren dan het eenvoudige palet van de winter.

Toch schilderden Johan Dijkstra en Jan Altink, meesters in

het uitbeelden van de atmosfeer van het Groninger land en

Drenthe, prachtige winterse landschappen met onverwacht

veel kleur in blauw, paars, fel oker en groengeel. 

1 J. A. Dèr Mouw (1863-1919), (fragment) uit: Brahman I, 1919.
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Eeuwige sneeuw en glad ijsNicolaas Johannes Roosenboom

Het afladen van de paardenslee, met de Amsterdamse Schreierstoren

Nicolaas Johannes Roosenboom

Schellingwoude (Ransdorp) 1805-1880 Assen

Het afladen van de paardenslee, met de

Amsterdamse Schreierstoren, paneel 

63,5 x 83,4 cm, gesigneerd en te dateren 

1844-1845.

Herkomst: coll. J.M. Aitken, Groot-Brittannië;

veiling Sotheby, Londen, 22 nov. 1978, lotnr. 45

(met afb.); kunsthandel MacConnal-Mason &

Son Ltd., Londen; part. bezit Groot-Brittannië.

Tent.: Brussel, locatie onbekend, Exposition

Nationale des Beaux-Arts, aug.-okt. 1845, cat.nr.

588 (als ’Un hiver; vue de la tour dite: Schreiers

tooren, à Amsterdam’).
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Jan Michiel Ruyten

Verkoopster van koek-en-zopie

Eeuwige sneeuw en glad ijs

Josephus Gerardus Hans

Winterlandschap met schaatsers, duwslee en houtsprokkelaarster

Jan Michiel Ruyten

Antwerpen (België) 1813-1881

Verkoopster van koek-en-zopie, paneel 

40,9 x 51,8 cm, gesigneerd en gedateerd Antw.

1860.

Verso: restanten van lakzegels.

Josephus Gerardus Hans

Den Haag 1826-1891 Rijswijk

Winterlandschap met schaatsers, duwslee en

houtsprokkelaarster, paneel 26,7 x 36,8 cm.
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Eeuwige sneeuw en glad ijsNicolaas Johannes Roosenboom

Bevroren rivier met schaatsers en aangespannen sleden

Nicolaas Johannes Roosenboom

Schellingwoude (Ransdorp) 1805-1880 Assen

Bevroren rivier met schaatsers en aangespannen

sleden, doek 67 x 93,7 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. bezit België.
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‘Charles’ Henri Joseph Leickert

Koek-en-zopie op het ijs aan de rand van een dorp

Eeuwige sneeuw en glad ijs

‘Charles’ Henri Joseph Leickert

Winters rivierlandschap met poldermolens en figuren

‘Charles’ Henri Joseph Leickert

Brussel 1816-1907 Mainz (Duitsland)

Koek-en-zopie op het ijs aan de rand van een

dorp, doek 71,4 x 103,2 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. coll. Zwitserland.

‘Charles’ Henri Joseph Leickert

Brussel 1816-1907 Mainz (Duitsland)

Winters rivierlandschap met poldermolens en

figuren, paneel 31,9 x 47,2 cm, gesigneerd.

Herkomst: Kunsthandel M. Wolff,

Amsterdam/Londen, inv.nr. 1199; part. bezit

Duitsland.



Eeuwige sneeuw en glad ijsBarend Cornelis Koekkoek

Schaatsvertier bij avondzon
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Barend Cornelis Koekkoek

Middelburg 1803-1862 Kleef (Duitsland)

Schaatsvertier bij avondzon, paneel 

34,8 x 42,2 cm, gesigneerd en gedateerd 1835.

Herkomst: kunsthandel Gebr. Douwes,

Amsterdam, inv.nr. 6039; kunsthandel Giuseppe

Berlanda, Milaan, Italië, 10 nov. 1938; part. bezit

Italië.
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IJsgezicht met schaatsers in de avondzon

Eeuwige sneeuw en glad ijs
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Andreas ‘Andries’ Schelfhout

Den Haag 1787-1870

IJsgezicht met schaatsers in de avondzon, paneel

47,1 x 66,3 cm, gesigneerd en gedateerd 1845.

Herkomst: Sir Thomas George Baring, 1st Earl 

of Northbrook, Stratton Park, Groot-Brittannië; 

veiling Sotheby’s, Londen, 13 juni 1973, lotnr.

128; kunsthandel W.H. Patterson, Londen; part.

bezit Groot-Brittannië.
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Schaatsers op het ijs met molens en een stad aan de horizon
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Eeuwige sneeuw en glad ijs

‘Charles’ Henri Joseph Leickert

Brussel 1816-1907 Mainz (Duitsland)

Schaatsers op het ijs met molens en een stad aan

de horizon, paneel 50,4 x 73,9 cm, gesigneerd

en gedateerd ’53.

Herkomst: part. bezit België.
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Jan Jacob Spohler

IJsgezicht met ingevroren roeiboot

Eeuwige sneeuw en glad ijs

Jan Jacob Spohler

Schaatsplezier op een vaart bij een molen

Jan Jacob Spohler

Nederhorst den Berg 1811-1866 Amsterdam

IJsgezicht met ingevroren roeiboot, paneel 

43 x 58,7 cm, gesigneerd en gedateerd 1842.

Jan Jacob Spohler

Nederhorst den Berg 1811-1866 Amsterdam

Schaatsplezier op een vaart bij een molen,

paneel 39,2 x 55,3 cm, gesigneerd.

Herkomst: coll. Guillaume Campo, Antwerpen,

België; part. bezit Italië.
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Eeuwige sneeuw en glad ijsLodewijk Johannes Kleijn

Sneeuwlandschap met schaatsers en slede

Adrianus Eversen

Straatje in de sneeuw

Lodewijk Johannes Kleijn

Loosduinen 1817-1897 Den Haag

Sneeuwlandschap met schaatsers en slede,

paneel 26,6 x 52,8 cm, gesigneerd.

Adrianus Eversen

Amsterdam 1818-1897 Delft

Straatje in de sneeuw, paneel 19 x 14,4 cm,

gesigneerd met monogram.
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Adrianus Eversen

Figuren in gesprek in besneeuwd straatje

Eeuwige sneeuw en glad ijs

Adrianus Eversen

Amsterdam 1818-1897 Delft

Figuren in gesprek in besneeuwd straatje, 

paneel 35,4 x 27,1 cm, gesigneerd voluit en met 

monogram.
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Lodewijk Franciscus Hendrik ‘Louis’ Apol

Den Haag 1850-1936

Houthakkers met mallejan in het Haagse bos,

doek 112,5 x 77,5 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. coll. Nederland.

Lit.: Jubileumuitgave 25 jaar Simonis&Buunk

Kunsthandel: een Keur aan Kunst, Ede/Zwolle

Eeuwige sneeuw en glad ijsLodewijk Franciscus Hendrik ‘Louis’ Apol

Houthakkers met mallejan in het Haagse bos

2003, nr. 23 (met afb. in kleur).

Tent.: Ede, Simonis&Buunk Kunsthandel,

Jubileumtentoonstelling 1978-2003: een Keur

aan Kunst, april 2003.
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Jacobus Hendricus ‘Jacob’ Maris

Stellingmolen in de sneeuw

Eeuwige sneeuw en glad ijs

Jacobus Hendricus ‘Jacob’ Maris

Den Haag 1837-1899 Karlsbad (Duitsland)

Stellingmolen in de sneeuw, doek 111 x 93,3 cm,

gesigneerd en te dateren 1890.

Herkomst: coll. G.M. Titsingh, Hilversum, 1890;

veiling Frederik Muller & Co., Amsterdam, 

20 okt. 1943, lotnr. 277 (met afb.).

Lit.: tent.cat. Amsterdam, Kunsthandel E.J. van

Wisselingh & Co., Jacob Maris, 1898, cat.nr. 27

(met afb.); tent.cat. Amsterdam, Arti et

Amicitiae, Eere-Tentoonstelling Jacob Maris,

1899, cat.nr. 75; Nederlandse Almanak, 1900;

Th. de Bock, Jacob Maris: 90 photogravures naar

zijne werken en zijn portret naar M. van der

Maarel, Amsterdam 1902-1903, pag. 67 (met

afb.).

Tent.: Amsterdam, Kunsthandel E.J. van

Wisselingh & Co., Jacob Maris, sept.-okt. 1898;

Amsterdam, Arti et Amicitiae, Eere-Tentoonstelling

Jacob Maris, dec. 1899.
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Eeuwige sneeuw en glad ijsJacobus Cornelis Wyand ‘Jan’ Cossaar

Sneeuwpret na schooltijd

Jacobus Cornelis Wyand ‘Jan’ Cossaar

Amsterdam 1874-1966 Den Haag

Sneeuwpret na schooltijd, doek 52,3 x 66,2 cm,

dubbel gesigneerd en gedateerd ’36.

Annotatie op etiket op spieraam: ‘Sneeuwpret na

schooltijd, 36’.
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Jan Willem ‘Willy’ Sluiter

St. Moritz in de winter

Eeuwige sneeuw en glad ijs

Jacobus Cornelis Wyand ‘Jan’ Cossaar

Schaatsfestijn

Jan Willem ‘Willy’ Sluiter

Amersfoort 1873-1949 Den Haag

St. Moritz in de winter, schildersboard 

34,8 x 26,9 cm, gesigneerd en gedateerd jan.

1923.

Annotatie: ‘St. Moritz’.

Herkomst: veiling Mak, Dordrecht, Atelier Willy

Sluiter, 6-7 nov. 1951, cat.nr. 32.

Op achtertikkarton voorzien van atelierstempel.

Jacobus Cornelis Wyand ‘Jan’ Cossaar

Amsterdam 1874-1966 Den Haag

Schaatsfestijn, doek op schildersboard 

25 x 46,8 cm, gesigneerd.
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Eeuwige sneeuw en glad ijsJohannes ‘Johan’ Dijkstra

Orvelte in de sneeuw

Johannes ‘Johan’ Meijer

Zonnige winterdag bij Blaricum

Johannes ‘Johan’ Dijkstra

Groningen 1896-1978

Orvelte in de sneeuw, aquarel 31,5 x 49,5 cm,

gesigneerd.

Johannes ‘Johan’ Meijer

Amsterdam 1885-1970 Laren (N.H.)

Zonnige winterdag bij Blaricum, doek 

61,4 x 101,1 cm, gesigneerd.

Annotatie op spieraam: ‘Zonnige winterdag

Johan Meijer’.

Herkomst: Kunsthandel Gebroeders Koch,

Rotterdam.
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Jan Altink

Winterlandschap met boerderijen

Eeuwige sneeuw en glad ijs

Jan Altink

Groningen 1885-1971

Winterlandschap met boerderijen; verso: boer op

erf, wasverf op doek 51,8 x 60,5 cm, gesigneerd

en gedateerd ’35, verso gesigneerd en gedateerd

’29.

Herkomst: rechtstreeks gekocht van de kunste-

naar door de vader van de vorige eigenaar.

Boer op erf (achterzijde)
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Vrijheid, dat is de kunst

‘… het allerbelangrijkste is mijn persoonlijke visie.’ 1

‘Wat is kunst? Kunst is alles geven, alles durven, alles

zeggen, alles doen... Kunst moet gestolde emotie zijn,

schilderen is zichtbaar dromen. Iets dat vlammend is,

ongeremd, wreed, angstwekkend, vrijmakend.’ 2

Vrijheid. De moderne kunst lijkt haar tot credo te hebben

verheven. Met het loslaten van de werkelijkheid, van de

natuurgetrouwe verbeelding, zijn de mogelijkheden 

nagenoeg onbegrensd geworden, zowel in het gebruik van

middelen en stijl als in de keuze van het onderwerp. Maar

ook bij de interpretatie van het kunstwerk is oneindige 

vrijheid ontstaan – voor kunstenaar én beschouwer. Iedere

schilder, beeldhouwer bepaalt zelf wat hij wil afbeelden,

hoe dit vorm krijgt en welke betekenis er aan verleend

moet worden. Daarbij is er ruimte voor de mening van 

een ander, die vanuit zijn eigen belevingswereld het werk

bekijkt. 

Pablo Picasso, een van de grootste ‘vrijheidsstrijders’ van

de 20e-eeuwse kunst, zei eens: ‘De fotografie heeft zich 

zo ontwikkeld dat zij in staat is om de schilderkunst te

bevrijden van het literaire, het anecdotische en zelfs van

het onderwerp. (…) Waarom zouden schilders niet profiteren

van hun pas verkregen vrijheid en andere dingen gaan

doen?’ Picasso was een meester in vrije associatie en trans-

formatie, in het spelen met vormen, in vérvormen. Met zijn

ongebreidelde fantasie en creativiteit zag hij iets nieuws in

het bestaande, en voegde daardoor iets toe aan wat al

was. Het beroemdste voorbeeld is wellicht de stierenkop,

een sculptuur die hij maakte van een stuur en een zadel

van een fiets. Picasso tartte met zijn vindingen referentie-

kaders, gooide bestaande denkbeelden overhoop, voelde

zich vrij om alles wat hij bedacht te creëren, zonder zich

druk te maken om het oordeel van criticus, koper en kunst-

handelaar.

De kunstenaar als vrije geest, verheven boven maatschappij

en markt, en uitsluitend creërend vanuit de liefde voor het

vak, vanuit een ‘heilig moeten’. Je zou denken dat dit beeld

is ontstaan in de 20e eeuw, waarin individualisme tot levens-

beginsel is verheven. Toch ligt de basis hiervoor al veel

eerder, in de renaissance, toen de kunstenaar ‘opklom’ 

van ambachtsman tot intellectueel en gelijkgesteld werd

met schrijvers en geleerden, onafhankelijke denkers. In de

eerste helft van de 19e eeuw werd de idee van kunstenaar-

schap als roeping gecultiveerd. De kunstenaar werd gezien

als (onbegrepen) genie, behept met een aangeboren talent,

liefde en gevoel voor schoonheid. Iemand die diende mee

te werken aan de verheffing van de menselijke moraal. Hij

had een voorbeeldfunctie en behoorde te voldoen aan het

stereotiepe beeld, een hoogst individueel, intellectueel,

eerzaam, origineel en autonoom mens te zijn. Later in de

19e eeuw werd het idee dat een kunstenaar fatsoen en

deugdzaamheid moest prediken verlaten. Het beeld werd

radicaler: de kunstenaar werd nu juist gewaardeerd als hij

onconventioneel gedrag vertoonde, zich niets aantrok van

maatschappelijke normen. Hij was geen zedenmeester

meer, maar bohémien, eigenzinnig, excentriek en grillig. 

Het daadwerkelijk leven volgens deze opvattingen betekende

voor de kunstenaar echter een onzeker bestaan: hij moest

werken naar eigen inzicht en innerlijke moraal, en mocht

zich niet conformeren aan de – inferieur geachte – smaak

van het volk. Tegelijkertijd werkte hij wél hoofdzakelijk

voor de vrije markt, dus veelal voor datzelfde ‘smakeloze’

publiek. In theorie was de kans op afname van zijn werk

dus klein. Velen namen noodgedwongen dan ook een

praktischer houding aan ten opzichte van hun kunst,

ondanks de door kunsttheoretici en -critici opgelegde

‘onafhankelijkheidsverklaring’. Zij trachtten de hoge idealen,

zoals hiervoor beschreven, niet te verloochen, maar waren

in stijl en onderwerp toch ook gericht op de voorkeuren

van het koperspubliek. De invloed van kunstcritici, in sterke

opkomst in de 19e eeuw, mag hierbij niet onderschat 

worden: indien een tentoongesteld schilderij niet aan de

heersende maatstaven van Ware Kunst voldeed werd het

genadeloos afgekeurd, wat de reputatie zeer kon schaden.

Het was zodoende zaak om de ‘gulden middenweg’ te

zoeken, want uiteindelijk moest er brood op de plank, al

mocht dit niet hardop gezegd worden. In de praktijk waren

originaliteit en onafhankelijkheid dus niet zo gemakkelijk 

te realiseren, was de vooruitstrevende kunstenaar tot ver 
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in de 19e eeuw aan mode en werkelijkheid gebonden. 

Pas in de 20e eeuw heeft de avant-gardist die zo verlangde

vrijheid echt verworven. De realiteit als referentiepunt werd

verlaten, en markt en critici leken nu veel meer bereid om

de visie van de kunstenaar te volgen, en niet omgekeerd.

Om hun werk toegankelijker te maken hebben veel

beeldende kunstenaars uit de vorige eeuw zélf hun visie en

ideeën op schrift gezet of laten zetten, iets dat niet eerder

zo veel is gedaan (voorheen waren het vooral ‘buiten-

staanders’ die over hun kunst theoretiseerden). Hieraan

was ook meer dan ooit behoefte: traditionele criteria

waarmee kunst werd beoordeeld voldeden niet meer.

Herkenbaarheid was niet langer een maatstaf, uiting van

persoonlijke visie en beleving des te meer. En welke wetten

gelden nog als alles geoorloofd is, als de binnenwereld en

niet de buitenwereld bron van inspiratie is? 

De 20e eeuw is het tijdperk van zelfexpressie en persoonlijk

engagement. En van kunst die wordt beoordeeld op haar

eigen merites, kunst zonder ‘maatschappelijke verplich-

tingen’. Dit l’art pour l’art-principe, dat in de 20e eeuw met

verve is beleden, werd evenwel al vroeg in de 19e eeuw

verkondigd. In 1804 werd door de Franse staatsman en

schrijver Benjamin Constant (1767-1830) de zin geschreven

waaraan deze gevleugelde uitdrukking is ontleend: ‘L’art

pour l’art, et sans but; tout but dénature l’art.’ Kunst mag

geen ander doel dan zichzelf nastreven en mag niet worden

beoordeeld met andere dan esthetische criteria. Dat de

praktijk nog lang anders was is hiervoor gebleken. In

Nederland werd naar dit beginsel pas voor het eerst werke-

lijk geleefd door de Beweging van Tachtig. Het motto van

deze groep schrijvers en schilders werd door grondlegger

Willem Kloos kernachtig verwoord: ‘Kunst is de aller-

individueelste expressie van de allerindividueelste emotie’

en ‘Kunst is passie’. Het kunstwerk was de uitdrukking van

een gevoel of indruk van de kunstenaar en het accent lag

op de picturale kwaliteiten van een werk, op het spel van

kleur, lijn en vorm. In de 20e eeuw is kunst, individueler en

autonomer dan ooit, een persoonlijk statement geworden.

De drie hoofdrichtingen die zich aan het begin van de

vorige eeuw manifesteerden zijn het expressionisme, 

de abstractie en de kunst voortgebracht door de fantasie.

De eerste verbeeldt de wereld zoals de schilder deze 

ondergaat: het kunstwerk is de uitdrukking van zijn gevoel

jegens zichzelf en zijn onderwerp. Bij de abstracte kunst

gaat het om de formele structuur van het kunstwerk (de

inwerking op het gemoed van de beschouwer buiten

beschouwing gelaten). Fantastische kunst, zoals het 

surrealisme, ontstaat wanneer de kunstenaar zich laat 

leiden door het onderbewuste, de oneindige en ongrijpbare

diepten van de menselijke psyche. Elk kunstwerk heeft de

bovengenoemde drie elementen gevoel, structuur en fanta-

sie in zich; de gerichtheid van de maker bepaalt uiteindelijk

welk aspect het overwicht heeft. Bij de modernen geldt

daarbij bovenal dat hun kunst ‘een afbeelding van de

menselijke geest’ is, zoals Theo van Doesburg eens zei. 

En de natuur van de geest is dat ze zich niet laat kaderen:

de geest is vrij.

1 Paula Modersohn-Becker in haar dagboek, 1902.

2 Johan Dijkstra in: Arjen F. de Groot (red.), Kunstenaars over kunst,

Soest 1999, pag. 114.
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Vrijheid, dat is de kunstGerrit Jacobus ‘Ger’ Gerrits

Compositie met driehoeken

Gerrit Jacobus ‘Ger’ Gerrits

Nieuwer-Amstel (Amstelveen) 1893-1965

Amsterdam

Compositie met driehoeken, pastel en gouache

42 x 53 cm, gesigneerd en gedateerd 27-8-53.

Herkomst: Dienst voor ‘s Rijks Verspreide

Kunstvoorwerpen, Den Haag (nu: Instituut

Collectie Nederland, Amsterdam), inv.nr. SZ

3837.
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Cesar Domela (Cesar Domela Nieuwenhuis)

Complémentaires

Vrijheid, dat is de kunstOtto van Rees

Mannenkop

Cesar Domela (Cesar Domela Nieuwenhuis)

Amsterdam 1900-1992 Parijs

Complémentaires, gouache 66,6 x 50,9 cm,

gesigneerd en gedateerd 1956.

Annotatie verso: ‘Domela, Février 1956’ en op

achtertikkarton: ‘Domela, Complémentaires’.

Herkomst: rechtstreeks gekocht van de kunste-

naar door de tante van de vorige eigenaar (part.

bezit Groot-Brittannië).

Otto van Rees

Freiburg (Duitsland) 1884-1957 Utrecht

Mannenkop, houtreliëf 15,4 x 12,5 cm, te dateren

ca. 1910.

Herkomst: Peter Frelinghuysen, Trustee van de

CLPY Kunsttrust, 1976; part. bezit Verenigde

Staten.
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Vrijheid, dat is de kunstHendrik Nicolaas Werkman

Compositie

Hendrik Nicolaas Werkman

Leens 1882-1945 Bakkeveen

Compositie, handgestempeld, sjabloon, inktrol

en drukinkt 49,9 x 32,2 cm, gedateerd 1944.

Herkomst: Mr. Bastiaan Kist, Amsterdam, daarna

door vererving in bezit gekomen van de vorige

eigenaar.

Lit.: tent.cat. Amsterdam, Stedelijk Museum,

H.N. Werkman: drukker-schilder, 1945, cat.nr 90;

J. Martinet (red.), Hot Printing. Catalogue of the

‘druksel’ prints and interim catalogues of general

printed matter, lithographs, etchings, woodcuts,

typewriter compositions and paintings by

Hendrik Nicolaas Werkman, Stichting H.N.

Werkman/Stedelijk Museum, Amsterdam 1963,

pag. 93, cat.nr. 44-9, afb. pag. 92.

Tent.: Amsterdam, Stedelijk Museum, H.N.

Werkman: drukker – schilder, nov.-dec. 1945.

Geregistreerd bij de Stichting H.N. Werkman

onder nummer HP-44-9. Wordt opgenomen in

de on line database van het werk van de 

kunstenaar, in voorbereiding door de Stichting

H.N. Werkman, Groningen.
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Anton Heyboer

Zonder titel

Vrijheid, dat is de kunst

Anton Heyboer

Sabang (Ned.-Indië) 1924-2005 Den Ilp

Zonder titel, doek 150 x 199,2 cm, dubbel

gesigneerd, en gedateerd 1975 en 1977.
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Vrijheid, dat is de kunst‘Willem’ Frans Karel Hussem

Compositie

‘Willem’ Frans Karel Hussem

Rotterdam 1900-1974 Den Haag

Compositie, doek 46 x 55 cm, verso gesigneerd

en gedateerd ’50.

‘Willem’ Frans Karel Hussem

Rotterdam 1900-1974 Den Haag

Zonder titel, doek 65,1 x 80,5 cm, gesigneerd

met initialen recto en op spieraam, en gedateerd

’58.

‘Willem’ Frans Karel Hussem

Zonder titel
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Bengt Lindström

Compositie met figuren en dieren

Vrijheid, dat is de kunst

Bengt Lindström

Storsjö Kapell (Zweden) 1925

Compositie met figuren en dieren, doek 

60,2 x 99,8 cm, gesigneerd recto en op spieraam,

en gedateerd ’60.
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Vrijheid, dat is de kunstLucebert (Lubertus Jacobus Swaanswijk)

Drama thuis (Krach zu Hause)

Lucebert (Lubertus Jacobus Swaanswijk)

Amsterdam 1924-1994

Drama thuis (Krach zu Hause), doek 

100 x 150,3 cm, gesigneerd en gedateerd ’61.

Herkomst: Galerie der Spiegel, Keulen, Duitsland;

Marlborough Fine Art Ltd., Londen, 1963;

Marlborough-Gerson Gallery Inc., New York,

inv.nr. NOL 2603.

Lit.: tent.cat. Bochum, Städtische Kunstgalerie

Bochum, Lucebert, 1963, cat.nr. 23 (met afb.);

tent.cat. Londen, Marlborough Fine Art Ltd.,

Lucebert, 1963, cat.nr. 14 (met afb.).

Tent.: Dortmund, Museum am Ostwall, Lucebert,

Bilder, Gouachen, Zeichnungen, mei-juni 1960;

Bochum, Städtische Kunstgalerie Bochum,

Lucebert, mei-juli 1963; Londen, Marlborough

Fine Art Ltd., Lucebert, nov.-dec. 1963.
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Lucebert (Lubertus Jacobus Swaanswijk)

Futuristic angel

Vrijheid, dat is de kunst

Lucebert (Lubertus Jacobus Swaanswijk)

Creature

Lucebert (Lubertus Jacobus Swaanswijk)

Amsterdam 1924-1994

Futuristic angel, doek 80 x 40,2 cm, gesigneerd

en gedateerd ’73.

Annotatie op spieraam: ‘futuristic angel 73.1.2’.

Lucebert (Lubertus Jacobus Swaanswijk)

Amsterdam 1924-1994

Creature, waskrijt, gouache en acryl 

71,7 x 101,7 cm, gesigneerd en gedateerd ‘Roma

’74’.
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Vrijheid, dat is de kunstAdriaan Barend ‘Jaap’ Wagemaker

Les Clous

Adriaan Barend ‘Jaap’ Wagemaker

Haarlem 1906-1972 Amsterdam

Les Clous, gemengde techniek op papier 

22,2 x 17,2 cm, gesigneerd en verso gedateerd

’60.

Annotatie verso: ‘jaap Wagemaker ’60’ en

genummerd 213 [J.W. nr. 213].

Lit.: Simon den Heijer, Marike van der Knaap,

Jaap Wagemaker: Schilder van het elementaire,

Zwolle 1995, pag. 162, cat.nr. S.60-026 (met

afb.).
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Adriaan Barend ‘Jaap’ Wagemaker

Forme dans l’espace

Vrijheid, dat is de kunst

Adriaan Barend ‘Jaap’ Wagemaker

Haarlem 1906-1972 Amsterdam

Forme dans l’espace, gemengde techniek 

22,3 x 16,5 cm, verso gesigneerd en gedateerd

’60.

Annotatie verso: ‘jaap Wagemaker ’60’ en

genummerd 204 [J.W. nr. 204].

Herkomst: Galerie de Pook, Hengelo.

Tent.: Simon den Heijer, Marike van der Knaap,

Jaap Wagemaker: Schilder van het elementaire,

Zwolle 1995, pag. 161, cat.nr. S.60-017 (met

afb.).
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Vrijheid, dat is de kunstWillem Jacob ‘Wim’ de Haan

Zonder titel

Willem Jacob ‘Wim’ de Haan

Amsterdam 1913-1967

Zonder titel, olie en as op jute 90 x 100 cm,

gesigneerd en gedateerd ’55.

Herkomst: geschenk van de weduwe van de

schilder aan de vorige eigenaar, omstreeks 1968.

Lit.: Jan Brand, Piet Cleveringa, Mia de Haan-van

der Chijs, Cees de Boer, Wim de Haan, Zwolle

1999, pag. 162, cat.nr. S55-39.

Geregistreerd bij de Stichting Wim de Haan

onder nr. C41.
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Adriaan Barend ‘Jaap’ Wagemaker

La Lumière claire

Vrijheid, dat is de kunst

Adriaan Barend ‘Jaap’ Wagemaker

Haarlem 1906-1972 Amsterdam

La Lumière claire, gemengde techniek op jute en

paneel, 80,8 x 75 cm, gesigneerd en gedateerd

’58.

Annotatie verso: ‘jaap Wagemaker ’58-’59, La

Lumière claire’ en genummerd 56 [J.W. nr. 56].

Herkomst: part. bezit Hamburg, Duitsland.

Lit.: tent.cat. Recklinghausen, Duitsland,

Städtische Kunsthalle, Jaap Mooy, Plastiken,

Bilder, Zeichnungen; Jaap Wagemaker, Bilder,

1959, cat.nr. 118; Simon den Heijer, Marike van

der Knaap, Jaap Wagemaker. Schilder van het

elementaire, Zwolle 1995, pag. 154, cat.nr. 

S.58-032 (met afb.).

Tent.: Recklinghausen, Duitsland, Städtische

Kunsthalle, Jaap Mooy, Plastiken, Bilder,

Zeichnungen; Jaap Wagemaker, Bilder, 

aug.-sept. 1959.
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Vrijheid, dat is de kunstPetrus Johannes ‘Pieter’ Defesche

Tweeluik – I

Petrus Johannes ‘Pieter’ Defesche

Maastricht 1921-1998

Tweeluik – I, doek 129,7 x 100 cm, gesigneerd

recto en verso, en verso gedateerd 1963.

Tweeluik – II

Petrus Johannes ‘Pieter’ Defesche

Maastricht 1921-1998

Tweeluik – II, doek 129,9 x 100 cm, gesigneerd

recto en verso, en verso gedateerd 1963.
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Joseph Antoon ‘Anton’ Rooskens

Op uitkijk

Vrijheid, dat is de kunst

Joseph Antoon ‘Anton’ Rooskens

Horst 1906-1976 Amsterdam

Op uitkijk, doek 59 x 78,5 cm, gesigneerd en

gedateerd ’70.

Annotatie verso: ‘op uitkijk No. 371’.

Joseph Antoon ‘Anton’ Rooskens

Horst 1906-1976 Amsterdam

Compositie met vogel, gouache 48,7 x 63,8 cm,

gesigneerd en gedateerd ’74.

Joseph Antoon ‘Anton’ Rooskens

Compositie met vogel
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Vrijheid, dat is de kunstGerardus ‘Geer’ van Velde

Compositie

Gerardus ‘Geer’ van Velde

Lisse 1898-1977 Cachan (Frankrijk)

Compositie, doek 53 x 57,3 cm, gesigneerd met

initialen.

Herkomst: part. bezit Frankrijk.
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Anton Heyboer

Me is to excist/I is creation

Vrijheid, dat is de kunst

Anton Heyboer

Sabang (Ned.-Indië) 1924-2005 Den Ilp

Me is to excist/I is creation, doek 100 x 130,1 cm,

driemaal gesigneerd, en gedateerd 1974.
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