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Woord vooraf

Nederland en de zee: vanouds zijn ze onafscheidelijk met elkaar verbonden. Zowel in
 positieve als in negatieve zin. Ook in de Nederlandse kunst ontbreekt de zee geenszins.
Reeds in de Gouden Eeuw trokken kunstenaars naar de kust: Frans Hals schilderde er zijn
visserskinderen, en Jan Porcellis, Jan van de Cappelle, Jacob van Ruisdael en vele anderen
schetsten en bestudeerden er de golven, duinen en schepen om er in het atelier complete
zeegezichten van te schilderen. De Haarlemmer Hendrick Vroom geldt als de grondlegger
in Nederland van het maritieme genre. De variëteit in onderwerpen was al snel groot: storm
op zee, schepen op kalm water, zeeoorlogen, vissers op het strand, enzovoort. De schilders
‘beschreven’ met verf gedetailleerd hun werkelijkheid, maar vulden die ook aan met hun
fantasie en vermoedelijk soms ook met symboliek.
In de loop van de 19de eeuw ontstonden nieuwe kunstopvattingen. Laat-romantische en
vroeg-moderne kunstenaars experimenteerden sindsdien met uiteenlopende stijlen en
technieken. Persoonlijke expressie ging een grote rol spelen. Bovendien werd voor het eerst
de zee op zichzelf, zonder stoffering, als thema gekozen. In de loop van de 20ste eeuw
 ontstond een veelheid aan nieuwe ‘zee-kunstwerken’, waarbij met name een behoefte
aan  abstrahering op vallend is. Maar ook nieuwe vormen van realisme deden zich gelden,
terwijl in de jaren 1960 de conceptuele kunst zijn intrede deed.
De tentoonstelling ‘Naar zee’ in De Hallen Haarlem, alsook het begeleidende boek dat 
u nu in handen heeft, biedt aan de hand van ruim 120 kunstwerken een overzicht van 
de artistieke benaderingen en verwerkingen van het thema ‘de zee’ in de Nederlandse
kunst van de afgelopen anderhalve eeuw: van Hendrik Mesdag, Isaac Israels en Bernard
Blommers, via vroege modernisten als Jan Sluijters en Jan Toorop, tot meer recente
 kunstenaars als Edgar Fernhout, Jan Dibbets en Rineke Dijkstra. In hun veelsoortige werk
komen niet alleen de schoonheid en de vervoerende weidsheid van het ‘eeuwige water’ 
tot uiting, maar is er ook aandacht voor het overweldigende en bedreigende van de zee. 

Tentoonstelling en boek konden enkel gerealiseerd worden dankzij de steun en  mede -
 werking van vele personen en instanties. Veel dank gaat in de eerste plaats uit naar alle
 bruikleen gevers: musea, kunsthandels, kunstenaars, en particuliere verzamelaars.
Bijzondere dank zijn wij verschuldigd aan de Dr. Marijnus Johannes van Toorn en Louise
Scholten Stich ting, die de tentoonstelling op zeer royale wijze financieel heeft ondersteund.
Conservator moderne kunst Antoon Erftemeijer stelde de expositie samen en schreef het
boek, dat fraai werd vormgegeven door Willem Morelis. Ik ben hen zeer erkentelijk. Dank
ook aan Celine van Kleef, die aan dit project meewerkte als tentoonstellingsassistent, als-
ook aan Femke Tomberg die de grafische vormgeving van de tentoonstelling en van de
 publiciteit verzorgde. Veel dank verder aan Susanna Koenig en Anke van der Laan die dit
project begeleidden, en aan alle overige medewerkers van het Frans Hals Museum | De
Hallen Haarlem die toegewijd aan dit tentoonstellingsproject hebben meegewerkt.

Karel Schampers
Directeur Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem

Hendrick Vroom (ca. 1566-1640)
Aankomst van Frederik v van de Palts en Elizabeth Stuart te Vlissingen op 29 april 1613, 1623
Olieverf op doek, 203 x 409 cm
Haarlem, Frans Hals Museum



Inleiding

De zee: is dat eigenlijk wel een geschikt onderwerp voor
beeldende kunst? Wat te doen met zo’n eindeloze mas-
sa water – op doek, in marmer, in een film of een ander
medium? De zee is op zichzelf al zo buitengewoon in-
drukwekkend: hoe kan kunst maar in de búúrt komen
van dit fenomeen, laat staan dat het kan worden over-
troefd? Wat valt er eigenlijk in creatieve zin van te maken?
De lange kunstgeschiedenis die inmiddels achter ons
ligt, laat zien dat er wel degelijk heel veel te doen is met
dit onderwerp. En dan wordt hier wel gedoeld op de zee
in een wat ruime zin: dus mét de bijbehorende begren-
zingen van zeekusten en stranden, en met de schepen,
de zwemmers, het dierlijk en plantaardig leven in het
water, de golven en de zeestormen. Ook zijn er de meer
abstracte kanten van de zee: de kleuren, vormen en be-
wegingen van het water, de weidsheid, de horizon.

Begrenzing
Talloos zijn de artistieke verwerkingen van ‘de zee’ in
deze brede zin, en daarover gaan dit boek en de bijbe-
horende tentoonstelling. Er is wel voor énige begren-
zing van het thema gekozen. Havens, visserij en het
strandvertier komen maar zeer zijdelings aan de orde,
evenals het pure scheepsportret, zeeoorlogen en nog
andere subthema’s. Gepoogd is om het accent zoveel als
mogelijk te leggen op de zee zelf. Zoveel als mogelijk:
pure zeegezichten, en andersoortige artistieke verwer-
kingen van énkel de zee en het zeewater, zijn er name-
lijk niet zo veel (maar ze zijn er wel degelijk). Wat de aard
van die zee betreft: de Noordzee en de Zuiderzee, later
afgesloten tot IJsselmeer, staan in de Nederlandse kunst
vanzelfsprekend centraal, maar – zoals uit het vervolg
zal blijken – ze zijn zeker niet de enige zeeën die in de
loop der tijd inspiratiebronnen bleken. 
Verder is gekozen voor enkel Nederlandse kunst uit de
periode 1850 tot heden: de regio en de periode die ook
de begrenzingen vormden bij de vorige tentoonstelling
uit de ‘De Hallen Haarlem Zomerserie’: ‘Zó Hollands’
(over het Hollandse landschap; 2011). De gekozen periode
is in een bepaalde zin de meest fascinerende periode uit
de kunstgeschiedenis: in die 150 jaar hebben namelijk
de spectaculairste, soms bij zonder extreme, artistieke
veranderingen en vernieuwingen plaatsgevonden. Te-
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miteerd (afb. p.8); en aan de Engelse schilder William
Turner met diens wervelende zeestormen. De laatste liet
zich zelfs ooit aan de mast van een schip vastbinden tij-
dens een storm om die te kunnen bestuderen: ‘Ik bleef
vier uur lang vastgebonden, en ik verwachtte niet dat ik
het zou overleven. Maar ik voelde me verplicht om het
vast te leggen wanneer ik het wél zou overleven.’1 Zo zijn
er meer belangrijke buitenlandse voorbeelden te geven:
in de periode 1850 tot heden bijvoorbeeld Gustave Cour -
bet, Claude Monet, James Whistler en Emil Nolde.2 Maar
in diezelfde periode wisten wel degelijk ook heel wat
Nederlanders met origineel werk tot het internationale
podium en niveau door te dringen: Johan Barthold Jong-
 kind (afb.7-9), Piet Mondriaan (afb.95-96), Edgar Fern -
hout (afb. 101-103), Rineke Dijkstra (afb. 123-127), Jan
Dibbets (afb.137-138) en Guido van der Werve (afb.151)
– om er maar een paar te noemen.

Gouden Eeuw
Wereldberoemd zijn al veel langer diverse 17de-eeuwse
Hollandse zeeschilders, die ook een wezenlijke invloed
hebben uitgeoefend op tal van latere schilders in het
buitenland (bijvoorbeeld op Turner, die dat ook onom-
wonden heeft toegegeven). Het vermaardst werd de fa-
milie Van de Velde. Willem van de Velde de Oude stu-
deerde onvermoeibaar op maritieme onderwerpen.
Hij presteerde het zelfs om vanaf een klein zeilbootje
(‘galjootje’) zeeslagen na te tekenen temidden van de
strijdende oorlogsschepen. Hij liet daar ooit bijna het
leven bij: we weten namelijk van zijn redelijk betrouw-
bare biograaf Houbraken dat Van de Velde tijdens zo’n

zeeoorlog op het schip van admiraal Jacob van Wasse-
naer Obdam de maaltijd gebruikte, waarbij de admiraal
de schilder prees om diens grote moed. Een niet mis-
plaatste waardering: kort nadat de schilder het schip
weer had verruild voor zijn galjootje, vloog het schip met
admiraal en al de lucht in.3

Tot zeer grote hoogte steeg zijn zoon Willem van de Vel-
de de Jonge met soms kolossale doeken. Andere beken-
de namen zijn bijvoorbeeld Jan Porcellis en Jan van de
Cappelle. Men vindt in het Frans Hals Museum, ‘Muse-
um van de Gouden Eeuw’, maar ook in tal van musea
elders in de wereld, fraaie specimina van de nog steeds
superieure kunst van deze en andere meesters (afb.p.9,
10, 11). Deze 17de-eeuwers waren in feite de eersten in
de kunstgeschiedenis die het zee- en kustgezicht – zij
het altijd gestoffeerd met schepen, havens en allerlei
menselijke bedrijvigheid – als een volwaardig specia-
lisme behandelden. De Haarlemmer Hendrick Vroom
(1566-1640) geldt onder hen als de eigenlijke pionier
(afb. p.4). Hoe deze er toe kwam om dit onderwerp op de
artistieke kaart te zetten, is ons toevallig overgeleverd
door zijn tijd- en stadgenoot Karel van Mander. Diens
verhaal hierover is te aardig om hier onvermeld te la-
ten. Vroom maakte op een zeker moment een zeereis
naar Spanje, toen het schip waarop hij meevoer voor de
kust van Por tugal werd getroffen door noodweer. Het
schip verging, maar Vroom en de andere bemannings-
leden overleefden het avontuur. Eenmaal aan land,
maakte Vroom een schilderij van de schipbreuk voor
een collega-kunstenaar, die dit werk in Lissabon voor
veel geld wist te verkopen. Er werden nog meer van zul-
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gelijkertijd is in die anderhalve eeuw het respect voor
traditie, voor eerdere artistieke verworvenheden, nooit
verloren gegaan. De genoemde veranderingen en ver-
nieuwingen, even zovele uitingen van de eindeloze crea-
tiviteit van de kunstenaar, komen het duidelijkst aan het
licht bij thematische overzichten als het hier gebode-
ne. Men behoeft slechts door dit boek heen en weer te
bladeren om te zien dat creativiteit geen grenzen kent.

Internationaal
Is de Nederlandse ‘zee-kunst’ uit de jaren 1850-heden
van enige betekenis in de internationale kunstgeschie-
denis? Een oordeel daarover mag ieder voor zich geven,

maar de tijd is vermoedelijk nog niet rijp voor een echt
bezonken oordeel: daarvoor is deze kunst voor een deel
nog te jong. Maar zeker is dat kunstenaars uit Neder-
land, een land dat vanouds relatief zeer veel te maken
heeft met de zee (in gunstige én in ongunstige zin), in
de ‘zee-kunstgeschiedenis’ vaak belangrijke spelers zijn
geweest. Weliswaar stammen enkele van de bekendste
en indrukwekkendste zee-kunstwerken van kunstenaars
van elders. Men denke aan de Duitse romanticus Cas -
par David Friedrich met zijn van melancholie en mys-
tiek doortrokken ‘De monnik aan zee’; aan de Japanner
Hokusai met zijn kleurenhoutsnede van een reuzengolf
die niet alleen vaak is gereproduceerd maar ook is geï-
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Caspar David Friedrich
(1774-1840)
De monnik aan zee, 
1808-1810
Olieverf op doek, 
110 x 171,5 cm
Berlijn, Alte
Nationalgalerie

Hokusai (1760-1849), De golf bij Kanagawa, ca. 1831
Houtsnede op papier, 25,4 x 37,5 cm

Wijnand O.J. Nieuwenkamp (1874-1950), Branding, 1905
Houtsnede in bruin, 18,7 x 21,2 cm

William Turner (1775-1851), Slavenhandelaren gooien de doden 
en stervenden overboord – de tyfoon nadert, 1839-40
Olieverf op doek, 91 x 122 cm. Boston, Museum of Fine Arts

Aert Anthonisz (1580-1620), Schepen op een ruwe zee, ca. 1615
Olieverf op doek, 34,5 x 56,5 cm. Haarlem, Frans Hals Museum
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ke zeetaferelen met schepen van hem gevraagd, en na
verloop van tijd kon Vroom dan ook met redelijk wat
geld op zak naar Haarlem terugkeren. In Holland bleek
er eveneens vraag te zijn naar dit soort werk – en zo was
Vrooms specialisme geboren.4 Overigens had de schil-
der vermoedelijk ook nog een inspiratiebron in enkele
zuid-Nederlanders: tijdens een verblijf in Rome ont-
moette hij de gebroeders Bril, die in het Vaticaan
wandschilderingen maakten met maritieme elemen-
ten. Een andere interessante voorganger was nog de
eveneens zuid-Nederlandse schilder Pieter Brueghel de
Oude (ca. 1525/30-1569), met diens ‘De val van Icarus’
(Brussel) en ‘De haven van Napels’ (Rome). Het impo-
nerende ‘De zeestorm’ (Wenen; afb. p.10), een uniek
stuk voor die tijd, wordt tegenwoordig niet meer aan
hem toegeschreven maar aan Joost de Momper – zij het
nog wel gedateerd vóór Vrooms zeestukken. 

Na Vroom
Andere kunstenaars, tijdens en na Vroom, hadden weer
andere aanleidingen en beweegredenen om zich met de
zee als onderwerp bezig te houden.5 Wat kunstenaars
als (om er maar enkelen te noemen) Hendrik Mesdag,
Isaac Israels, Gerardus von Brucken Fock, Jan Toorop
of Jan Cremer boeide in de zee, zal hierna aan de orde
komen. Niet iedere kunstenaar die hier ten tonele wordt
gevoerd, had (of heeft) de zee als hoofdthema. Uit-
gangspunt bij de selectie is steeds geweest dat de kun-
stenaars iets bijzonders met de zee moesten hebben
gedaan. De gekozen kunstwerken zijn in een aantal
groepen onderverdeeld – impressie, expressie, abstra-

hering, modern realisme en concept – die niet bedoeld
zijn als ‘hokjes’ om kunst in op te sluiten – daarvoor
zijn ze te betwistbaar – maar als een poging om ten-
minste enige ordening en overzicht in de veelsoortige
productie aan te brengen. Dat tal van Nederlandse kun-
ste naars uit de afgelopen anderhalve eeuw die evenzeer
interessante werken rond ‘de zee’ hebben gemaakt, hier
buiten beschouwing zijn gebleven, is even spijtig als on-
ontkoombaar. Men gelieve dit beperkte overzicht als
een tour d’horizon te beschouwen, waarbij wel getracht
is om in elk geval de meest sprekende en originele varia-
ties op het thema samen te brengen.

naar zee – inleiding

Willem Kool (1608/09-1666), Visafslag aan het strand, ca. 1650
Olieverf op paneel, 32,5 x 47 cm. Haarlem, Frans Hals Museum

Joost de Momper (1564-1635) (toegeschreven aan)
De zeestorm, ca. 1610/15. Olieverf op paneel, 71 x 97 cm
Wenen, Kunsthistorisches Museum

Impressie



13

De zee is bij uitstek een thema uit de internationale
stroming van de romantiek, toen schilders als de reeds
genoemde Friedrich en Turner, maar ook tal van dich-
ters (Worthworth, Heine e.a.) zich op dit onderwerp
wierpen. De zee in zijn eindeloosheid, maar ook de zee
bij nacht en ontij, riepen allerlei gevoelens op die men
met pen en penseel trachtte uit te drukken.1 Ook in de
Nederlandse contreien, waar bijvoorbeeld de Haagse
schilder Andreas Schelfhout in 1825 een zeestorm mee -
maakte die hij niet enkel in beeld zou brengen maar
ook in woorden omschreef: ‘Gepasseerde Vrijdag den 4
dezers, toen den verschrikkelijken storm en hogen wa-
tervloed allerverschrikkelijkst woedde, begaf ik mij naar
Schevelinge [Scheveningen]; ben daar oogetuigen ge-
weest van een schouspel, waarvan bij de herdenking mij
het hart nog in een krimpt. […] zee en lucht scheenen
een ellement te zijn’.2

Romantisch
Menige Hollandse schilder wierp zich in de eerste helft
van de 19de eeuw, maar niet zelden ook nog na 1850,
op romantische, verheven taferelen van ‘de verbolgen
oceaan’ en verwante thema’s.3 Het gaat daarbij vrijwel
steeds om fijnschilderkunst die in diverse opzichten
voortborduurde op het maritieme werk van illustere

17de-eeuwse voorgangers (Simon de Vlieger, Ludolf
Bak huizen, Julius Porcellis e.a.). Zo ontstonden tal van
romantische zeetaferelen, sommige van meditatieve
aard (afb.1), vele andere van onstuimige, dramatische
aard (afb. 2, 3). Alhoewel de romantisch-emotionele be-
leving van de zee op zichzelf een rol zou blijven spelen
in de maritieme kunst, en dat altijd wel zal blijven
doen, verloor de behoefte aan verheven romantische

andreas schelfhout • louis meijer

12

naar zee – impressie

1 Andreas Schelfhout (Den Haag 1787 – Den Haag 1870), Strand bij Katwijk, ca. 1833
Olieverf op paneel, 79,3 x 102,5 cm. Haarlem, Teylers Museum

Beleving en afbeelding van de zee

3 Louis Meijer
(Amsterdam 1809 – Utrecht 1866)
Onweer op volle zee
Olieverf op paneel, 30,6 x 42 cm
Particuliere collectie, voorheen 
collectie  Simonis & Buunk, Ede

2 Louis Meijer (Amsterdam 1809 – Utrecht 1866)
Na de schipbreuk, 1864. Olieverf op doek, 88,8 x 115,4 cm
Particuliere collectie, voorheen collectie Simonis & Buunk, Ede
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zeestukken het zelfs – voor het eerst – ook zonder men-
selijke figuren en schepen gingen stellen.4

Louis Meijer (1809-1866), bij wie Jacob Maris in de leer
is geweest, was een der laatste belangrijke schilders die
zeestukken in de romantische traditie maakte (afb. 2, 3,
6). Dat deze zijn werken in zijn latere jaren wat moeilij-
ker kwijt kon raken, lijkt afgeleid te kunnen worden uit
een merkwaardige anekdote die Jacobs broer Willem
Maris ooit vertelde: ‘“Louis Meyer?” o, die werd in zijn
lateren tijd … vróom!” – ‘r klonk een olijke klank door
in Maris’ stem: “devoot werd-ie – wie bij ‘m kwam vond
naast z’n laatste werk een lessenaar met bijbel en Louis
Meyer voor-zich-uit-prevelend erover gebogen!” […]
Meyer’s vroomheid was ’n truc. “Mijn laatste schilderij”
– knikte hij tegen zijn bezoeker, “’k schilder niet meer;
’t is allemaal ijdelheid, dat!” Het laatste schilderij van
Louis Mey er! – de bezoeker wou ’t wel. Kocht dadelijk.
En voor goed geld.’5

Impressionistisch
De gesignaleerde vernieuwing, of zo men wil ‘ontwik-
keling’ – zij het dat de kunst er niet zozeer beter van
werd als wel anders –, is in tijd niet strak af te bakenen.
Bovendien is er ook nauwelijks een kunstenaar te noe-
men wiens oeuvre compleet in een ‘romantisch’, ‘rea-
listisch’ of ‘impressionistisch’ hok geplaatst kan wor-
den. Johan Barthold Jongkind (1819-1891) bijvoorbeeld
werd opgeleid bij de genoemde romanticus Andreas

Schelfhout en werkte enige tijd in diens stijl, ontwik-
kelde zich daarna tot realist, maar manifesteerde zich
in de jaren 1860 als pionier van het Franse impressio-
nisme (de jongere Monet, met wie hij een tijdje samen-
werkte, erkende hem als zijn leermeester, en Paul Sig-
nac schreef: ‘de impressionisten van wie hij de geniale
voorloper was’6 ). In het enorme oeuvre van Jongkind
vindt men diverse zee-, kust- en havengezichten die
ontstonden in, of naar aanleiding van, Normandië (Saint-
Valéry-en-Caux, Sainte-Adresse) waar hij veelvuldig ver-
bleef. Het is bekend dat hij er niet alleen schilderde maar
ook zeebaden nam. In 1863 schreef hij aan collega Bou -

louis meijer • johan barthold jongkind
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composities van de hierboven beschreven soort rond
1850 terrein aan een meer realistische schilderkunst
(afb. 4, 5). De zeestormen kwamen zogezegd tot beda-
ren en de gedetailleerde uitwerking van meer of min-
der verhalende onderwerpen met kleine mensfiguren

in een grootse natuur maakten plaats voor modern-
realistische, schetsmatige afbeeldingen van meer alle-
daagse thema’s: de visserij op de Noordzee en op de
Zuiderzee bijvoorbeeld, en de badcultuur. Stemming
en tonale sfeer kregen een veel groter accent, waarbij

naar zee – impressie

6 J.H. Louis Meijer (Amsterdam 1809 – Utrecht 1866)
Sloepen van de fregatten ‘Prins van Oranje’ en ‘Juno’ zoeken naar een
drenkeling, 1847. Olieverf op doek, 130 x 202 cm
Amsterdam, Het Scheepvaartmuseum

5 Charles Leickert
(Brussel 1816 – Mainz 1907)
Bedrijvigheid op het strand, 1852
Olieverf op paneel, 32 x 44,7 cm
Particuliere collectie, voorheen 
Mark Smit Kunsthandel, Ommen

7 Johan Barthold 
Jongkind (Lattrop (Dene-
kamp) 1819 – La Côte-
Saint- André 1891)
Saint-Valéry-en-Caux,
zonsondergang, 1852
Olieverf op doek, 
107 x 169 cm
Otterlo, Kröller-Müller
Museum

4 Johannes H.B. Koekkoek (Amsterdam 1840 – Hilversum 1912), Boten op de Zuiderzee bij vallende avond
Olieverf op doek, 71 x 114,5 cm. Ommen, Mark Smit Kunsthandel
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Deze was een pionier van de half impressionistisch, half
realistisch werkende Haagse School, die zich richtte op
meer ‘gewone’ onderwerpen uit de eigen omgeving, de
school die ‘op de werkelijkheid geïnspireerd [was], al-
leen de waarheid huldigend’ zoals de naamgever van
de school criticus J. van Santen Kolff in 1875 schreef. Van
Santen Kolff sprak zelfs van ‘een nieuwe ultraradicale
beweging in de schilderkunst’.9 Ook Willem Maris zag
dat zo toen hij in een terugblik opmerkte: ‘Wij waren de
revolutionairen. En tegenwerking dat we hebben gehad!
[…] We werden uitgescholden voor ‘modderschilders.’”10

Dezelfde Israëls betoonde zich in menig belangrijk werk
echter een volbloed romantisch verteller, ook al is zijn
schilderwijze – zeker in zijn wat latere werk - modern te
noemen in de zin van levendig-schetsmatig, daarin be -
invloed door de Franse Barbizon-school (afb. 10, 11). Het
Scheveningse strandgebeuren – visserij, strandvertier –
werd door Jozef, al dan niet samen met zoon Isaac en
vriend Max Liebermann, jarenlang bestudeerd vanuit
een (huur)villa aan de boulevard aldaar en een werktent
op het strand. In zijn oeuvre vindt men dramatische zo-
wel als luchtige taferelen. Steeds ging het hem om ‘de
mens aan zee’ en niet in de eerste plaats om de zee of
het landschappelijk schoon als zodanig. Ontroerende
genretaferelen genoten zijn voorkeur.11

Mesdag
Deze tweeledigheid – van ‘ouderwets’ verteller en modern
schilder – geldt echter nauwelijks of niet voor Israëls’
levenslange vriend en collega Hendrik Willem Mesdag
(1831-1915), die te boek staat als ‘dé voorman en grote
animator van de Haagse School’.12 Mesdag was uit een
Groningse bankiersfamilie afkomstig, maar kon zich
daar op een zeker moment van distantiëren en zich vol

johan barthold jongkind • jozef israëls • hendrik w. mesdag
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din dat hij verlangde naar Honfleur (bij Le Havre) ‘om
rust te hebben, om wat studies te doen en om de zee en
de mooie natuur te zien’.7 Buiten Normandië werkte
deze Frans-Hollandse schilder aan de zuid-Franse kust

(Marseille), maar ook enkele Hollandse zeegezichten
maken deel uit van zijn oeuvre (afb. 7, 8, 9).8 In 1891 over -
leed Jongkind in zuid-Frankrijk.
Voor Jozef Israëls (1824-1911) geldt iets soortgelijks.
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9 Johan Barthold Jongkind
(Lattrop (Denekamp) 1819 – La Côte-Saint-André 1891)
La Ciotat bij Marseille, 1880. Olieverf op doek, 32,4 x 55,7 cm
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen

10 Jozef Israëls (Groningen 1824 – Den Haag 1911)
Kinderen van de zee, 1872
Olieverf op doek, 48,5 x 93,5 cm
Amsterdam, Rijksmuseum

12 Hendrik W. Mesdag (Groningen 1831 – Den Haag 1915)
Ondergaande zon, 1905. Olieverf op doek, 140 x 178 cm
Den Haag, Panorama Mesdag

8 Johan Barthold Jongkind (Lattrop (Denekamp) 1819 – La Côte-Saint- André 1891)
Vissersboot op het strand, 1861. Olieverf op doek, 41,5 x 56 cm. Otterlo, Kröller-Müller Museum

11 Jozef Israëls (Groningen 1824 – Den Haag 1911), De drenkeling, ca. 1861
Olieverf op doek, 129 x 244 cm. Londen, The National Gallery
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hartstocht, ongestoord door geldzorgen, op de schilder-
kunst storten. Hij onderwierp zich geruime tijd aan privé-
onderwijs bij de belangrijke schilder Willem Roelofs in
Brussel, maar zijn buiten-academische basis zou zich
later wreken in met name de weinig overtuigende ma-
nier waarop hij de menselijke figuur in zijn (strand)tafe-
relen weergaf.13 Een grote professionele hoogte verwierf
Mesdag echter zonder meer in de sfeervolle uitbeelding
van zee, wolkenluchten en schepen: thema’s waar in hij
zich dan ook bijna een halve eeuw lang vastbeet. Bui-
ten zijn Haagse atelier had hij daartoe ook in Scheve-
ningen een eigen werkruimte nabij de zee tot zijn be-
schikking. Eindeloos studeerde hij daar, niet alleen op
mooie taferelen, maar evenzeer toen een reusachtige
storm in 1894 talloze bommen verwoestte en het strand
een complete ravage was geworden. 
‘De zee is van mijn!’, moet zelfs een vaste uitspraak zijn
geweest van Mesdag.14 En inderdaad: als er één Neder-
landse kunstenaar met de zee geassocieerd kan wor-
den, dan is het wel deze schilder, wiens voormalige
woonhuis aan de Laan van Meerdervoort na zijn dood
een openbaar museum is geworden. Met name heeft
Mesdag zich internationaal op de kaart gezet met zijn
‘Panorama Mesdag’ uit 1881. Dit curieuze, 120 meter

lange zeegezicht bij Scheveningen trekt nog steeds
stromen bezoekers uit binnen- en buitenland, tegen-
woordig maar liefst zo’n 120.000 per jaar. Toen Mesdag
de opdracht ervoor kreeg, aarzelde hij, en hij niet al-
leen: ‘Voor de kunst een plaats te veroveren zoo vlak
naast de natuur, noemde men een dwaasheid. Een oo-
genblik weifelde ik, maar dan ging ik nogmaals naar
dat duin [Seinpostduin] en vroeg aan de mij omringen-
de natuur: Zijt ge dan niet schoon genoeg om door het
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14 Hendrik W. Mesdag (Groningen 1831 – Den Haag 1915)
Zeestudie. Olieverf op  paneel, 17 x 25 cm. Particuliere verzameling

15 Hendrik W. Mesdag
(Groningen 1831 – Den
Haag 1915)
Schipbreuk, 1889
Olieverf op paneel 
128 x 79 cm
Den Haag, Panorama
Mesdag

13 Hendrik W. Mesdag (Groningen 1831 – Den Haag 1915), Zonsondergang met garnalenvissers. 
Olieverf op doek, 110 x 187 cm. Den Haag, Panorama Mesdag
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gewonnen met een puur, ongestoffeerd zeegezicht:
‘Les brisants de la Mer du Nord’ (1870; tegenwoordig te
zien in Museum Mesdag). Zeer verrassend, en voor
sommigen ongetwijfeld teleurstellend, was dat Mes-
dag met dit liefst 1,80 meter brede schilderij louter zee
liet zien: branding in de Noordzee om precies te zijn.
Het was een voor die tijd gedurfde keuze, alhoewel
Mesdag er niet als eerste mee kwam. De Fransen Gus-
tave Courbet en Charles Daubigny met name waren
hem voor geweest.18 Nadat het werk geruime tijd spoor -
loos was, werd het in 1991 in deplorabele staat terugge-
vonden. Het was verticaal in twee helften gesneden en
op de golven waren diverse schepen bijgeschilderd. Bij
een restauratie zijn de doeken weer aan elkaar gezet en
werden de toevoegingen ongedaan gemaakt.
Mesdag heeft het niet bij dit ene pure zeegezicht gela-
ten: Mesdagspecialist Johan Poort traceerde er voor

zijn oeuvrecatalogus een veertigtal (studies en defini-
tieve werken), waarvan de meeste in olieverf en een
tiental in waterverf (zie afb. 17). In deze zeegezichten
gaat het om vastgelegde impressies – van meer of min-
der doorwerkte aard – met de nadruk op atmosfeer,
lichteffecten, de beweging van het water, en het sa-
menspel tussen water en lucht. Mesdag speelde in zijn
ongestoffeerde en vooral in zijn vele gestoffeerde zee-
gezichten (afb. 12-18) met de formaten van de doeken:
naast de liggende doeken, een vanzelfsprekende keu-
ze, zijn er ook talloze staand. De positie van de horizon
is zeer bepalend voor het ruimtelijke effect van een zee-
gezicht, en ook daarmee experimenteerde Mesdag
voortdurend. ‘Zijn’ onderwerp verveelde Mesdag ken-
nelijk nooit. ‘Maanden van mijn leven heb ik haar aan-
gestaard, met nooit verflauwende liefde en nooit ver-
minderde belangstelling’, zo merkte hij als 70-jarige
op.19 Als Mesdag íets heeft duidelijk gemaakt in zijn vele
zeestukken, dan is het wel dat de zee en de kust altijd
weer anders zijn, altijd weer nieuw voor wie zich er
langdurig in verdiept.

Kielzog
Zo gefixeerd op de zee en de zeevisserij als Mesdag, en
dan ook nog eens zo productief en gedreven – ‘Kunst is
godesdienst’ stond bij Mesdag boven een schouw ge-
schreven –, was verder vrijwel niemand in die tijd in
Nederland. Belangrijke leerlingen die in zijn kielzog
zouden varen, had hij ook niet. Zijn leerlinge Betzy
Akersloot-Berg (1850- 1922), van oorsprong een Noor-
se, zou weliswaar in Nederland actief worden als zee-
schilder, en zich met name op Ameland richten op de
weergave van ‘het meest omvangrijke en onpeilbare
van Gods schepping’ (zoals ze de zee omschreef), maar
tot grote artistieke hoogte steeg ze niet.20 Op één punt
werd Mes dag wel benaderd, en dat was door Louis Apol
(1850-1936). Deze realiseerde in 1896 in Amsterdam een
enorm panorama over Nova Zembla en de Noordelijke
IJszee, compleet met opgezette ijsberen en robben. Dit
bestaat echter niet meer. 
Minder dan bij Mesdag, is de Noordzee niettemin ook
bij allerlei andere schilders in het Haagse milieu onder-
werp geworden van tal van schilderwerken. Dat geldt
bijvoorbeeld voor Johan Hendrik Weissenbruch (1824-
1903), die een paar jaar ouder was dan Mesdag: zijn
verstilde strandgezichten zijn gaan behoren tot de iconen
van de Haagse School (afb. 19-22). ‘Licht en lucht, dat is
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penseel getoetst te worden. En de natuur, zich in al
haar majesteit aan mijn oog vertoonende vroeg mij op
haar beurt: Wat wilt ge meer! Mogt ge er slechts eenigs-
zins in slagen, mij op het doek weêr te geven, gij zult
groote voldoening smaken.’ – aldus Mesdag in een
vraaggesprek naar aanleiding van de opening van het
‘schilderij zonder grenzen’.15 Mesdag zag het achteraf
als zijn voornaamste werk, ‘omdat het zo’n grote im-
pressie geeft van de natuur. […] Maar ‘k zou ’t niet
graag nog ’s beginnen; daar zestienhonderd meter
doek te schilderen.’16

Mesdag was beslist een volstrekt monomane zee-kun-
stenaar: zijn nagelaten oeuvre van (voor zover bekend)
zo’n 1300 schilderijen en aquarellen gaat eigenlijk al-
leen maar over de zee, en dan vooral over de zee met
een of meer vissersschepen. Toen ooit een jonge Duitse
schilder advies bij Mesdag kwam vragen over zijn werk,
merkte Mesdag op: ‘[Jozef] Israëls schildert interieurs,

ik schilder de zee, bij u in Beieren zijn er toch veel ber-
gen, schildert u dan die bergen!’17

Mesdags internationale faam kwam op gang nadat hij
in 1870 op de Parijse Salon een gouden medaille had

naar zee – impressie

18 Hendrik Mesdag (Groningen 1831 – Den Haag 1915)
Voor het onweer, 1897. Waterverf, 54,8 x 37,5 cm
Haarlem, Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem

16 Hendrik W. Mesdag (Groningen 1831 – Den Haag 1915),  Avondstemming, 1889
Olieverf op paneel, 80 x 110 cm. Particuliere verzameling

17 Hendrik W. Mesdag (Groningen 1831 – Den Haag 1915)
Zeestudie. Olieverf op  paneel, 13 x 23 cm
Particuliere verzameling
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de kunst!’, luidt een bekende uitspraak van Weissen-
bruch, en tevens verklaarde hij: ‘De natuur heeft me al-
tijd geweldig aangegrepen. […] Als ik mooie hoekjes,
mooi strand, mooie vaarten, mooie luchten zag, of op
het duin naar de zee tuurde, ging ik in het schoone, in
de natuur op.’ Het schilderen van die natuur had voor
hem iets frustrerends, zo merkte hij op zijn oude dag
op: ‘Nooit wordt het zooals je het in de natuur gezien
hebt. De natuur zelf zou je op je doek willen hebben.
Sommigen van onze ouden is dat gelukt. Ik herinner
me, dat ik als jongen in onze museums voor de schilde-
rijen van die oude Hollanders verstomd stond, zooals
ze de natuur tot je lieten spreken. Als ik van iemand ge-
leerd heb de natuur te zien dan is het van onze oude
meesters. Maar het meest van de natuur-zelve.’21

Ook Jacob Maris (1837-1899), de oudste van de drie ge-
broeders Maris, wijdde diverse schilderijen aan de
Scheveningse kust, compleet met aspecten van het vis-
serijgebeuren (afb. 23, 26). Van de vermaarde composi-
tie met een ‘eenzame’ bomschuit op het strand maakte
hij niet minder dan zo’n vijftien varianten.22 De betere
werken gelden tegenwoordig als belangrijke en kost-
bare museumstukken. Daarbij moet wel bedacht wor-
den dat aan hun ontstaan soms heel prozaïsche om-
standigheden en praktische hindernissen verbonden
waren. Zo herinnerde Willem Maris zich over zijn
broer Jacob: ‘Die had ’n dag dat hij aan ’t strand zat te
ploeteren – een bende jongens om zich heen gekregen,
zoo’n zwerm wijsneuzen die al-maar op je vingers tu-
ren en vlak voor je gaan staan om je bót aan te kijken.
Ineens had broer Jaap een ingeving gekregen: “jongens
– wie wil ‘r ’n kwartje verdienen?” “Ik!” riepen ze alle-
maal: ze drongen zijn schildersdoos ondersteboven en
liepen hem haast onder den voet. “Die moet daar-ginds
op die pink gaan zitten,” zei broer Jaap: de zwerm vlóog
heen. En Jaap werkte verder – als ’n rijtje musschen zat
de zwerm op den rand van de pink. Toen broer Jaap
klaar was – pakte hij zijn rommeltje en … verdween zoo
snel mogelijk. De zwerm jongens zat nog als een ristje
op den rand van de pink. Alleen kwamen Jaap spoedig
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19 Jan Hendrik Weissenbruch (Den Haag 1824 – Den Haag 1903)
Strandgezicht, 1887. Olieverf op doek, 64 x 85 cm
Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag
20 Strandgezicht met schelpenvissers, 1891
Olieverf op paneel, 63 x 83 cm. Rotterdam, Museum Boijmans 
Van Beuningen, bruikleen  Stichting Willem van der Vorm
21 Storm op de kust van Zeeland, 1900. 
Olieverf op doek, 112,5 x 157 cm. Amsterdam, Stedelijk Museum

22/p. 23 Jan Hendrik Weissenbruch (Den Haag 1824 – Den Haag
1903), Strandgezicht, 1901. Olieverf op doek, 103 x 128,5 cm 
Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag

23/p. 23 Jacob Maris (Den Haag 1837 – Karlsbad (Karlovy Vary, 
Tsjechië) 1899), De vangst van de dag, 1874
Olieverf op doek, 45,5 x 104 cm. Wassenaar, Caldic Collectie



25

een zwerm steenen, schelpen en kluiten achterna – maar
die konden hem niet bereiken.’23 Jacobs broer Matthijs
Maris (1839-1917), leerling van de Haagse academie en
van die te Antwerpen, is in hoofdzaak bekend gewor-
den door zijn mysterieuze figuurstukken. Toch heeft hij
zich ook wel eens aan het thema van de zee gewaagd,
zo getuigt in elk geval een ongestoffeerd, gevoelig ge-
schilderd werk dat in particulier bezit is, en dat ver-
moedelijk uit zijn jonge jaren stamt (afb. 24).

Geëngageerd
Meer verhalend zijn enkele zee-stukken met een soci-
aal-realistische inslag van Jacobs leeftijd- en stadgeno-
ten David Artz (1837-1890) – voor wie Jozef Israëls een
tijdlang een soort mentor was,24 – en vooral van Philip
Sadée (1837-1904). De laatste liet bijvoorbeeld in zijn
doek ‘Het deel der armen’ (afb.25) zien hoe ‘meeuw tjes’,
arme Scheveningse vrouwen, zich de vissen mochten
toe-eigenen die buiten de boot en de viskar waren geval-
len.25 Sadée baseerde dergelijke schilderijen op studies
ter plaatse. Na een opleiding aan de Haagse academie,
in Düsseldorf, en bij de Haagse classicistische historie-

schilder J. van den Berg, richtte Sadée zich al vroeg op
genretaferelen, in het bijzonder taferelen die het zwa-
re, geheel op de zee gerichte leven van de vissersbevol-
king tonen (afb. 27-28). Hij werd een Haagse School-
schilder van het eerste uur. Anders dan bijvoorbeeld
Jozef Israëls en Bernard Blommers had Sadée geen
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26 Jacob Maris (Den Haag 1837 – Karlsbad (Karlovy Vary,
Tsjechië) 1899), De bomschuit, 1878. Olieverf op doek, 124 x 125 cm
Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag

27 Philip Sadée (Den Haag 1837 – Den Haag 1904)
Teder afscheid. Olieverf op doek, 70 x 56 cm
Particuliere collectie, voorheen collectie Simonis & Buunk, Ede

28 Philip Sadée (Den Haag 1837 – Den Haag 1904)
Vertrokken, 1863. Olieverf op doek, 65,5 x 101,5 cm
Dordrecht, Dordrechts Museum

24 Matthijs Maris (Den Haag 1839 – Londen 1917), Zee bij avond
Olieverf op paneel, 24 x 32 cm. Particuliere collectie
25 Philip Sadée (Den Haag 1837 – Den Haag 1904), Het deel der armen, 1901
Olieverf op doek, 78 x 123 cm. Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag
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‘Schevenings hoekje’ in zijn atelier ingericht. Een tijd-
genoot schreef: ‘Strand en zeedorp neemt men er alleen
op zijn doeken waar, doch in het atelier ontdekt men er
geen spoor van. Even rustig, kalm en bescheiden als de
schilder zelf, is ook zijn werkplaats.’26 Sadée’s schilde-
rijen, waarin de menselijke figuur – gewoonlijk vrou-
wen in groepen – een belangrijke plaats innemen, getui-
gen niet enkel van een gevoel voor het pittoreske en
voor stemming maar duidelijk ook van een sociaal en-
gagement. In Sadée’s overlijdensjaar was het overigens
gedaan met het voor hem en vele anderen inspirerende
en aangrijpende vissersleven op het Scheveningse strand:
toen werd namelijk de eerste haven van Scheveningen
geopend.

Strandvertier
Het strandvertier, dat in Scheveningen en elders vooral
vanaf de laatste decennia van de 19de eeuw een belang-
rijke rol zou gaan spelen, was een ander thema dat door
menige schilder werd vastgelegd. In enkele schilderijen
van Anton Mauve (1838-1888), die vóór zijn vestiging in
Laren woonachtig was in Den Haag en daar nauw ver-
bonden was met de Haagse School-schilders – hij schil-
derde op het strand en in de duinen bij Scheveningen
samen met Willem Maris en F. Kaemmerer – zien we
mensen op een Schevenings terras zitten met zicht op
zee, dan wel te paard het strand op gaan (afb. 29, 31).
Ontspannen en kuren aan zee liepen overigens lange
tijd volstrekt parallel met het zware vissersleven, dat op
hetzelfde strand plaatsvond en dat eveneens door
Mauve is uitgebeeld (afb. 30). Een van Mauve’s uitbeel-
dingen van een bomschuit mét de trekpaarden die ge-
acht werden zo’n loodzwaar gevaarte zonder protest
over het strand te verslepen, werd door Mauve’s achter-
neef en (kortstondige) leerling Van Gogh vergeleken
met een treffende ‘preek over de resignatie’: ‘Die knol-
len, die arme gehavende knollen, zwart, wit, bruin, zij
staan daar geduldig onderworpen, bereid, geresigneerd,
stil […] ze murmureren niet, ze protesteren niet – ze
klagen niet, over niets.’27

De uitgebalanceerde en kalme stemming van deze en
andere werken van Mauve stond overigens niet zelden
in contrast met zijn eigen innerlijke stemming. Over-
geleverd is hoe Mauve keer op keer door depressies ge-
veld werd. Het schilderen zou hem regelrechte zenuw -
inzinkingen hebben bezorgd: ‘‘k Zie het niet meer! 
‘k Zie ’t niet meer!’ moet Mauve regelmatig wanhopig
heb ben uitgeroepen wanneer het schilderen niet wilde
lukken – aldus zijn collega Bernard Blommers.28 Een
andere collega, Philip Zilcken, die een tijdlang met Mau-
ve optrok, getuigde over Mauve’s grote sensitiviteit: ‘Zijn
zoo subtiel vermogen om toon waar te nemen, om de
teerste overgangen […] te observeeren’. Mauve’s weer-
gave van figuren was erop gericht ze geheel te onder-
werpen ‘aan de algemeene stemming van het landschap,
volmaakt gehuld in [de] atmosfeer van het ogenblik
dat hij had waargenomen’.29

Het plezier dat jonge kinderen toen, net als nu, aan het
strand beleven, werd reeds door Jozef Israëls uitge-
beeld (in diens ‘Kinderen der zee’-werken), maar voor-
al ook door de zojuist genoemde Bernard Blommers
(1845-1914) (afb. 32-34). Deze was een jongere vriend
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31 Anton Mauve (Zaandam (Zaanstad) 1838 – Arnhem 1888), Te Scheveningen, ca. 1877
Olieverf op doek, 28 x 42,5 cm. Den Haag, De Mesdag Collectie
32 Bernardus Johannes Blommers (Den Haag 1845 – Den Haag 1914), Aan het strand, 1880
Olieverf op doek, 79,5 x 117,5 cm. Particuliere collectie, voorheen Kunsthandel A.H. Bies, Eindhoven

29 Anton Mauve (Zaandam (Zaanstad) 1838 – Arnhem 1888)
Morgenrit langs het strand. Olieverf op doek, 45 x 70 cm
Amsterdam, Rijksmuseum
30 Bomschuit op het strand te Scheveningen, 1876
Olieverf op doek, 78,5 x 113 cm. Dordrecht, Dordrechts Museum
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van Jozef Israëls, tot wie hij aanvankelijk in een soort
leerling-verhouding stond. De twee zouden elkaar toe-
valligerwijs op het Scheveningse strand hebben ontmoet,
waar ze in gesprek raakten over het fraaie uitzicht op
de zee. Blommers, die als een belangrijk representant
van de Haagse School te boek staat, woonde en werkte
in hoofdzaak in Scheveningen en Den Haag (waar hij
een tijd met Anton Mauve en Willem Maris een atelier
deelde), maar in zijn laatste jaren ook in Katwijk (op de
vlucht voor de modernisering en mondainisering van
Scheveningen; afb. 34). Van zijn meer zijdige oeuvre
zijn vooral de strandtaferelen met kinderen – al dan
niet in gezelschap van hun moeders – vermaard geble-
ven. Kinderen boeiden Blommers, die zelf een zeer
kinderrijk gezin had, enorm en hij tekende ze graag:
‘Er zit zoo’n leven in die dingen. En ik houd ervan mijn
impressies dadelijk in lijn te brengen… Als ik ze heele -
maal niet gebruik voor ’n schilderij of voor ’n aquarel, 
– dan heb ik toch voor mezelf het pleizier gehad ze te
teekenen.’ – aldus de kunstenaar.30 Deze werken van
Blommers, alsook zijn visserij-werken, waarop Blom-
mers zich evenzeer een knap figuurschilder betoonde,
vonden reeds tijdens zijn leven gretig aftrek. En dat tot
in de Verenigde Staten van Amerika toe, waar hij in
1904 tijdens een verblijf aldaar zelfs door president
Roosevelt werd ontvangen.31

Gezelligheid en ontspanning stralen evenzeer af van
een doek als ‘Familiedag op het strand van Schevenin-
gen’, een aantrekkelijk werk van de iets jongere, helaas
al vrij vroeg gestorven Johannes M. ten Kate (1859-
1896), die ook al in Den Haag werkzaam was (afb. 36).
De absolute grootmeester van het gemoedelijke strand -
 plezier – vooral van vrouwen en kinderen – was Isaac
 Israels (1865-1934), de zoon van Jozef (afb. 35, 37-40). Isaac
vond het strandvertier niet alleen in Scheveningen en
sommige andere Hollandse kustplaatsen, maar ook in
Italië (Viareggio, Venetië).32 Alhoewel ook een veelge-
vraagd portrettist, was Israels toch bovenal een buiten-
schilder, die voortdurend op reis was en overal zijn im-
pressies van kust- en stadsleven tekende en schilderde.
Voor die impressies – Isaac Israels geldt terecht als
 Nederlands grootste impressionist – werd overigens wel
regelmatig, op initiatief van het model dan wel van de
schilder, geposeerd (zoals voor de strandwerken met
kinderen op ezeltjes). Scheveningen was de plek waar
Israels altijd weer terugkeerde; hij woonde meesten-
tijds in Den Haag. Het was van daar uit dat hij in 1898
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33 Bernardus Johannes Blommers (Den Haag 1845 – Den Haag
1914), Zomeravond. Olieverf op doek, 137 x 199 cm
Katwijk, Katwijks museum, in bruikleen van Museum Boijmans
Van Beuningen, Rotterdam
34 Bernard Blommers, werkend aan een studie op het strand van
Katwijk (ca. 1905).
35 Isaac Israels (Amsterdam 1865 - Den Haag 1934)
Dame op het strand van Viareggio. Olieverf op doek, 59 x 79 cm
Hannover, Niedersächsisches Landesmuseum, voorheen  Mark
Smit Kunsthandel, Ommen

36 Johannes Marius ten Kate (Amsterdam 1859 – Den Haag 1896), Familiedag op het strand van Scheveningen, ca. 1884/1889
Olieverf op paneel, 33,3 x 69,2 cm. Ede, collectie Simonis & Buunk
37 Isaac Israels (Amsterdam 1865 - Den Haag 1934), Lido, Venetië, ca. 1925/30
Olieverf op doek, 37,2 x 54 cm. Haarlem, Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
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noteerde in een brief: ‘hoe is ’t mogelijk dat iemand ei-
genlijk buiten de zee kan, dat begrijp ik niet. Het is dezer
dagen soms overdonderend mooi, en altijd zoo enorm
anders.’33

Eenzelfde thematiek boeide de uit Hongarije afkomstige

en onder meer in Wenen en Parijs opgeleide, maar sinds
1914 in Nederland woonachtige Maurice Góth (1873-
1944). Een sprekend voorbeeld van diens vele kusttafe -
relen is het kleurrijke ‘Strandbeeld’ (afb. 41) uit 1915,
waarvoor de inspiratie is gevonden op het Zeeuwse
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38 Isaac Israels (Amsterdam 1865 - Den Haag 1934), Sophie de Vries op de Pier van Scheveningen. Pastel, 64,5 x 59,8 cm
Haarlem, Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
39 Een zonnige dag op het Scheveningse strand, 1919. Olieverf op doek, 45 x 62 cm. Ommen, Mark Smit Kunsthandel

40/p. 30 Isaac Israels (Amsterdam
1865 - Den Haag 1934)
Aan het strand te Scheveningen
Potlood, waterverf, 49,5 x 32,5 cm
Haarlem, Frans Hals Museum | De
Hallen Haarlem

41 Maurice Góth (Negresti-Oas (voor-
heen Hongarije) 1873 –  Amsterdam
1944)
Strandbeeld, 1915
Olieverf op doek, 48 x 60 cm
Particuliere collectie
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de meeste van Tholens werken, die in later jaren soberder
werden. Tijdgenoot Just Havelaar, schilder en kunst cri-
ticus, noteerde over ‘De Zuiderzee’ kort nadat dit schil-
derij tot stand was gekomen: ‘Tholens sereniteit stijgt
hier op naar een sfeer van kalme verhevenheid. Zelden
is de liefde van de Hollanders voor hun grijze, wijde zee
zoo eenvoudig en verrukkend uitgesproken.’36

Zeeland
Bij uitstek met Zeeland verbonden was de iets jongere
Ferdinand Hart Nibbrig (1866-1915), althans voor wat
zijn latere, pointillistisch opgezette werken uit Wal-
cheren betreft. Tot zijn vroege, meer aan het Franse
impressionisme verwante werk, behoort een schilderij
als ‘Op de duinen in Zandvoort’ (afb. 43).
De impressie als uitgangspunt, in combinatie met een
losse verfbehandeling en een zoeken naar heldere
lichteffecten, is kenmerkend gebleven voor tal van
schilders in de vroege 20ste eeuw, maar ook daarna

nog. Een bijzonder geval is dat van de van huis uit be-
middelde Geert von Brucken Fock (1859-1935), die te-
vens componist was en ook als zodanig was opgeleid.
Hij tekende en schilderde van jongs af aan; pas op late-
re leeftijd volgde hij modelstudie-lessen aan de Acadé-
mie de la grande Chaumière in Parijs. Hij zat samen
met de hiervoor genoemde Willem Tholen op de hbs,
en zou in de rest van zijn leven ontmoetingen en con-
tacten hebben met menige professionele kunstenaar
(onder wie Isaac Israels). Tot zijn nagelaten beeldende
oeuvre behoren tal van opmerkelijke, gewoonlijk klei-
ne, zee- en strandwerken (afb. 44, 45). Ook onder zijn
vele muziekcomposities vindt men menig op de zee
geïnspireerd stuk.
De zee was Von Brucken Fock al vroeg zeer vertrouwd,
geboren als hij was in Zeeland op een buitenplaats bij
Koudekerke nabij Middelburg. Rond zijn vijfentwintig-
ste was hij na een muziekstudie-verblijf in Berlijn, en
na wat omzwervingen via Dresden, Praag en Wenen,
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strand. In 1914 was Góth met vrouw en dochter in Dom -
burg terechtgekomen, nadat hij bij het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog vanuit de Belgische kustplaats
De Panne naar het neutrale Nederland was gevlucht.
De zee en de zeekust waren voor Góth uit eerdere jaren
bekend, door een verblijf aan de Normandische kust
(in 1906) en enkele verblijven te Katwijk aan Zee. In
Domburg zou Góth deelnemen aan de tussen 1911 en
1921 georganiseerde Domburgsche Tentoonstellingen
en er veelal duurzame contacten leggen met Neder-
landse collega’s als Mies Elout-Drabbe en Jan Toorop,
de schrijver Arthur van Schendel, en de net als Góth
oor spronkelijk Hongaarse schilder Oscar Mendlik.
Góth zou, met onderbreking van tussentijdse verblij-
ven in zijn vaderland en reizen naar elders, in Neder-
land blijven. Weliswaar hadden hij en zijn vrouw zich
na de Eerste Wereldoorlog weer in Hongarije willen
vestigen, maar zij konden er niet meer aarden. Vanaf
1929 woonden zij in Veere, en vanaf 1943 in Amster-
dam, waar Maurice Góth in 1944 overleed. Het nagela-
ten oeuvre van de bij voorkeur en plein air schilderende

Góth is in hoofdzaak impressionistisch te noemen, zij
het vaak met luministische en expressionistische trek-
ken.34

Zuiderzee
Isaac Israels’ generatiegenoot Willem Tholen (1860-1931),
met wie Isaac in zijn latere Haagse jaren nog regel -
matig optrok,35 voegde met zijn schilderij ‘De Zuider-
zee’ (afb. 42) een bijzonder werk toe aan het genre ‘puur
zeegezicht’. Tholen, die sinds zijn 28ste in Den Haag en
Scheveningen woonde, daar ook wat strandgezichten
maakte en er veelvuldig contacten had met de eerste
generatie Haagse School-schilders, trok er regelmatig
met een zeilboot op uit: op plassen in de omgeving van
Den Haag, in Zeeland, maar vooral ook op wat toen nog
(tot 1932, toen de Afsluitdijk werd gebouwd) de Zuider-
zee heette. Tal van gezichten op deze binnenzee en op
de historische kuststadjes aldaar, zoals Enkhuizen, ma-
ken deel uit van Tholens nagelaten oeuvre (dat overigens
ook ander werk omvat, zoals vele portretten). Vakkundig-
heid en een streven naar rust en evenwicht kenmerken
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42 Willem B. Tholen (Amsterdam 1860 – Den Haag 1931), De Zuiderzee, ca. 1929. Olieverf op doek, 98 x 152 cm
Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag

43 Ferdinand Hart Nibbrig (Amsterdam 1866 – Laren (N-H) 1915), Op de duinen in Zandvoort, ca. 1892. Olieverf op doek, 41,5 x 57 cm
Laren, Singer Laren
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andere kunstenaars die in Domburg werkten, verkeer-
de Von Brucken Fock. Als musicus leverde hij bijdrages
aan het amusementsleven in het Badpaviljoen.40

Von Brucken Fock zou de laatste vijftien jaren van zijn
leven met zijn vrouw – het paar bleef kinderloos – in
Heemstede wonen, waar hij kort voor zijn overlijden op
75-jarige leeftijd een uitvoerige terugblik op zijn leven
schreef: het leven van iemand met een ‘grillige, wanke-
lende’ aard (zoals hij zelf noteerde) die veel reisde, twij-
felde en zocht, en zijn artistieke drang – componeren,
musiceren en schilderen – regelmatig afwisselde met
‘anti-kunstperiodes’ (zoals hij ze zelf noemde) waarin
hij zich met godsdienst en evangelisatie bezighield (zo

was de ooit Nederlands Hervormd opgevoede kunste-
naar geruime tijd Heilssoldaat).41

Er zijn nog veel meer namen te noemen. Vlak bij Von
Brucken Fock in de buurt, in Aerdenhout, overleed een
paar jaar later zijn generatiegenoot Willem Weissen-
bruch (1864-1941), een zoon van de vermaarde Johan
Hendrik Weissenbruch. In het kielzog van zijn vader
maakte ook deze Weissenbruch diverse zee- en strand-
gezichten (afb. 46). Noemenswaardig is verder H.W.
Jansen (1855-1908), een schilder die zich, na zijn aca-
demietijd in Amsterdam, regelmatig met duidelijke
vaardigheid heeft gestort op het schilderen van mari-
nes en havengezichten – alhoewel hij ook andersoortig
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 terechtgekomen op het Duitse Waddeneiland Burkom:
‘Hier, in de vrije natuur, aan het zeestrand en de steeds
aanrollende brekers van de Noordzee, kwam ik god-
dank weer wat bij. In de verte zag ik de lijn van de Hol-
landse kust…’37 Hij maakte er met diverse mensen, on-
der wie een vrouw, tochtjes, per boot of te voet. ‘Ik
maakte ook kennis met een dominee, met wie ik eens
’s avonds laat nog aan het strand wandelde. De maan
scheen tussen wolken door en de brekers liepen ver uit
in een glinsterende schittering. Twee jaar later heb ik
die indruk gecomponeerd… Als ik aan al die heerlijke
natuurtaferelen terugdenk, die ik in mijn leven gezien
heb en misschien ook enigszins heb mogen weergeven
in mijn muziek, dan vloeit mijn hart over van dank aan

God en was het zien daarvan reeds waard mijn leven te
hebben mogen leven …’38 Von Brucken Fock deed in die
tijd ook verslag van zijn reizen in artikelen voor het Al-
gemeen Handelsblad.
In 1885 trouwde hij, en sindsdien verbleef hij met zijn
vrouw regelmatig in de zomerseizoenen in Domburg.
In 1904 verkeerde hij in die plaats tegelijkertijd met Jan
Toorop en diens familie: ‘Ik componeerde hier een zee -
stuk, dat ik tot mijn beste reken (opus 16 nr. 7 in Es mi-
neur); verder schilderde ik alleen maar. Op het voorbeeld
van Toorop, die veelal zijn kleuren diviseerde, maakte
ook ik hier enkele schilderijen, die enigszins op een
schaakbord geleken’.39 Met Toorop, met wie hij bevriend
raakte, heeft hij ook gecorrespondeerd. Maar ook met
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44 Geert H.G. von Brucken Fock (Koudekerke (Veere) 1859 – Heemstede (NH) 1935), Strand met badkoetsje en baders
Olieverf op doek, 36,1 x 43,2 cm. Haarlem, Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem

45 Geert H.G. von 
Brucken Fock
(Koudekerke (Veere) 1859
– Heemstede (NH) 1935)
Zee
Olieverf op doek
38,5 x 58,5 cm
Haarlem, Frans Hals
 Museum | De Hallen
Haarlem

46 Willem 
Weissenbruch (Den Haag
1864 – Aerdenhout 1941)
Strandgezicht bij Katwijk,
1919
Olieverf op paneel
9,5 x 24 cm
Haarlem, collectie Ruud
van der Neut
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in opdracht heeft gemaakt, zal zijn naam toch in hoofd -
zaak verbonden blijven met zijn ruim 650 zeeschilde-
rijen en -aquarellen. Mendlik maakte vele zeereizen
mee, tijdens welke hij studies maakte; die studies wer-
den in het atelier uitgangspunt voor olieverfschilderij-
en van soms forse formaten. Het geheel ongestoffeerde
zeestuk werd zijn specialisme, met daarbij zelfs een voor-
 keur voor het afbeelden van één enkele golf (afb. 49).

Met dit tamelijk curieuze specialisme stuitte Mendlik
regelmatig op kritiek: men verweet hem bij voortdu-
ring ‘dat ik geestelijke armoede toonde, als ik niets dan
de zee schilderde, zonder schip, zonder een roeiboot of
tenminste een wrak er op. […] én de schildercollega’s,
op enkele uitzonderingen na, én de pers én de officiële
critiek, de coryphee van aesthetica, hebben niet nage-
laten te herhalen, dat mijn schilderijen leeg waren, ar-
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werk maakte. Zelfs binnen het omvangrijke oeuvre van
de stokoud geworden Haarlemse schilder Kees Verwey
(1900-1995) – in hoofdzaak portret- en stillevenschilder –
zijn enkele vermoedelijk Zandvoortse of Bloemendaalse
strandimpressies te vinden, waaronder ook een werk
met pointillistische trekken (afb. 47, 48).

Mendlik en Goedhart
Twee schilders moeten hier echter bovenal genoemd
worden, omdat zij anders dan alle hiervoor genoem-

den, op Mesdag na, van het schilderen van zeestukken
een specialisme hebben gemaakt, en bovendien de zee
niet vanaf het strand maar midden erop, vanuit sche-
pen, bestudeerden: Oscar Mendlik en Jan C.A. Goed-
hart. Oscar Mendlik (1871-1963), een belangrijk vriend
van de hiervoor besproken Von Brucken Fock,42 werd
in Hongarije geboren en opgeleid, maar emigreerde na
zijn huwelijk met de Nederlandse beeldhouwster Julie
Mijnssen naar Aerdenhout. In 1948 zou hij genaturali-
seerd worden. Alhoewel Mendlik ook tal van portretten
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47 Kees Verwey (Amsterdam 1900 – Haarlem 1995), Strand bij Zandvoort. Olieverf op paneel, 47,5 x 46,6 cm
Stichting Kees Verwey

48 Kees Verwey
(Amsterdam 1900 – 
Haarlem 1995)
Strandgezicht, ca. 1938
Olieverf op paneel
40 x 60 cm
Particuliere collectie

49 Oscar Mendlik
(Radváncz (Hongarije)
1871 – Bloemendaal
1963)
Storm op de Atlantische
Oceaan, 1951
Olieverf op doek
89 x 142 cm
Bloemendaal, Gemeente
Bloemendaal
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ter hoofdzakelijk in Den Haag en Rijswijk. Hoewel hij
ook een veelgezocht portrettist was, werd hij vooral be-
kend door zijn maritieme werk. Hij maakte tal van zee-
reizen mee op marineschepen, en portretteerde in op-
dracht vele schepen. De meeste van zijn zeetaferelen
schilderde Goedhart direct naar de natuur, in een half
realistische, half impressionistische stijl; grotere wer-
ken ontstonden in het atelier op basis van studies naar
de werkelijkheid en soms (bij schepen die hij niet ken-
de) van foto’s. Goedhart: ‘Het schip moet het schip blij-
ven, maar toch moet het schilderstuk meer zijn dan
een fotografische weergave. Je moet zoeken naar een
synthese tussen het nuchtere beeld van schepen op het
water en de impressie die je als kunstenaar ontvangt en
die je in je werk moet trachten weer te geven.’47 Goed-
 hart was ook een van de toonaangevende leden van de
in 1953 opgerichte – en nog steeds bestaande – Neder-
landse Vereniging van Zeeschilders, waar bijvoorbeeld
ook Jaap Ploos van Amstel, Wim Vaarzon Morel en Louk
van Meurs lid van werden.48

Recente kunstenaars
Met een vrije lijnvoering maakte ook Willem den Ouden
(1928), die vooral bekend werd door zijn Waal-werken,
menige zee- of kustimpressie. Een aquarel gemaakt in
1963 bij Callantsoog, in de kop van Noord-Holland
(afb. 51), vormde het uitgangspunt voor de ets ‘Strand
bij eb’ (afb. 52) waarop strandwandelaars en een hond-
je zijn toegevoegd. De kleurenlitho ‘Zee’ (afb. 53), net
als de aquarel zonder mens- of dierfiguren, is geba-
seerd op een aquarel die Den Ouden in 1963 maakte op
het strand van Ameland. De werken van Den Ouden
zijn altijd het resultaat van langdurige observaties in
de natuur, waarbij hij zijn werkterrein sinds jaar en
dag heeft beperkt tot Nederland, waterland bij uitstek:
‘In Nederland heb je ’t allerprachtigste licht, en dat
komt door de vochtige atmosfeer, door al het water in
dit land. Dan krijg je dat zilveren licht.’49

In de recente en tegenwoordige tijd waren en zijn nog
steeds tal van professionele schilders actief aan de kust
om daar op meer of minder realistische wijze, aanslui-
tend bij een inmiddels vrij lange traditie, hun indruk-
ken vast te leggen. Hans Bayens (1924-2003), die met
virtuoze hand tal van strandimpressies schilderde, is
wat dat betreft slechts een voorbeeld – zij het een zeer
aansprekend voorbeeld – uit velen. Dat het ter plaatse
werken, net als het schilderen in het Hollandse polder-

landschap, door de voortschrijdende exploitatie en af-
braak van de natuur voor menigeen problematischer
wordt, blijkt onder meer uit een protest dat wadden-
schilder Geurt Busser in 1993 liet horen: hij diende een
schadeclaim in van 12.000 gulden bij de Nederlandse
Aardolie Maatschappij wegens inkomstenderving,
sinds deze Maatschappij op een boorplatform bij Ame-
land begon met ‘affakkelen’. Busser: ‘Het is een felle
rode vlam die op 50 kilometer zichtbaar is. Ik kan als
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moedig, zonder phantasie, zonder inhoud… En ik weet
niet wat, en er behoorde dikwijls een sterk idealisme
en een grote portie onverschilligheid toe om tegenover
deze tegenwerkende stromingen vol te houden in de
richting, tot welke ik mij innerlijk voelde aangetrok-
ken. Hier was ik mij zelf’.43

Wat Mendlik zocht en weergaf in zijn zeestukken, was
zijn persoonlijke, duidelijk religieus gekleurde relatie
met de zee. Voor Mendlik, die nooit aan boord stapte
zonder zijn bijbel, was het verblijf op zee een vorm van
contemplatie: ‘Het water is een geheimzinnig element,
wel geschikt om iemand, die over zijn wezen wil pein-
zen, tot filosofische gedachten te brengen.’44 Wie geen
last heeft van zeeziekte of angst voor het water – waar-
voor Mendlik wel begrip kon opbrengen –, kan tijdens
zeereizen over de aardbol tal van verschillende kleuren
en stemmingen van de zee leren kennen, en een einde-
loze variatie in beweging. Mendlik hield over zijn spe-
cialisme ook lezingen, met lyrische beschrijvingen als
de volgende: ‘In volle storm lijkt de oceaan op een
woest verlaten duinlandschap; maar in voortdurende
wisseling van vormen. De deiningen of nu gecompli-
ceerde golven zijn met schuimstrepen bedekt, soms
uitziende als waren ze gedeeltelijk met fijne kant be-
dekt, dan weer met golvend zilveren haren of ook in het
donker water gedrongen rookwolken, blauw en groen
gekleurd. Een golf schijnt met de andere in snelheid

wed te loopen, ze halen elkaar in en verenigd rijzen ze
op als verticale groenblauwe muren, om in het volgend
oogenblik met donderend geraas neer te storten alles
grijsgroen kleurend door in het water dringende lucht
en schuim; als de volgende golf de omgewoelde plaats
bereikt, neemt die de lichte kleuren als koningsmantel
aan.’45 Een van zijn lezingen eindigde met de woorden:
‘Zó zie ik de zee, zo voel ik haar, het onmetelijke van het
mystieke element van het water. Alsof al de aandoenin-
gen, die in de ziel van de mens leven en in de stroom
van de tijd in eigen tijd voorbij rollen, hier een aan-
schouwelijk beeld gekregen hebben.’46 Mendlik was
niet blind voor de gevaren van de zee: hij maakte ook
zeestormen mee, en zelfs een orkaan nabij New Found-
land. Bij slecht weer op een oceaan maakte Mendlik
ooit golven mee waarvan hij de hoogte, samen met de
kapitein en andere medeopvarenden, schatte op liefst
zestien meter. 
Zeer vaardig en raak gepenseeld zijn de zeetaferelen
van de iets jongere Jan C.A. Goedhart (1893-1975), die
vooral veel zeestukken met schepen schilderde maar
ook diverse pure zeeën (afb. 50). Goedhart werd opge-
leid aan de Rijksacademie in Amsterdam en leefde la-
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50 Jan C.A. Goedhart (Silau Toewa (Indonesië) 1893 – Rijswijk
1975), Kielzog bij rustige vaart. Olieverf op doek, 39 x 75 cm
Particuliere collectie

51 Willem den Ouden (Haarlem 1928), Strand, 1963. 
Waterverf, 32 x 39 cm. Collectie kunstenaar
52 Strand bij eb, 1964. Ets op zink, 24 x 25,6 cm. 
Collectie kunstenaar
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beroepsbeoefenaar in het gebied dan mijn werk niet
doen, omdat de gloed het zonlicht verkleurt.’50 Ook het
oprukken van windmolen-parken in zee en andere mo-
derne vormen van cultivering langs de kust zijn wat dat
betreft weinig aantrekkelijk voor de meer traditioneel
werkende, op het schilderachtige gerichte kunstenaars
– tenzij men er een nieuwe uitdaging in wil zien.

Onder zee
Werkten al de genoemde kunstenaars met het zeeop-
pervlak als uitgangspunt, heel apart zijn de ‘onder-zee-
werken’ van de vooral door zijn vroege werk als kunst-

nijveraar/meubelontwerper vermaard geworden Gerrit
Willem Dijsselhof (1866-1924) (het Haags Gemeente-
museum beheert nog steeds de ‘Dijsselhof-kamer’).
Dijsselhof maakte de genoemde werken in zijn vroege
jaren in waterverf en inkt (afb. 57), daarbij geïnspireerd
door gelijksoortige Japanse rolschilderingen. De hier af-
gebeelde voorstelling met kabeljauwen, een krab (links -
onder) en anemonen (mogelijk zeedahlia’s en onder-
aan zee-anjelieren) maakte oorspronkelijk deel uit van
een serie van zeven werken die bedoeld waren als
wanddecoratie van een kamer (drie ervan zijn nog be-
kend).51 Dijsselhof ging voort op dit pad, maar dan ook
met olieverf, vanaf 1901, en vooral vanaf 1905 toen hij
de kunstnijverheid definitief achter zich had gelaten.
Aan de ‘onder-zee-werken’ uit de vroege en latere jaren
(afb. 54-57) gingen eindeloos veel studies naar aquaria
(bassins) in Artis vooraf. Op biologisch gewoonlijk ver-
antwoorde en tegelijk zeer sierlijke wijze verbeeldde
Dijsselhof vissen, zeeplanten, schaaldieren en andere
levensvormen uit de Noordzee en tropische wateren in
soms zeer sfeervolle composities. De kunstenaar zou al
spoedig door diverse schilders worden nagevolgd in dit
eigenaardige genre.52 Overigens schilderde Dijsselhof
in zijn latere jaren, toen hij in achtereenvolgens Haar-
lem en Overveen woonde, aldaar ook wel kleine duin-
en kustgezichten.
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53 Willem den Ouden
(Haarlem 1928), Zee,
1964. 
Litho in drie kleuren
37 x 48,2 cm
Collectie kunstenaar

54 Gerrit Willem Dijssel-
hof
(Zwollerkerspel (hist.,
 Zwolle) 1866 – Overveen
(Bloemendaal) 1924)
Vissen
Waterverf, 33,2 x 36,7 cm
Haarlem, Frans Hals
 Museum | De Hallen
 Haarlem

55 Gerrit Willem Dijsselhof (Zwollerkerspel (hist., Zwolle) 1866 –
Overveen (Bloemendaal) 1924)
Moderne studie van vissen
Gouache en potlood, 33 x 45 cm
Haarlem, Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
56 Aaltjes in een aquarium
Olieverf op doek, 16,5 x 23,4 cm
Haarlem, Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem

57/p. 42 Gerrit Willem Dijsselhof (Zwollerkerspel (hist., Zwolle)
1866 – Overveen (Bloemendaal) 1924)
Vissen en zeeanemonen, 1892
Inkt en waterverf, 145,5 x 98,5 cm
Haarlem, Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
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Expressie centraal. Daarover gaat het in dit hoofdstuk,
waarin kunstwerken aan de orde komen die niet zo-
zeer ontstonden vanuit de behoefte aan een min of
meer realistische afbeelding van de zee, maar veeleer
vanuit een zoeken naar een verheviging van de beel-
dende middelen. De scheiding met het hoofdstuk ‘Im-
pressie’, waaronder opvallend veel zee-verbeeldingen
te plaatsen zijn, is weliswaar lang niet altijd strak te
trekken. Zelfs zouden zowel de impressie-gebonden
kunst als die welke op de expressie gericht was, in hun
extreme uitlopers uiteindelijk overgaan in sterk geab-
straheerde kunst waarbij het onderwerp soms nauwe-
lijks meer herkenbaar is (zie het hoofdstuk hierna). Niet -
temin: er is vanaf het begin van de 20ste eeuw bij tal
van kunstenaars duidelijk een nieuw, modernistisch
streven zichtbaar, en dat heeft ook op het gebied van zee-
werken tot vele opmerkelijke resultaten geleid.1 Niet
onbelangrijk hierbij is de invloed geweest van het werk
van de vroeg-modernist Vincent van Gogh (1853-1890):
deze heeft zichzelf weliswaar nog als ‘impressionist’
betiteld maar al vroeg na zijn dood is hij toch vooral er-
kend als pionier van de expressionistische kunststro-
ming. Van Gogh heeft zich overigens ook een paar keer
gewaagd aan een zeegezicht, zowel in Nederland als in
Frankrijk. Het bekendste daarvan, ‘Strand te Scheve-
ningen’ (1882; Van Gogh Museum), is echter in 2002
ontvreemd en nog steeds zoek. 

Domburg
Jan Toorop (1858-1928) geldt als een vroeg-modernist
par excellence, die tal van nieuwe, gewoonlijk in het
buitenland geïnitieerde, stromingen en ideeën uitpro-
beerde in zijn werk: van art nouveau tot pointillisme en
symbolisme. Figuratief is hij overigens altijd gebleven.
Al vroeg in zijn leven genoot Toorop internationale be-
kendheid en exposeerde hij tot in Berlijn en Wenen toe.
Naast de talloze portretten die hij maakte en de rooms-
katholieke kunst uit zijn latere jaren – twee catego-
rieën werk die hij een onmiskenbaar eigen karakter
wist te geven –, spelen ook de zee en het kustleven een
rol in Toorops omvangrijke oeuvre. De kunstenaar ver-
bleef een deel van zijn leven in de kustplaatsen Katwijk
(waar hij woonde van 1890-1892 en vanaf 1899 opnieuw
een paar jaren) en het Zeeuwse Domburg (waar hij van-
af 1897 ruim 20 jaar lang ’s zomers werkte). Uit die ver-

blijven stammen diverse zeegezichten en strand werken,
gemaakt bij en rond de genoemde stadjes, met een uit-
drukkingsvol kleurgebruik en dito lijnvoering (afb. 58-
65). Het was volgens Toorop zelf tijdens zijn eerste ver-
blijf in Katwijk dat zijn ‘zoeken naar expressie van de
kleur hoe door middel van contrasteerende kleuren ve r -
schillende stemmingen uit te drukken’ begon, terwijl
hij er ook naar zocht ‘om door verschillende bewegin-
gen van lijnen alléén, emotie uit te drukken, voelingen
en stemmingen te verkrijgen’.2 In sommige zeewerken
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58 Jan Toorop (Poerworedjo (Indonesië) 1858 – Den Haag 1928), Duin en zee, 1899. Olieverf op doek op paneel, 30,4 x 33 cm
Groningen, Groninger Museum, bruikleen Stichting J.B. Scholtenfonds

59 Jan Toorop (Poerworedjo (Indonesië) 1858 – Den Haag 1928)
Duinen aan zee te Zoutelande, 1907
Olieverf op karton, 47,5 x 61,5 cm
Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag
60 Zeeuwse boerinnen in de Domburgse duinen, 1912
Zwart krijt en aquarel, 14,5 x 19,5 cm
Kunstbezit Nederlandse Jezuïetenprovincie
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66 Jan Toorop (Poerworedjo (Indonesië) 1858 – Den Haag 1928)
De drenkeling. Zwart krijt, 20,1 x 15 cm
Otterlo, Kröller-Müller Museum
67 Jeugd en ouderdom: Meisje en oude vrouw aan zee, 1901
Potlood en zwart krijt, 15,8 x 19,3 cm
Amsterdam, Rijksmuseum.
Aankoop uit het F.G. Wallerfonds

61 Jan Toorop (Poerworedjo
(Indonesië) 1858 – Den Haag
1928)
Pater M.C. Nieuwbarn O.P. op
Walcheren, 1910
Zwart krijt en pastel
11,6 x 14,8 cm
Nijmegen, Museum Het
Valkhof, langdurig bruikleen

62 Jan Toorop (Poerworedjo
(Indonesië) 1858 – Den Haag
1928)
Zeeuws strandtafereel, 1909
Zwart, blauw en geel krijt
27 x 31 cm
Kunstbezit Nederlandse
 Jezuïetenprovincie

63 Jan Toorop (Poerworedjo (Indonesië) 1858 – Den Haag 1928)
Strandgezicht te Domburg, 1907. Gemengde techniek, 11 x 15 cm
Particuliere collectie
64 Domburg, 1907. Potlood en krijt, 13 x 17,3 cm
Haarlem, Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
65 Vlissingen?, 1907. Potlood en krijt, 12,4 x 16,4 cm
Haarlem, Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
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lading. De kunstenares was goed thuis in westerse en
oosterse filosofieën en de theosofie, en werd voor een
deel gedreven door een hang naar mystiek. Wat dat be-
treft is het niet verwonderlijk dat ze enig contact had
(ook schriftelijk) met theosoof/schilder Piet Mondri-
aan, die vanaf 1908 tot 1919 diverse malen in Domburg
verbleef en er ook een paar keer mee-exposeerde. Elout-
Drabbe, die portrettekeningen van Mondriaan maakte
en hem tijdens zijn Parijse jaren diverse malen bezocht,
onderging in haar werk enige invloed van het vernieu-
wende werk van Mondriaan. Dat geldt ook voor haar
‘Bevroren zee’.9

Haar eerste artistieke scholing had Elout-Drabbe ge-
kregen bij de Middelburgse zee- en landschapschilder
W.J. Schütz en daarna aan de Haagse academie. Zeer
belangrijk voor haar was Jan Toorop: deze logeerde in
1898 voor het eerst in Domburg, zou er veelvuldig ver-
blijven en Mies op artistiek gebied stimuleren en advi-

seren.10 In haar beginjaren schreef Toorop over haar
werk in de Domburgse badkrant: ‘Geluk gewenscht,
Mies Elout-Drabbe, tracht steeds naar het hoogere
schoon. De poorten hebt gij thans ontgrendeld. Dwing
de strooming van uw innerlijk gevoel steeds in uw hand,
die de lijn vormt’.11 In haar begintijd als geschoold
 artieste zou Elout-Drabbe een pointillistische periode
door maken en in die stijl tal van landschappen en dorps-
gezichten uitbeelden, later wierp ze zich tevens – oud-
Toorop-leerlinge die ze was – veelvuldig op het portret.

Symboliek
Symboliek speelt mogelijk ook een rol in de prent ‘Lich -
tende zee’ van Maurits Escher (1898-1972): het eigen-
aardige fenomeen van het oplichten van de zee door
een fluorescerende algensoort (‘zeevonk’) is verbeeld in
een verstilde prent die aansluit bij Eschers fascinatie
voor ‘het oneindige’ en zijn voortdurende pogen om
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van Toorop spelen verhaal en symboliek een hoofdrol
(afb. 66, 67). In 1899, toen zijn kleurrijke ‘Duin en zee’
(afb.58) ontstond, schreef Toor op: ‘Nu ben ik eindelijk
weer aan het pointilleren begonnen. Men moet nog
meer met de zee alleen zijn om de schoonheid ervan te
begrijpen.’3 Het schilderij behoort tot een reeks sfeer-
volle zeegezichten die Toorop maakte in Katwijk; de
lijst eromheen is ontworpen door architect Berlage. De
belangstelling voor de zee als motief zou later bij Toor-
ops kleinzoon Edgar Fernhout terugkeren (zie het vol-
gende hoofdstuk).4

De iets jongere Ferdinand Hart Nibbrig (1866-1915) be-
gon zijn schilderkunstige loopbaan, zoals vrijwel alle
vroeg-moderne schilders, met realistisch en impressi-
onistisch werk. Zijn ‘Op de duinen in Zandvoort’ is er
een voorbeeld van (afb. 43/p. 33). Met zijn latere werk – hij
‘bekeerde’ zich rond 1895, enkele jaren later dan Jan
Toorop, tot het kleurrijke pointillisme – voegde hij zich
echter onder de kunstenaars die de uitdrukkingskracht
van hun werk trachtten te versterken door experimen-
ten met de kleur en de toetsen. Overigens verviel Hart
Nibbrig niet in een dogmatisch, zich strak op optisch-
wetenschappelijk onderzoek baserend, pointillisme,
maar ging hij vrij om met deze ‘stippelmethode’. Veel
van zijn doorwerkte pointillistische schilderijen, waar-
bij het zonlicht als het ware tussen de kleurstippen in
de kijker tegemoet straalt – ‘het laaien der zomersche
zon’ trachtte Hart Nibbrig volgens een kennis uit te
beelden5 –, ontstonden in Zeeland, waar de schilder
met zijn gezin vanaf 1910 de zomers doorbracht. Hij
verbleef er in Zoutelande op Walcheren, vlak bij het
stadje Domburg waar in die jaren ook de eerder ge-
noemde Jan Toorop, Piet Mondriaan, Jacoba van Heems -

kerck, Lodewijk Schelfhout en anderen werkten en ex-
poseerden (afb. 68).6

In ditzelfde Domburg was in die tijd ook Mies Elout-
Drabbe (1875-1956) actief. Zij woonde er al sinds haar
20ste, en trouwde met mede-Domburgenaar Paul
Elout die in 1903 directeur werd van de plaatselijke
‘Zeebadinrichting’. Hij was ook de organisator van al-
lerlei cultureel en ander amusement in deze badplaats.
Een kleine uitwijding over Domburg als kuuroord is
hier op zijn plaats, aangezien er opvallend veel vroeg-
moderne kunstenaars verbleven. Domburg was, net als
veel andere Europese kustplaatsen in de 19de en vroe-
ge 20ste eeuw, een kuuroord waar mensen uit tal van
landen heen trokken puur om gezondheidsredenen.7

Domburg bezat wat dat betreft lange tijd een zeer be-
langrijke ‘attractie’ in de persoon van de vermaarde
arts dr. J.G. Mezger (1838-1909), die onder meer massa-
ge en het nemen van zeebaden aanraadde. Ook aan het
drinken van zeewater werd in dergelijke kuuroorden,
nog tot ongeveer 1900, medische waarde toegekend.
De therapeutisch geachte zeebaden waren aanvanke-
lijk gebonden aan bepaalde gebruiken en regels, en
commercieel ingebed. Zo berichtte het ‘Domburgsch
Badnieuws’ in 1911 onder het kopje ‘Zeebaden’: ‘Het
bad is geopend van des morgens 8 ure tot zonsonder-
gang. Prijs van een Zeebad 35 cent. In den prijs is inbe-
grepen het gebruik van één handdoek, benevens het
gebruik van een zwembroek op het heerenstrand; van
een badcostuum voor heeren op het gemengde strand
en voor dames op het damesstrand. […] De tijd toege-
staan voor het nemen van een bad met inbegrip van
uit- en aankleeden wordt gesteld op vijf en veertig mi-
nuten.’8 Onder de veelal welgestelde personen en fami-
lies die indertijd naar een oord als Domburg trokken
ter wille van hun lichaamsheil, zaten voor kunstenaars
vanzelfsprekend heel wat potentiële kopers en opdracht-
gevers. Dit gegeven, tezamen met de schilderachtigheid
van kustplaatsen, verklaart de grote trek van kunste-
naars naar Domburg, Scheveningen en vergelijkbare
plaatsen.
Terug naar Mies Elout-Drabbe. Deze kunstenares, sa-
men met haar eigen familie en die van haar man beho-
rend tot de spilfiguren in het fin-de-siècle-Domburg,
zat samen met de hiervoor genoemde Hart Nibbrig in
het ‘Regelings-Comité’ voor kunsttentoonstellingen in
Domburg. Haar ‘Bevroren zee’ uit 1916 (afb. 69) bezit
naast de sterke expressie ook een zekere symbolische
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68 Ferdinand Hart Nibbrig (Amsterdam 1866 – Laren (N-H) 1915)
Zoutelande, ca. 1910 /1915. Olieverf op doek, 70,5 x 120,5 cm
Laren, Singer Laren

69 Mies Elout-Drabbe (Utrecht 1875 – Rheden 1956), Bevroren zee, 1916. Olieverf op doek, 64 x 49,5 cm. Particuliere collectie
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daar van iets in beeld te brengen (afb. 70). Een vriend
van hem verklaarde hierover: ‘Hij [Escher] beschreef
soms hoe graag hij op zijn vele zeereizen op het voor-
dek lag, om zich op de ritmische geluiden van het schip
in dat oneindige te laten wegvoeren naar een nauwe-
lijks bewuste, haast meditatieve, toestand tussen wa-
ken en dromen. Het oneindige als iets om je in te ver-
liezen, om even los te zijn van jezelf en de wereld.’12

De door verheven spirituele ideeën gedreven symbolist
Willem van Konijnenburg (1868-1943), die autonoom
werk maakte maar ook veel monumentale opdrachten
kreeg (ramen, wandschilderingen, tapijten), was een
geestverwant van Jan Toorop. Hij is de maker van het
intrigerende, fraai gestileerde schilderij ‘Nettenslepen-
de vissers’ of ‘Noordzee’ (afb. 71). Het tamelijk forse
doek is mathematisch-strak gecomponeerd: de horizon
deelt het werk precies in tweeën en de vissers passen
precies in een vierkant. De hardwerkende mens lijkt
hier samen te vloeien met de woest bewegende zee.
Vermoedelijk symboliseert het werk de ‘zegevierende

levenskrachten’, en meer concreet: de overwinning van
de werkende mens op het gevaarlijke element ‘de zee’.
De menselijke figuur – als abstractie – speelt in Van Ko-
nijnenburgs voorstellingen een belangrijke rol: ‘Im-
mers het figurale beeld beschikt over de krachtigste en
doeltreffendste middelen om diepte en omvang van
het zieleleven tot expressie te brengen.’, zo stelde hij.13

Dat Van Konijnenburg gewoon was om zijn werken
steeds te verbinden met verheven ideeën en symboliek,
blijkt zowel uit zijn geschriften als uit zijn werk zelf.
Zelfs een simpele schets van een roeier op de golven
kreeg nog als motto van hem mee: ‘de ware moed kent
vreugde in den storm’.14 In een autobiografische aan-
tekening vertelt Van Konijnenburg overigens dat zee-
schilder Hendrik Mesdag hem in zijn jonge jaren, toen
hij nog realistisch werkte, veelvuldig bezocht en ‘mij aan -
moedigde en mij den grootst mogelijken lof schonk’.15

Puur symbolisch is het eigenaardige drieluik ‘Psyche’ van
de jong gestorven kunstenaar Gustaaf van de Wall Perné
(1877-1911), dat ontstond in diens laatste levensjaar
(afb. 72). De dynamiek van golven is hier gecontrasteerd
met de frêle gestalte van een naakte vrouwenfiguur, die
‘Levensdreiging’ (links) en ‘Lijdensnacht’ (rechts) weet
te ontstijgen door op het middenluik letterlijk omhoog
te zweven naar het licht. Van de Wall Perné werd opge-
leid aan de Rijksnormaalschool in Amsterdam. In de-
zelfde stad zou hij Piet Mondriaan leren kennen. Bei-
den waren lid van kunstenaarsvereniging Sint Lucas en
deden enkele malen mee aan dezelfde tentoonstellin-
gen. Net als Mondriaan had Van de Wall Perné verheven
ideeën over waar het met de moderne kunst naar toe
moest. Zo schreef de laatste in 1909 een artikel waarin
hij een meer vergeestelijkte kunst bepleitte, wat echter
weer wat anders was dan een soort van neo-romantiek:
‘De moderne uitingen baseeren dan ook meer op een
natuurreligie, niet enkel ontstaan uit den christelijken
godsdienst, maar uit de essence van alle godsdiensten
en moderne filosophie. Deze kunst behoort geheel en
al tot het geestelijk leven van onzen tijd en heeft eigen-
lijk met een herleving of een nabloei der romantiek
niets uitstaande.’16 Waar de theosofisch geïnspireerde
Mondriaan nog vele jaren met vergelijkbare ambities
aan een fors oeuvre heeft kunnen werken, waarschijn-
lijk aanvankelijk mede geïnspireerd door Van de Wall
Perné – diens drieluik ‘Psyche’ is vermoedelijk een voor -
beeld geweest voor Mondriaans drie luik ‘Evolutie’17 –,
overleed laatstgenoemde reeds op 34-jarige leeftijd. Hij
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70 Maurits C. Escher (Leeuwarden 1898 – Hilversum 1972)
Lichtende zee, juli 1933. Lithografie, 32,7 x 24,5 cm
Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag

71 Willem van Konijnenburg (Den Haag 1868 - Den Haag 1943), Nettenslepende vissers of Noordzee, ca. 1914. Olieverf op doek, 80 x 140 cm
Blaricum, Studio 2000
72 Gustaaf van de Wall Perné (Apeldoorn 1877 – Amsterdam 1911), Psyche (drieluik), 1911. Linkerluik: ‘Levensdreiging’. Middenluik:
‘Ontstijging’; Rechterluik: ‘Lijdensnacht’. Olieverf op paneel, v.l.n.r. 60,2 x 38 cm; 71,9 x 38,5 cm; 60 x 39 cm. Particuliere collectie
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liet een oeuvre na van niet enkel schilderijen – symboli-
sche werken alsook pure landschappen – maar ook vele
boekbandontwerpen, illustraties (zoals bij de ‘Edda’) en
andere toegepaste kunst, gewoonlijk in de sfeer van de
Art Nouveau maar ook onder Indische invloed.18

Vormentaal
In het veelzijdige oeuvre van de uitgesproken expressi-
onistisch werkende Jacoba van Heemskerck van Beest
(1876-1923) bevinden zich diverse werken waarin zee,
water en schepen een rol spelen, gepositioneerd in
wonderlijke composities (afb. 73). Aanduidingen van
golven, zeilen en masten zijn opgenomen in een kleur-
rijk, wervelend geheel. Van Heemskerk stond rond de-
ze tijd in contact met de Duitse expressionistenvoor-
man Herwarth Walden, die haar werk exposeerde in
zijn galerie ‘Der Sturm’ in Berlijn. Enkele ongunstige
kritieken waren voor haar aanleiding om aan Walden
te schrijven: ‘Ik zal in Berlijn een keer alle heren critici
uitnodigen, en hen vragen mij te zeggen hoe ik moet
schilderen. Zulke domme recensies vind ik altijd zo
mooi en lees ze alle vreselijk graag. Het zou mooi zijn
als eens een groot boek over het expressionisme ver-
schijnt.’19 In deze zelfde tijd richtte Van Heemskerck
zich ook op het ontwerpen van glas-in-loodramen, een
medium dat zich bij uitstek leende voor haar expressi-
onistische zoektocht.
Even verrassend qua uitvoering zijn de Spaanse kustta-
ferelen van Leo Gestel (1881-1941), een van de belang-
rijkste vroeg-modernen in Nederland (afb. 74). Naar
verluidt op advies van Jan Toorop20 verbleef Gestel in
1914 enkele maanden op Mallorca, samen met zijn
vrouw en het kunstenaarsechtpaar Else Berg en Mom-
mie Schwarz. In aquarellen en olieverfschilderijen in
veelal zachte tinten trachtte Gestel de zonovergoten
kust- en havengezichten uit te beelden in een voor die
tijd uiterst moderne, kubistisch georiënteerde beeld-
taal. De wonderlijke vormen en lijnen hebben hun uit-
gangspunt – maar niet veel meer dan dat – in de waar-
genomen werkelijkheid. Inspiratie voor de nieuwe
richting had Gestel onder meer opgedaan in Parijs, en
ook het werk van Cézanne was hem goed bekend.21

Kunstverzamelaar en vriend Piet Boendermaker, die
vele van Gestels ‘Mallorca’s’ van de kunstenaar kocht,
merkte later eens op: ‘in zijn zoeken naar licht, vloog ’t
hem daar in Spanje aan’.22 Gestel zou overigens ook
nog in andere stijlen werken, en zijn leven lang wat dat

betreft een serieuze zoeker blijven. Driemaal liet hij
een academie-professoraat aan zich voorbijgaan ten-
einde zich aan zijn werk te kunnen blijven wijden, en
in 1932, toen hij al in de 50 was, stelde hij nog: ‘ik begin
eigenlijk pas’.23 Gestel werkte overigens ook ooit in
Zandvoort: ‘’t Is eigenlijk idioot, om deze reizen naar
het buitenland te maken, terwijl je op een oud fietsje
met een tasch proviand, voor een matig prijsje in eigen
land het onbekende tegemoet kunt gaan.’, zo schreef
hij ooit.24 Een luchtiger voorbeeld van Gestels zee-tafe-
relen is de pasteltekening ‘Kind te paard met begelei-
der op het strand’ (afb. 75).

Het natuurlijke
Tot een bijzonder intrigerende zee-verbeelding kwam
Jan Toorops dochter Charley Toorop (1891-1955) met
haar ‘Zee met zandbank’ uit 1916 (afb. 76). Charley
Toorop leefde vele jaren dicht bij de kust (Bergen,
Schoorl) en vond daar veel inspiratie voor haar werk.
Werk dat nooit abstract werd: zij pleitte er voor, in een
reactie op de opkomende abstracte kunst, om ‘het na-
tuurlijke beeldend te zien’, en stelde: ‘Deel hebben aan
het kosmische, sluit in: de erkenning van het natuurlij-
ke element, dat voert tot bezield zien’ - zo schreef ze in
1917.25 Het werk van Vincent van Gogh vormde een be-
langrijke inspiratiebron bij haar zoeken naar ‘bezielde
verbeelding’. Bovendien onderhield Charley contacten
met tal van mede-kunstenaars en schrijvers (onder wie
Piet Mondriaan en de dichter Hendrik Marsman).26
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73 Jacoba van Heems-
kerck van Beest (Den
Haag 1876 – Domburg
(Veere) 1923)
Bild nr. 33 [Zee met
 schepen], 1915
Olieverf op doek
80,5 x 100,7 cm
Den Haag, Gemeente -
museum Den Haag

74 Leo Gestel (Woerden
1881 – Hilversum 1941)
Palma di Mallorca, 1914
Olieverf op doek
73,5 x 90,5 cm
Haarlem, Frans Hals
 Museum | De Hallen
Haarlem

75 Leo Gestel (Woerden 1881 – Hilversum 1941)
Kind te paard met begeleider op het strand
Pastel, 16,4 x 21,1 cm
Alkmaar, Stedelijk Museum Alkmaar
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Jan Wiegers (1893-1959), die ooit nog les kreeg van de
grote Duitse expressionist Ernst Ludwig Kirchner, wist
in zijn ‘De dijk op Ameland’ (afb. 77) eveneens, door
kleuren en lijnen te verhevigen en aan te passen, een
sterk visueel effect op te roepen. Bijzonder uitgespro-
ken zijn de dynamische, wild-expressieve zeeschilde-
rijen van Hendrik Chabot (1894-1949), een schilder die
ook door uiterst krachtig en veelal pasteus gepenseel-
de landschappen en figuurstukken bekend is gewor-
den (afb. 78, 79). Een acht maanden durend verblijf in
1933, samen met zijn vrouw, in het dorpje Vrouwen-
polder op Walcheren niet ver van Domburg, vormde
voor Chabot aanleiding tot het schilderen van niet al-
leen het landleven met het boerenvolk en de dieren,
maar ook van de zee. Het was een hernieuwing van zijn
kennismaking met de zee nadat hij een aantal jaren
eerder de kust van Bretagne had bezocht en in 1932 een
verkennende fietstocht door Zeeland had gemaakt. Dit -
maal ging hij er daadwerkelijk mee aan de slag. ‘Vrou -
w en polder en omgeving zijn van ongekende schoon-
heid, de bevolking is zeer karaktervol, heerlijk om van
alles volop te genieten’, aldus Chabot in het gasten-
boek van zijn pension.27

De schilder zou in deze maanden een ongekende pro-
ductiviteit aan de dag leggen en als expressionist maxi-
maal tot bloei komen. Het expressionisme zou ook zijn
weg blijven. De resultaten van dit verblijf behoren tot
de hoogtepunten van zijn oeuvre. Overigens is een deel
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76 Charley Toorop
 (Katwijk-aan-Zee (Kat-
wijk) 1891 – Bergen (N-H)
1955)
Zee met zandbank, 1916
Olieverf op doek
76 x 97 cm
Particuliere collectie

77 Jan Wiegers
 (Kommerzijl (Zuidhorn)
1893 – Amsterdam 1959)
De dijk op Ameland, 
ca. 1930
Olieverf op doek
57 x 70 cm
Collectie Renée Smithuis

79 Hendrik Chabot (Sprang (Waalwijk)
1894 – Rotterdam 1949)
Zee, 1933
Olieverf op paneel, 95 x 105,4 cm
Eindhoven, Van Abbemuseum

78 Hendrik Chabot (Sprang (Waalwijk) 1894 – Rotterdam 1949)
Zee, 1938. Olieverf op doek, 75,5 x 89,5 cm
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen
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van Chabots werk verdwenen: door brand, maar ook
door slordigheid. Wat dit laatste betreft verhaalde Cha-
bots vrouw later over het Zeeuwse tekenwerk en hoe dat
deels in Vrouwenpolder teloorging: ‘die tekeningen legde
hij apart, later in een kist waar al zijn afval in ging – toen
de kist vol was gooide hij alles op de mesthoop en pak-
te verder in, en thuis miste hij ze pas, begreep het eerst
niet – ging een paar dagen erna nog kijken. ’t Was no-
vember, heel slecht weer, ’t was verloren zoeken, ja, ’t was
heel erg.’28 Na zijn Zeeuwse periode vestigde Chabot
zich overigens voorgoed aan de Rotte nabij Rotterdam,
de stad waar hij was opgegroeid en aan de academie
geschoold. Ook daar zou hij het vlakke land met boe-
renfiguren, én de zee, als thema’s vasthouden.

Chabots iets jongere mede-Rotterdammer Dolf Henkes
(1903-1989), een autodidact die een veelzijdig oeuvre na -
liet van autonome werken en monumentale opdrach-
ten, wist een eigen, sprekende interpretatie te geven aan
een zeegezicht en aan de watersnood in Zeeland (afb. 80,
81). In zijn jonge jaren was Henkes enige tijd machi-
nist op een kolenschip; later zou hij vanuit zijn woon-
plaats Rotterdam tal van zeereizen ondernemen die hem
voerden naar zeer uiteenlopende oorden, van Vlieland
tot Curaçao. De zee was hem dus goed bekend en keert,
net als de havens van Rotterdam, terug in menig werk. 

Werkman en Benner
Moeilijk in een kunsthistorisch vakje te plaatsen is het
werk van de Groninger Hendrik Werkman (1882-1945),
die met name door zijn experimentele, wonderlijke
drukwerk met onder meer sjablonen grote faam ver-
wierf. De zee speelt een rol in diverse van zijn ‘druksels’
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80 Dolf Henkes (Rotterdam 1903 – Rotterdam 1989)
Zeegezicht, 1945. Olieverf op jute, 52 x 59,9 cm
Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
81 Watersnood, Zeeland. Olieverf op paneel, 42,5 x 63,5 cm
Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

82 Hendrik Werkman (Leens (De Marne) 1882 – Bakkeveen
 (Opsterland) 1945)
Vrouwenfiguur met golven en gele lucht, 1941
Drukinkt, sjabloon en stempel op houtvrij gesatineerd karton,
65,4 x 50,4 cm. Haarlem, Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem

83 Hendrik Werkman (Leens (De Marne) 1882 – Bakkeveen (Opsterland) 1945), De zee , 1942. Drukwerk, 35,8 x 30,4 cm
Illustratie bij het gedicht ‘De zee’ van Hendrik Marsman.
Haarlem, Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
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(zoals hij ze zelf noemde), waarvoor overigens niet altijd
een drukpers nodig was. Dat laatste geldt bijvoorbeeld
voor de bekende prent ‘Vrouwenfiguur met golven en
gele lucht’ (afb. 82): een zeemeermin in het water, die
tot stand kwam met behulp van een sjabloon voor de fi-
guur en de golven, en van talloze afdrukjes van loden
lijntjes uit de zetkast voor de zonnestralen, de water-
damp en de regen. Andere werken waarin de zee een
rol speelt, zijn de serie ‘Zuidzee-eiland’ en een versier-
de uitgave van Hendrik Marsmans gedicht ‘De zee’
(afb. 83). Werkman verlangde naar een paradijselijke
wereld – hij overwoog zelfs naar Tahiti te vertrekken –
en dat vooral tijdens de oorlogsjaren. Zijn droom werd
op wrede wijze verstoord. Vlak voor de bevrijding werd

hij door de Duitse bezetter opgepakt, vermoedelijk op
verdenking van het maken van illegaal drukwerk – Werk -
man pleegde in elk geval op verhulde wijze verzet met
bepaald drukwerk –, en zonder proces gefusilleerd.29

Werkman nam een duidelijke plaats in binnen de avant-
garde van de vroege 20ste eeuw, en onderhield nauwe
contacten met onder meer de eerder genoemde Jan
Wiegers, de Vlaamse kunstenaar en abstracte kunst-
promotor (en Mondriaan-vriend) Michel Seuphor, en
Willem Sandberg van het Stedelijk Museum in Amster-
dam.
Een uitgesproken bewonderaar van Werkman, en even-
als hij als kunstenaar autodidact, was de Fries Gerrit
Benner (1897-1981). Deze wist zowel het Friese platte-
land en de meren aldaar, als de zee met de bijbehoren-
de duinen, in even eenvoudige als krachtige, essentiële
vormen en lijnen te vangen (afb. 84-89). Benners werk
heeft enige verwantschap met dat van bepaalde Cobra-
figuren – met Appel en Corneille zou hij ook in contact
komen, van Appel zou hij zelfs in 1953 een atelier in
Amsterdam overnemen –, terwijl de kunstenaar boven-
dien bewondering koesterde voor de bijna-abstracten
Nicolas de Staël en Roger Bissière en voor, zoals ge-
zegd, Hendrik Werkman. Benner was een laatbloeier,
die niettemin een goed herkenbaar, eigen oeuvre wist
te maken dat al tijdens zijn leven internationaal de aan-
dacht trok. Ooit merkte hij over zijn werk op: ‘Een
schilderij is goed als het niet af is. Net als bij ideeën.
Ideeën die af zijn, zijn dood. […] Een schilderij, net als
een boek, is iets gestolds, niet? Een ding dat klaar is.
Maar het is nooit af, dat zeggen we maar voor het ge-
mak. Alles vloeit, net als in het leven – dat komt ook
nooit klaar.’30

naar zee –expressie

84 Gerrit Benner (Leeuwarden 1897 – Nijemirdum (Gaasterlân-
Sleat) 1981), Zee, duin en wolken (recto). Waterverf, 43 x 63 cm
Leeuwarden, Fries Museum, in bruikleen van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed
85 Zeegezicht, 1950/1951. Gouache, 48 x 63 cm. 
Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

86 Gerrit Benner (Leeuwarden 1897 – Nijemirdum (Gaasterlân-Sleat) 1981), Ondergaande zon, ca. 1952. Olieverf op board, 46,5 x 40,5 cm
Particuliere collectie
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87/p. 60 Gerrit Benner (Leeuwarden 1897 – Nijemirdum (Gaasterlân-Sleat) 1981), Zee, 1971. Olieverf op doek, 80 x 100 cm
Particuliere collectie, courtesy Galerie de Vis, Harlingen
88/p. 60 Water en wolken, ca. 1970. Waterverf, 32 x 49 cm. Particuliere collectie, courtesy Galerie de Vis, Harlingen

89 Zee en duinen. Krijt en waterverf, 62 x 68 cm
Leeuwarden, Fries Museum, in bruikleen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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Kenmerkend voor beeldende kunst – ensembles en be-
paalde moderne vormen als film en kinetische kunst
daargelaten – is alle eeuwen door geweest: de beperking
tot één stilstaand beeld. Daarin moet in principe ‘alles’
worden samengebald en samengevat wat een kunste-
naar, al dan niet in opdracht, wil melden. Enerzijds
vormt dit een complexe opgave, anderzijds is dit juist
de grote kracht van beeldende kunstuitingen: anders
dan in veel andere kunstvormen speelt tijd geen rol van
echte betekenis en komt de ‘boodschap’ idealiter in
één keer bij de ontvanger binnen. Vooral wanneer er
sprake is van een behoefte bij de maker aan concentratie
en verstilling, en aan samenvatting van wat als wezen-
lijk wordt gezien aan het onderwerp, kan beeldende
kunst op haar sterkst zijn. De zee leent zich vanzelf-
sprekend bijzonder goed voor dergelijke exercities. Er
zijn dan ook heel wat kunstenaars die met de zee als
uitgangspunt sterk geabstraheerde werken hebben ge-
maakt die de beschouwer in één moment kunnen ‘van-
gen’. De scheidslijn met totale abstractie kan daarbij
zelfs flinterdun zijn.

Drie modernisten
Piet Mondriaan en Theo van Doesburg, die binnen het
verband van ‘De Stijl’ enige tijd samenwerkten, zijn
sprekende voorbeelden van kunstenaars die zochten
naar een vergaande abstrahering van de visuele reali-
teit. Bij Piet Mondriaan (1872-1944) waren met name
het Hollandse landschap, en later de moderne stad
(New York), de belangrijke uitgangspunten voor zijn
artistieke zoektocht, maar enkele malen heeft hij zich
ook met de – ongestoffeerde – zee ingelaten (afb. 90,
95, 96). Het Domburgse strand vormde daarbij zijn vi-
suele uitgangspunt. Een kleine reeks van binnen een
ovaal opgebouwde tekeningen en schilderingen met
de (niet-oorspronkelijke) titels ‘Pier en oceaan’ of ‘Oce-
aan’ laat zien hoe Mondriaan naar zeer vergaande ab-
strahering zocht (‘van de stof af’, zoals hij het wel
noemde): in lijnencomposities heeft hij zijn beleving
en indruk van het geheel van golven, sterrenhemel en
uit talloze verticale paaltjes bestaande pieren samen-
gevat (afb. 96).1 In het werk van Theo van Doesburg
(1883-1931) speelt de zee nauwelijks een rol, maar toch
zijn in zijn tekenwerk wel enige interessante studies
naar dit onderwerp te vinden (afb. 91-94). Ook zijn er

een paar vroege, min of meer traditionele zeeschilde-
rijtjes van hem bewaard gebleven.2 Bekend is dat Van
Doesburg, behalve aan de Hollandse zeekust, verbleven
heeft op het Duitse eiland Rügen (in elk geval in 1922;
een eeuw eerder werkte ook Caspar David Friedrich daar
regelmatig) en aan de kust van Bretagne (1924/25). Bij
zijn tekenwerk naar de zee, daar en mogelijk ook el-
ders ontstaan, valt op hoe de kunstenaar naast tamelijk
realistische schetsjes ook diverse studies maakte waar-

piet mondriaan • theo van doesburg
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Het wezen van de zee

91 Theo van Doesburg (Utrecht 1883 – Davos 1931)
Zeegezicht met bootje, vermoedelijk 1906. Pastelkrijt en potlood, 
12 x 14 cm
Centraal Museum, Utrecht, bruikleen van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, schenking Van Moorsel
92 Zeegezicht, 1925. Potlood, 15,5 x 24 cm
Centraal Museum, Utrecht, bruikleen van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, schenking Van Moorsel

93 Zeegezicht met wolkenlucht, 1911. Potlood, 11,5 x 17 cm
Centraal Museum, Utrecht, bruikleen van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, schenking Van Moorsel
94 Zee en duinen. Potlood en waterverf, 20,5 x 27 cm
Centraal Museum, Utrecht, bruikleen van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, schenking Van Moorsel

95 Piet Mondriaan (Amersfoort 1972 – New York City 1944)
Zee na zonsondergang, 1909. Olieverf op karton, 62,5 x 74,5 cm
Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag
96 Compositie 10 in zwart wit; Pier en oceaan, 1915
Olieverf op doek, 85 x 108 cm. Otterlo, Kröller-Müller Museum

90/p. 62-63 Piet Mondriaan (Amersfoort 1972 – New York City 1944)
Zee na zonsondergang, 1909 (detail). Olieverf op karton, 41 x 76 cm
Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag
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ken, waaronder monumentale ramen van glas-in-lood
en glas-in-beton alsook wandschilderingen. In zijn au-
tonome werk nam vanaf 1948 de zee een belangrijke
plaats in, dit naar aanleiding van verblijven op Ame-
land en een zeereis (in 1950) op uitnodiging van de Ko-
ninklijke Marine in gevolge een besluit van de overheid
om het zeeschilderen te stimuleren. Meine Jansen
raakte geheel gewonnen voor dit onderwerp; na terug-
keer in Scheveningen merkte hij op: ‘Ik heb prachtige
indrukken opgedaan. Welk een enorme mogelijkhe-
den biedt de zee voor een kunstschilder.’, en: ‘De zee
kan elk ogenblik van gedaante veranderen’.7 Er volg-
den nog meer zeereizen, onder andere naar de Caraïbi-
sche Zee – van zeeziekte had Meine Jansen naar het
schijnt geen last8 –, en daaruit resulteerde een groot
aantal zeewerken die sur le motif dan wel thuis in het
atelier ontstonden. De onderzeese wereld speelt in dat

werk eveneens een rol. Meine Jansen leerde op zijn zee-
reizen ook de woeste kant van de zee kennen: ‘De na-
tuur heeft een geheimzinnige kracht. Ik heb de wind zo
hard zien waaien dat de zee niet eens de kans kreeg
golven te maken. De wind schoor ze direct af. Dan
vloog de zee langs je en de volgende dag was je duffelse
jas wit van het zout.’9

Meine Jansens zeewerken balanceren nogal eens op
het grensvlak tussen abstract en figuratief, of ze zijn
zelfs zo geabstraheerd geworden dat ze slechts in de
verte herinneren aan de zee als uitgangspunt (afb. 99).
Opmerkelijk is de keuze in diverse van deze zeewerken
voor een gesloten golf-vorm, die soms verwant is aan
de vorm van een (oester)schelp. Daarmee werd de zich
oneindig uitstrekkende zee getransformeerd tot een
eindige verschijning binnen het beeldvlak, en zo als
het ware bedwongen (afb. 100/p. 68).10

jan sluijters • jan meine jansen
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op de horizon – de realiteit sterk overdrijvend – boog-
vormig is weergegeven: men kan er een voorbode in
zien van enkele veel later ontstane werken van Jan Dib-
bets.3

Vergaand geabstraheerd is ook de ‘Zonsondergang bo-
ven zee’ van hun collega Jan Sluijters (1881-1957), dat
in dezelfde vroege jaren van de 20ste eeuw moet zijn
ontstaan (afb.98). Binnen het nadrukkelijk figuratieve,
zij het niet zuiver realistische, oeuvre van Sluijters (zie
ook afb. 97) vormt dit schilderij een nogal afwijkend
experiment. Sluijters was een zoekende schilder, die
zich voortdurend verder trachtte te ontwikkelen: ‘Mijn
beste schilderij, dat is het volgende dat ik ga maken’,
merkte hij ooit op.4 Sluijters stond in de periode waar-
in dit werk ontstond, onder de invloed van Franse ku-
bisten en Duitse expressionisten en verder lijkt er een
beïnvloeding over en weer te zijn geweest tussen Piet
Mondriaan en Sluijters (alhoewel Sluijters in 1910 in
een brief opmerkte dat hij van bepaald werk van Mon-
driaan ‘pijn in [zijn] ogen kreeg’).5 Sluijters’ ‘Zonson-
dergang boven zee’ behoort tot zijn meest vergaande
experimenten op het gebied van abstrahering; voor het
overige zou de kunstenaar uiteindelijk een figuratief
expressionist blijven. Sluijters onderzocht de nieuwste

stromingen en wilde zich duidelijk als modernist posi-
tioneren, maar deed dat zonder getheoretiseer: ‘Stel
dat ik een groot picturaal talent heb, ik zou wel gek zijn
om het op te offeren aan een bepaalde theorie.’6

Meine Jansen
De weliswaar veel minder bekende, maar zeker ook in-
teressante kunstenaar Jan Meine Jansen (1908-1994)
verdient in dit overzicht een plaats. Meine Jansen liet
een veelzijdig oeuvre na in diverse stijlen en technie-

naar zee – abstrahering

97 Jan Sluijters (’s-Hertogenbosch 1881 – Amsterdam 1957)
Strandgezicht (bij Domburg?), vermoedelijk ca. 1913/1915 
Olieverf op doek, 38 x 54 cm. Particuliere collectie

98 Jan Sluijters (’s-Hertogenbosch
1881 – Amsterdam 1957)
Zonsondergang boven zee, vermoedelijk 
ca. 1913-1915
Olieverf op doek, 95 x 107 cm
Particuliere collectie

99 Jan Meine Jansen (Meppel 1908 - Driebergen 1994), Zonder titel. Gemengde techniek, 54,5 x 75 cm. Arnold A.W. Meine Jansen
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Verinnerlijkt
De grootmeester van de verstilde zeegezichten in een ver
geabstraheerde vorm is ongetwijfeld Edgar Fernhout
(1912-1974), de kleinzoon van de eerder ter sprake ge-
komen Jan Toorop. Fernhout groeide op in Zeeland bij
zijn moeder Charley Toorop en kwam al vroeg in con-
tact met Mondriaan en diens ascetische werk (‘Mon-
driaan is erg belangrijk voor mij geweest, ik vind zijn
werk bijzonder mooi.’11). Hij zou zijn leven lang geïntri-
geerd blijven door het verstilde, vlakke landschap en de
verbeelding daarvan. Naast poldergezichten ontston-
den diverse zee- en strandwerken (afb. 101-103). Zijn
beleving van de natuur, en zijn kijk op de aard van zijn
kunst en hoe die zich verhoudt tot de natuur, verwoord-

de Fernhout eens als volgt: ‘Er is vandaag een soort
kunst, en misschien is dat wel heel goed, die je in het
gezicht slaat, die toont zich met geweld. Mijn werk doet
dat zeker niet. Juist aan de zogenaamde kunstkenners,
die gewend zijn aan dat geslagen worden, openbaart het
zich langzaam. Misschien omdat ik een verinnerlijkte
schilderkunst nastreef. Ik moet helemaal “zee” worden
of “dooi” of “winter”, om zee, dooi en winter te kunnen
schilderen. Die schilderen dan door middel van mij,
zichzelf. Dat zijn langdurige processen, vandaar dat ik
maar weinig produceer, en daarbij nog dingen die niet
eens in het oog springen ook. Misschien trouwens dat
daarin wel iets goeds steekt: wat natuurlijk is, springt
nooit in het oog. Als mijn kunst zo natuurlijk zou wor-
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100 Jan Meine Jansen (Meppel 1908 - Driebergen 1994), De golf, ca. 1950/1951. Olieverf op doek, 60,5 x 70,5 cm. 
Arnold A.W. Meine Jansen

101 Edgar Fernhout (Bergen (N-H)
1912 – Bergen (N-H) 1974)
Strand, 1958
Olieverf op doek, 100 x 55 cm
Particuliere collectie
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den als de natuur die ze verbeeldt, dat zou natuurlijk
heel goed zijn.’12 Uiteindelijk maakte Fernhout soms
ook werken die zover waren losgezongen van hun uit-
gangspunt dat onduidelijk is of land dan wel zee het
uitgangspunt vormde. Een meditatieve sfeer is wat
overbleef, wat Fernhout betreft de essentie: ‘ik maak
een nieuw beeld van wat ik zie, ik vertaal het in kleur en
ritme’.13

Grenslijn
Opereren op de vage grenslijn tussen abstrahering en
totale abstractie heeft vele kunstenaars in de 20ste eeuw
aangetrokken, en nog steeds worden de artistieke mo-
gelijkheden in die overgangszone onderzocht. Rudi van
de Wint (1942-2006), vooral bekend geworden door zijn
grote schilderingen voor het Tweede Kamer-gebouw,
maakte in de jaren 1970 diverse gedurfde, vergaand ge-
abstraheerde zeegezichten op groot formaat (tot zelfs
een breedte van 7,5 meter), en mag daarom in dit hoofd -
stuk niet ontbreken. De zeeschilderijen vormen een

sterk onderdeel binnen zijn veelzijdige, deels ook drie-
dimensionale, oeuvre. Van de Wint werkte in het mid-
den van de jaren 1960 overigens nog conceptueel, waarbij
ook enkele performances op de zee betrekking hadden
(zie verder het hoofdstuk ‘Concept’). De daarna ontsta-
ne, duidelijk bij een traditie aansluitende zeeschilderij-
en lijken, zeker op een reproductie (afb. 104), vanuit
een statisch-contemplatief standpunt te zijn gemaakt en
over verstilling te gaan. Maar wie ze nader beschouwt,
merkt dat ze toch ook vol leven zitten – door beweeg -
lijke paletmesstreken, door het verfreliëf – en soms ook
vol kleur. Van de Wint was zich wel degelijk bewust van
het levende en beweeglijke in de natuur met al haar in-
nerlijke tegenstrijdigheden: ‘In mijn werk heb ik altijd
geprobeerd een soort onbevangenheid te houden tegen-
over de verschijnselen in de natuur. Mijn meest intieme
ervaringen: de “gebrokenheid” in mij [tussen gevoel en
verstand], de “gebrokenheid” in het licht [waaruit de
kleuren voortvloeien] en de “gebrokenheid” in de schep -
ping. Gebrokenheid op zoveel gebieden doet vermoeden
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102/p. 70 Edgar Fernhout (Bergen (N-H) 1912 – Bergen (N-H) 1974), Zee (4), 1958. Olieverf op doek, 68,7 x 129 cm
Venlo, Museum Van Bommel van Dam
103 Zee, 1962. Olieverf op doek, 81 x 116 cm. Eindhoven, Van Abbemuseum

104 Rudi van de Wint (Den Helder 1942 – Callantsoog (Zijpe) 2006), (‘De schilders’), Zonsondergang, 1973. Olieverf op doek, 200 x 350 cm
Particuliere collectie, Amsterdam
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105 Willem de Kooning (Rotterdam 1904 – Long Island (New York) 1997), North Atlantic Light, 1977. Olieverf op doek, 202,5 x 177 cm
Amsterdam, Stedelijk museum

106/p. 73 Jan Wolkers (Oegstgeest 1925 – Westermient (Texel) 2007), De schuimende zee, 2000. Olieverf op doek, 180 x 120 cm
Particuliere collectie
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dat de pijnlijke polariteit van de natuur zelf is.’14 Ook al
is de werkelijkheid van de zee uitgangspunt geweest
voor deze werken, daarnaast speelt ook het schilderen
op zichzelf een belangrijke rol in dit werk.15

Kort na de zeeschilderijen van Van de Wint ontstond
‘North Atlantic Light’ (1977, afb. 105/p. 72) van de van
oorsprong Nederlandse, maar naar Amerika geëmi-
greerde expressionist Willem de Kooning (1904-1997).
De uitgestrekte Atlantische Oceaan en de wisselwer-
king van het water met het licht vormden De Koonings
uitgangspunten, die door hem werden uitgebeeld in
een uiterst beweeglijk, expressief, maar ook sterk ge-
abstraheerd schilderstuk waarin nog net iets van een
blauw (zeil)schip is te onderscheiden met de weerspie-
geling daarvan in het water. ‘Ik reflecteerde op de re-
flecties in het water, zoals de vissers dat doen’, merkte
De Kooning rond deze tijd een keer op.16 Het werk stamt
uit de latere jaren van De Kooning. De schilder was in
1963, kort nadat hij officieel Amerikaans staatsburger
was geworden, de steeds commerciëlere en competitie-
vere kunstenaarsscene van Manhattan ontvlucht, en had
zich teruggetrokken op het nabij gelegen Long Island
aan de Atlantische kust. Hij genoot op dat moment al
internationale roem en was steenrijk, maar hij was te-
vens zwaar alcoholist met een geleidelijk aftakelende
geest die medicijnen slikte tegen depressies. Niettemin
bleef hij doorgaan met schilderen, daarbij gesteund
door zijn vrouw Elaine Fried die hem van de drank
trachtte af te helpen. Twintig jaar na ‘North Atlantic
Light’ overleed De Kooning.17

Wolkers en Cremer
Op andere wijzen zouden nadien nog tal van andere
kunstenaars de zee tot essentiële aspecten terugbren-
gen. De in eerste instantie als kunstenaar opgeleide
schrijver/schilder/beeldhouwer Jan Wolkers (1925-2007)
schilderde vanaf 1987, enkele jaren na zijn verhuizing
vanuit Amsterdam naar Texel, doeken van soms zeer
forse formaten waarop hij zijn indrukken en beleving
verbeeldde van het duin- en kustlandschap maar ook
van de pure zee (afb. 106/p. 73). De schilderijen sluiten
op het eerste gezicht aan bij de divisionistische traditie
(zie bijvoorbeeld afb. 58), waarbij de verf in losse pun-
ten of streken wordt neergezet. Wolkers plaatste die
toetsen echter ook over elkaar, in soms vele lagen. Bij-
na tegelijkertijd met dit binnen Wolkers’ oeuvre geheel
nieuwe schilderwerk ontstond onder zijn handen ook

een nieuw soort sculpturen waarin glas een hoofdrol
speelt. In een interview uit 2002 vertelde Wolkers: ‘Er is
een sterke connectie tussen de glazen beelden en de
schilderijen die ik nu maak. En dat is het licht. Dat
heeft vooral ook te maken met de plaats waar ik zit. Het
Texelse licht is bijzonder mooi. Je moet niet vergeten
dat ik daar sinds 1981, toen ik hier met Karina ben
gaan wonen en de jongens hier zijn geboren, iedere
dag in zit. Ik loop erdoor, ik rij erdoor, ik zie de zee. De
zee is natuurlijk de grootste spiegel ter wereld.’18

Een weer andere nawerking van het divisionistische
uitgangspunt, dat in wezen vooral een zoeken is naar
een indringende uitbeelding van licht in een voorstel-
ling, is waarneembaar bij bepaalde werken van Albert
van Westing (1960). Deze in Tilburg en aan de Jan van
Eyck-academie opgeleide kunstenaar is al jaren  ge -
specialiseerd in fotowerken. Vrij recent ontstonden
enkele poin tillistisch ogende werken die strand en 
zee, in com binatie met de menselijke figuur, op een in-
trigerende, heel transparante manier verbeelden (afb.
107).19

Wolkers’ collega-schrijver/schilder Jan Cremer (1940)
verkoos een veel vrijere, dynamische verfbehandeling
in de vele, soms monumentale, zeegezichten die hij sinds
2003 heeft gemaakt: veelal verfreliëfs waarvan fotogra-
fische reproducties niet meer dan een indruk kunnen
geven (afb. 108, 109). De zee komt overigens ook in eer-
der werk van Cremer al voor, zoals in het grote en bonte
‘Noordzee’ (1986, 2 x 3 meter; part.verz.), terwijl de kun-
stenaar zelfs ooit naar het voorbeeld van Mesdag een
‘Panorama Cremer’ ontwierp voor het Sonsbeek-pavil-
joen in Arnhem. Met zijn dynamische schilderwijze
trad Cremer, zij het op eigen wijze, in de voetsporen
van befaamde expressionisten. Onder meer met Karel
Appel. Bram Bogart en Willem de Kooning trok Cremer
in de jaren 1950/1960 geruime tijd op.
Cremers zeestukken kennen geen schepen of mense-
lijke figuren en soms ook geen horizon. Ze gaan puur
en alleen over de bruisende, levende zee, en balance-
ren daarbij soms op de rand van de totale abstractie.
De zee heeft Cremer altijd gefascineerd. Reeds in zijn
vroege, roemruchte boek ‘Ik Jan Cremer’ (1964) noteer-
de hij: ‘Op zee, op die grote onmetelijke vlakte, kreeg ik
uiteindelijk mijn rust.’ En ruim een decennium later
verklaarde Cremer: ‘Ik ben geboren in een fabrieksstad
[Enschede], maar ik heb altijd naar de zee gezocht en
ik heb overal ook altijd aan zee gewoond. Zee heb ik no-
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107 Albert van Westing (Wassenaar 1960), Strand, 2008. Pigmentdruk op geprepareerd katoen, 60 x 200 cm
Collectie kunstenaar

108 Jan Cremer (Enschede 1940), Black Sea Blues nr 1, 2008. Olieverf op doek, 120 x 150 cm
Courtesy Galerie Centaur
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behulp van een paletmes, met de hand, met kwasten en
troffels. Ik metsel m’n werken.’22

Beweging
Verwant aan dit werk door de sprekende en zeer be-
weeglijke toets zijn de ‘Seestücke’ van Armando (1929),
die soms sterk geabstraheerd zijn maar in andere ge-
vallen dichter bij het onderwerp blijven (afb. 110-112).
Armando, die ooit enige jaren kunstgeschiedenis stu-
deerde en ook als kunstjournalist actief is geweest,
werkte in de afgelopen decennia aan een omvangrijk
en bovenal veelzijdig oeuvre, niet alleen als beeldend
kunstenaar maar ook als acteur, schrijver, violist en
theatermaker. Hij maakte ooit deel uit van de Neder -
landse Nul-beweging – in 1966 bedacht Armando het
‘exposeren’ van zeegeruis –, de Informelen en andere
groepen. Een belangrijk thema binnen zijn oeuvre is
de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de relatie
slachtoffer-dader. Armando’s meest bekende beelden
en schilderijen worden gekenmerkt door grote eenvoud
en directe expressie: ‘pure’ kunst die vanzelf spreekt.
Dat geldt ook voor de serie ‘Seestücke’, die van recente
datum is – zij het dat Armando ook eerder wel eens zee-
schappen heeft geschilderd. Armando: ‘De ‘Seestücke’
liggen in het verlengde van m’n eerdere landschappen,
waarvan het ‘Paysage criminal’ uit 1954 weer de voorlo-
per was. De zee is op zichzelf een totaal-kunstwerk, ik

heb ‘m wel duizend maal gezien. Bij Rügen bijvoorbeeld,
waar Caspar David Friedrich schilderde, de Noordzee
natuurlijk, de Atlantische Oceaan bij Los Angeles, de
Middellandse Zee bij Nice. Ik vind het karakter van de
zee zo mooi omdat hij telkens anders is. In m’n schil-
deringen voeg ik geen schepen of andere stoffering
toe, dat vind ik een onwen selijk compromis naar het
publiek toe. Ik wil iets totaals, iets definitiefs schilde-
ren.’ Armando schilderde zijn ‘Seestücke’ met olieverf
en wat terpentine, deels met de penseel en deels met
de hand. Gevernist worden ze nooit. De keuze van de
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dig, aan zee kan ik ademen en ik heb ook altijd de be-
hoefte gehad de zee te bevaren.’20 Als jongeman reeds
koos de kunstenaar het ruime sop: ‘Ik heb heel veel
 gevaren, vooral in de jaren 1950 toen ik als matroos
meevoer naar Scandinavische en Russische havens, en
ook op Nova Zemlya kwam. Zelfs op Severnaja Zemlya
[Noord land] ben ik geweest.’21 Cremer zou later ook
een woon- en werkplek betrekken aan de noordooste-
lijke kust van de Verenigde Staten, op het schiereiland
Cape Cod.
Regelmatig heeft Cremer zeeën ter plaatse geschetst
en op klein formaat geschilderd. ‘Maar de recente zee-
schilderijen ontstonden alle binnen, in mijn Italiaanse
atelier, dat in een bergdorp ligt. De zeeschilderijen zijn
herinneringen. Ik reis in mijn doeken, ik beschrijf met
verf zoals ik er ook in woorden over heb geschreven. In

mijn bundel ‘De wilde horizon’ vind je beschrijvingen
van mijn reizen boven de poolcirkel. De zee kan overi-
gens ook je grote vijand worden. Ooit maakte ik op de
Finse Golf een nachtelijke zeestorm mee met golven van
tien tot twintig meter hoog. Het schip kraakte in alle
voegen, de bemanning stond te schreeuwen van angst.
In mijn werk heb ik de verschillende aspecten van de zee
verwerkt: de verstilling én de woestheid. Tot de mooi-
ste zeeën reken ik die bij de Noordkaap [boven in Noor-
wegen], de zee bij Bretagne en die bij het zuid-Franse
Biarritz. De Middellandse Zee vind ik meer een groot
zwembad.’ De zeestukken van Cremer zijn geschilderd
met olieverf op al dan niet geprepareerde doeken: ‘Ik
gebruik verf van Talens als basis, die ik dan zelf ver-
meng met bepaalde pigmenten, met olieën en vernis,
bijenwas en zand. Ik schilder vaak met dikke lagen, met
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110 Armando (Amsterdam 1929), Seestück 3.12.11, 2011. Olieverf op doek, 200 x 200 cm. Eigendom kunstenaar
111 Seestück 9.8.11, 2011. Olieverf op doek, 200 x 200 cm. Eigendom kunstenaar

112 Seestück 30.1.12, 2012. Olieverf op doek, 125 x 170 cm. 
Eigendom kunstenaar
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Water
Voor het oog precies op de grens tussen abstrahering
en abstractie bevinden zich de grote ‘Waterwerken’
van Reinoud van Vught (1960), die gemaakt zijn van
acrylverf, water en papier (afb. 114, 115). Bij het vervaar-
digen van deze en andere, vergelijkbare werken volgt
Van Vught een opmerkelijke werkwijze. Hij spreidt een
groot vel papier uit op de vloer van zijn atelier, giet er
water en verf over uit, en bewerkt dit geheel vervolgens
door er een bezem en een kwast overheen te halen en

door aan het papier te trekken en het te plooien. Dit
proces wordt een aantal malen herhaald tot het werk
als voltooid wordt beschouwd. Van Vught: ‘Het is den-
ken vanuit de verf naar een beeld toe, vanuit de sponta-
ne beweging. Al is het een beheerste spontaniteit.’29 De
eindresultaten zijn kleurrijke beelden die in de hier af-
gebeelde gevallen, niet het minst door de ribbels, on-
willekeurig aan zee en strand doen denken en dan ook
niet zonder grond in een recente monografie als ‘zee-
gezichten’ werden aangeduid.30
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lijst laat Armando aan de koper over, ook al prefereert
hij zelf een witte baklijst. ‘Mijn zeestukken zijn telkens
in één keer geschilderd, ik kom later niet op zo’n werk
terug. Ik wil bij het schilderen altijd direct weten hoe ’t
afloopt, zoals bij een Krimi. Er gaan weliswaar veel denk -
werk en studies aan zo’n reeks vooraf, maar tijdens het
eigenlijke schilderen in het atelier laat ik mezelf ook
voortdurend verrassen.’23

Op een andere manier geabstraheerd is het hier afge-
beelde ‘zeestuk’ uit 2007 van Robert Zandvliet (1970)
(afb. 113). In een interview van een tweetal jaren eerder
had Zandvliet opgemerkt: ‘ik ben zowel in figuratie als
abstractie geïnteresseerd, maar het omslagpunt tussen
die twee interesseert me het meest. […] Zuivere abstrac-
tie is een lege huls.’24 Verhalen vertellen doet Zandvliet
beslist niet. In 2008 stelde hij: ‘Om een verhaaltje te ver-
 tellen, een anekdote, hoef je toch geen schilderij te ma-
ken? Schrijf een goed boek! […] Ik schilder geen verha-
len, maar probeer te komen tot de kern van een beeld,
alle overbodige dingen eraf te halen…’25

Een belangrijke inspiratiebron voor het hier gerepro-
duceerde werk was een ‘Zee na zonsondergang’ uit 1909
van Piet Mondriaan (afb. 90).26 Eerdere landschappe-
lijke werken uit de kunstgeschiedenis vormden wel va-

ker een inspiratiebron voor Zandvliet, zoals ook een
‘Pier en oceaan’ van Mondriaan uitgangspunt voor en-
kele werken is geweest. Zandvliets uiteindelijke schilderij
is echter een geheel op zichzelf staand werk geworden,
waarvan het reusachtige formaat en de krachtige, dui-
delijke verfstreken de beschouwer overrompelen en
zijn aandacht als het ware afdwingen. Zeeschap of
landschap, voor Zandvliet zijn het puur vertrekpunten
voor schilderijen die gaan over beweging, ruimte, licht
en lucht, en over de uitdrukkingskracht van het beeld
op zich: ‘Een landschap schilderen dat met deze tijd te
maken heeft – dat is vreselijk moeilijk. […] Ik zie het
niet als een stap achteruit. Ik probeer het beeld van een
landschap opnieuw te definiëren.’, aldus Zandvliet in
een ander interview.27 Daarbij is de eenvoud van de uit-
voering bedrieglijk: werken als dit ‘zien er uit alsof ze
geschilderd zijn in tien minuten, met een “emotio-
neel” of “expressief” gebaar. Maar dat is niet zo. Ik
maak gebruik van een expressionistisch idioom, maar
ik ben geen expressionist. Zo’n penseelstreek hoeft
niet in een emotionele opwelling te worden geschil-
derd. Het kan ook heel rustig worden gedaan. Het gaat
erom hoe het er uitziet op het schilderij – niet of het
snel of langzaam is ontstaan.’28
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De sterk geabstraheerde en de volledig abstracte kunst
zoals die zich in het begin van de 20ste eeuw ontwikkel-
den, leken in eerste instantie het wezen van de beelden-
de kunst – namelijk expressie door beeldende middelen –
tot haar uiterste consequentie te hebben doorgevoerd.
Was daarmee de beeldende kunst tot een voltooiing
gekomen? De eeuw die sindsdien is verstreken, heeft
laten zien dat de meeste kunstenaars hier toch anders
over denken. Niet alleen werden gaandeweg tal van
nieuwe materialen en technieken ontwikkeld (waaron-
der computer- en filmtechnieken), ook ontstonden nieu-
we kunstvormen (zoals de performance), werden be-
staande kunstvormen vermengd, en werden andere
uitgangspunten centraal gesteld (zoals het ‘concept’,
waarover meer in het volgende hoofdstuk). Maar boven-
al werd onbekommerd, met of zonder veel creativiteit,
voortgewerkt op ooit ingeslagen wegen. Geconstateerd
kan inmiddels worden dat vermoedelijk maar weinig
ooit ontwikkelde kunstopvattingen, -stijlen en –tech-
nieken een definitieve dood zijn gestorven.

Voortbouwend op de aloude, telkens terugkerende be-
hoefte in de kunstgeschiedenis om herkenbare, op de
visuele werkelijkheid gebaseerde voorstellingen te ma-
ken – de ‘realistische tendens’ –, ontstonden in de loop
van de 20ste eeuw stromingen als surrealisme, magisch
realisme, socialistisch realisme en fotorealisme, als-
ook allerlei persoonlijke vormen van realisme. Al deze
soorten ‘modern realisme’, waarin fantasie en persoon-
lijke werkelijkheidsinterpretatie meestal ook een be-
paalde rol spelen, getuigen van de nooit stokkende crea-
tiviteit van de kunstenaar.

Vervreemdend
Enkele voorbeelden van dergelijke modern-realisti-
sche kunst waarin de zee een prominente rol speelt,
volgen hier. Wout van Heusden (1896/97-1982) leverde
met zijn curieuze ‘Onderwaterlandschap’ uit 1938 een
wonderlijk werk af dat de zee, onder water, als in een
droombeeld toont (afb. 117). Het werk past binnen de
enkele decennia eerder in Frankrijk ontwikkelde sur-
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Een nieuwe blik op de werkelijkheid

117 Wout van Heusden
(Rotterdam 1896/97 – Rotterdam
1982)
Onderwaterlandschap, 1938
Olieverf op doek, 66 x 71 cm
Collectie J.C. Gaertman

116 Co Westerik (Den Haag 1924), Zwemmer (1), 1962. Olieverf en tempera op doek, 39 x 49 cm
Heino/Wijhe en Zwolle, Museum de Fundatie (collectie Provincie Overijssel)
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individu dat neerligt op het strand, geobserveerd tot op
de huidcellen: ‘veel vlees, dat vind ik zo waanzinig
mooi’, aldus Westerik (afb.119).5 Traditioneler van com -
positie, maar even ‘meedogenloos’ realistisch oogt het
wat latere werk ‘Strand met kind en vliegtuig’, uit 1979
(afb. 118). Maar ook dit werk kent de wat ongemakke-
lijke, moeilijk verwoordbare sfeer, de psychologische
geladenheid, die typerend is voor de meeste werken
van Westerik: werken die niet alleen direct als Weste-
riks herkenbaar zijn maar die zich ook snel nestelen in
de geest van de beschouwer en daar, of men wil of niet,
blijven hangen. Ooit stelde Westerik: ‘Een goed schilde-
rij geeft stroom af als een batterij die nooit leeg raakt.
Dat ding gaat fulmineren, pulseren en dat blijft het
doen.’6 Pure zeegezichten maakte Westerik, de mensen-
schilder, niet, maar hij liet zich wel ooit in een inter-
view ontvallen: ‘Misschien eindigt het nog wel eens
met een zonsondergang boven zee. Weet je eigenlijk
wel hoe mooi dat is? Dat bewaar ik voor als ik tachtig
ben. Dan ben ik daaraan toe.’7

Baders
Op een heel andere wijze realistisch is het grote schil-
derij ‘De baders’ (afb. 121/p. 86) uit 2001/2002 van Con-
stant (Nieuwenhuys) (1920-2005), de kunstenaar die
ooit enige tijd bij de Cobra-beweging behoorde (door
hem later als ‘pseudo-experimentele kunst’ afgedaan8)

en nadien zijn utopische ‘Nieuw Babylon’-project ont-
wikkelde. In 1969 zette Constant een punt achter dat
laatste project en wijdde zich daarna enkel nog aan de
ezel-schilderkunst. Sindsdien ontstonden tal van grote
figuurstukken: over ontheemden in een wrede wereld,
maar ook een zonnig stuk als ‘De baders’, dat de schil-
der maakte toen hij reeds in de 80 was. Het forse, vrij-
wel vierkante werk toont schimmen van zes menselijke
(deels jonge) figuren, staand, drijvend en zwemmend
in een grotendeels kobaltblauwe zee. Een vergelijking
met Cézanne’s schilderijen getiteld ‘Les grandes baig-
neuses’ (‘De grote baadsters’) ligt voor de hand; Con-
stant heeft over dat werk ook geschreven. Het echte
vertrekpunt voor Constants ‘Baders’ was echter geo-
grafisch van aard. De schilder verbleef in 2000 in de
zuid-Franse kustplaats Antibes (bij Cannes) waar hij
het plaatselijke Picasso-museum bezocht. Daar werd
hij getroffen door het bijzondere licht van de Middel-
landse Zee. Een en ander inspireerde hem tot het be-
sproken doek.9

Van iets jongere datum is de schilder Lucassen (1939),
in wiens werk de zee een rol speelt bij met name enkele
‘modifications’: bewerkingen door Lucassen zelf van
bestaande, op de vlooienmarkt of elders aangetroffen,
realistisch bedoelde schilderijen van kitscherige of na-
ieve aard. In het werk ‘Black Square’ (2006) is een link
gelegd met Malevich’ befaamde schildering ‘Zwart vier -
kant’ (afb.122/p. 87), in ‘Black Hole’ (2005, afb.120) doet
de zwarte vlek (het ‘zwarte gat’) denken aan bepaald
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realistische stroming, die ook in Nederland enige vol-
gelingen kende. Het motief van de wereld onder de zee -
spiegel gold binnen het surrealisme als een metafoor
voor het onderbewustzijn. In dit geval is die wereld ge-
vuld met – nu moeilijk nog te duiden maar duidelijk
herkenbare – beelden van onder meer een anker en
een gebroken melkkan. Van Heusden zou overigens
niet bij dergelijk surrealisme blijven steken, maar zich
nadien werpen op abstracte grafiek en geheel andersoor-
tig schilderwerk. Bij een groep, kunstenaarsvereniging
of stroming heeft de tamelijk teruggetrokken levende
Van Heusden nooit gehoord. Wel werd bij leven regel-
matig werk van hem geëxposeerd. Zelfs waren er enkele
solotentoonstellingen, onder andere in het Frans Hals
Museum, maar bij openingen liet hij meestal verstek
gaan.1

Op een andere wijze vervreemdend zijn diverse schil-
derijen van Co Westerik (1924) waarin de zee een dui-
delijke rol speelt, en die met name lijken te gaan over
de positie van de mens in de hem omringende natuur.2

Het gaat hier om schilderijen die in technische zin ge-
woonlijk uiterst doorwerkt zijn en waarvan allerlei nu-

ances in de hierbij afgedrukte reproducties helaas weg-
vallen. Binnen het grote oeuvre van Westerik kan hier
met name gewezen worden op de in de loop van een
aantal jaren ontstane reeks van schilderijen met een
eenzame zwemmer-in-zee (in totaal zijn er zes versies):
intrigerende, op een bepaalde manier beklemmende
beelden (afb. 116/p.82). Westerik: ‘De situatie heeft iets
van een zelfportret, dat lag vlak bij de hand. Zo heb ik
gezwommen bij Scheveningen, ver van de zeekust van-
daan zie je het land kleiner worden en voel je dat er he-
le vadems water onder je zitten. Dat is eigenlijk een
heel link moment. Het is het punt van echt vertrekken,
een vertrekpunt in symbolische zin.’3 En: ‘Zwemmen
in zee is een spannende bezigheid. Ik zwem zelf, mis-
schien niet zo goed, maar wel graag. In Scheveningen
loopt het strand zo af in zee. Op een gegeven moment
voel je niets onder je voeten. Dat is een heel raar gevoel.
Angst. Sensatie. Watertrappelen, de afstand zoeken van
jou tot de grond. Van die sensatie wilde ik een beeld
maken.’4

Opmerkelijk is verder het indringende, verfijnd ge-
schilderde ‘De opdrogende baadster’: een uitvergroot
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werk van Magritte waarin hetzelfde beeldelement is ge-
bruikt. De beeldtaal die Lucassen gebruikt in zijn schil-
derijen, assemblages en modifications is veelzijdig: er
zitten elementen in van stripkunst, van kitsch en van
niet-westerse kunst, er is een vleugje (neo-)surrealisme,
en er is verwantschap met popart en het daarmee ver-
gelijkbare, eveneens op het alledaagse en op massacul-
tuur gerichte, Nieuw Realisme uit de jaren 1960. Lucas-
sen spreekt zelf van een ‘synthetische stijl’. Zijn werken
zijn samengesteld: uit readymades en eigen geschil-
derde toevoegingen, uit figuratie en abstractie, uit let-
ters, cijfers en driedimensionale objecten, uit ‘kitsch’
en ‘kunst’. Toch moet elk eindresultaat bekeken wor-
den als één nieuw beeld: ‘Dat wat ik erop monteer of
schilder is het tweede beeld, een abstract beeld, boven-
op het figuratieve beeld. Die twee beelden […] moeten
als het goed is door elkaar gaan, die moeten werken als
één geheel.’10

Er is wel gesproken van de ‘beeldende dialectiek’ van
Lucassen, die via deze weg naar syntheses zoekt.11 Over
eerdere werken op basis van het soort zeegezicht dat al-
gemeen als ‘kitscherig’ wordt beschouwd, verklaarde

Lucassen ooit: ‘Heb net een zeegezicht gemaakt. Ben
naar de winkel gegaan waar ik een schilderij (een zee-
gezicht) in de etalage had gezien. Binnen liet de verko-
per mij er tien zien, kon bijna niet kiezen; waren alle
tien precies hetzelfde en vond ze alle tien even mooi.’12

Door velen verachte kitsch werd vervolgens door Lucas-
sen geïntegreerd in ‘echte kunst’ en kreeg zo een nieuw
leven. In de samenvoeging van een dergelijk zeestukje
met ‘hoge kunst’ (zoals met Malevich’ zwarte vierkant)
relativeert Lucassen beide uitingen: ‘is het niet zo dat
relativering de ultieme vorm van humor is? Ik ben mij
bewust dat dit de indruk kan wekken dat mijn werk
niet al te ernstig of serieus is. Het werk is van een hu-
morist. Wie zal dit zeggen? Maar zeker is, humor dient
bedreven te worden met grote ernst.’13

Fotowerken
Fotografie is inmiddels moeilijk meer een jong medi-
um te noemen, ontwikkeld als het is in de jaren 1830/
1840. Toch heeft het een belangrijke plaats verworven
in juist de nieuwste kunstontwikkelingen. In de afgelo-
pen decennia ontstonden tal van fotomusea en galeries
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121 Constant (Amsterdam 1920 – Utrecht 2005), Les baigneurs / De baders, 2001/2002. Olieverf op doek, 163 x 170 cm
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die, al dan niet tijdelijk, in fotografie gespecialiseerd
raakten, terwijl musea volop fotografie zijn gaan verza-
melen. Onder Nederlandse kunstenaars zijn er enkele
die internationale naam hebben verworven met hun
fotografische werk, of met werk waarvoor fotografie het
uitgangspunt vormde. Rineke Dijkstra (1959), die haar
loopbaan na de Gerrit Rietveld Academie begon als
commercieel portretfotografe voor kranten, tijdschrif-
ten en jaarverslagen, maakte vanaf 1992 een lange serie
kleurenopnames van jonge meisjes en jongens aan het
strand in diverse landen van de wereld: de ‘Beach Por-
traits’ (afb. 123-127). De universele zee is het verbinden-
de element in deze reeks.
Zee en strand waren Dijkstra van jongs af aan ver-
trouwd: zij groeide op in het kustplaatsje Castricum
waar de zee veelvuldig werd bezocht. Het was ook daar
dat ze in 1991 begon met het fotograferen van mensen
op het strand, maar deze foto’s zouden geen onderdeel
gaan vormen van de ‘Beach Portraits’. Die serie nam
pas een aanvang in de Verenigde Staten van Amerika,
op Hilton Head Island, waar ze in 1992 bij iemand op
bezoek was. Daar ontstond de eerste van een reeks
haarscherpe beelden van een deels gecomponeerde,

deels natuurlijke realiteit. In de compositorisch gezien
even eenvoudige als sterke beelden – centraal geplaats-
te, verticale figuren gecombineerd met de horizontale
zee- en strandvlakte – dwingen de starende, frontaal en
met flitslicht gefotografeerde figuren onmiddellijk de
aandacht van de beschouwer af. De figuren zijn ge-
woonlijk iets van onderen gefotografeerd, waardoor de
horizon wat onder het midden is komen te liggen en de
geportretteerden iets monumentaals hebben gekre-
gen. De fotowerken gaan ten dele over schoonheid.
Daarnaast intrigeren ze doordat ze zowel iets persoon-
lijks als iets onpersoonlijks uitstralen. De namen van
de figuren ontbreken in de titels, en allen waren ook
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123 Rineke Dijkstra (Sittard 1959)
Hilton Head Island, S.C., U.S.A., June 24, 1992, 1992
Foto, 61,5 x 51,5 cm (incl. lijst)
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen

124 Dubrovnik, Croatia, July 13, 1996, 1996
Foto, 61,5 x 51,5 cm (incl. lijst)
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen
125 Long Island, N.Y., U.S.A., July 1, 1993, 1993
Foto, 61,5 x 51,5 cm (incl. lijst)
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen
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onbekenden voor de kunstenares toen ze ze fotogra-
feerde. Dijkstra (in een Engelstalig interview): ‘In my
portraits, I try to capture something universal, but some -
thing personal at the same time. And I am very keen on
details; like a gaze or a certain gesture… But in the end,
I have to recognize something of myself in the por-
trait.’
Ook het alleen-zijn is een onderwerp van het werk. De
meeste van deze en andere fotowerken van Dijkstra to-
nen een geïsoleerd individu: ‘For me it is essential to
understand that everyone is alone. Not in the sense of
loneliness, but rather in the sense that no one can
completely understand someone else. I know very well
what Diana Arbus [Amerikaans portretfotografe van de
zelfkant van de samenleving] means when she [said] that
one cannot crawl into someone else’s skin, but there is
always an urge to do so anyway. I want to awaken defi-
nite sympathies for the person I have photographed.’14

De ‘Beach Portraits’-serie bestaat uit 20 groot-formaat
kleurenafdrukken (167 x 140 cm) van  foto’s die tussen
1992 en 1998 werden gemaakt – een overwogen keuze
uit vele opnames –, en is gedrukt in een oplage van zes.
Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam be-

schikt daarnaast over een veertiental afdrukken op wat
kleiner formaat.
Geheel anders zijn de deels fotografische figuurstukken
van Teun Hocks (1947), die inmiddels een omvangrijk
oeuvre van digitaal en/of met verf bewerkte foto-opna-
mes realiseerde van niet zelden forse formaten (afb.
128-130). Hocks, opgeleid aan de Academie Sint Joost
in Breda, begon reeds in zijn studietijd met het be-
schilderen van foto’s, maar deed ook korte tijd aan per-
formances. Zijn absurdistisch dan wel droog-komisch
overkomende, verhalende platen uit de afgelopen paar

rineke dijkstra • teun hocks
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126 Rineke Dijkstra (Sittard 1959)
Brighton, England, August 21, 1992, 1992
Foto, 61,5 x 51,5 cm (incl. lijst)
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen

127 De Panne, Belgium, August 7, 1992, 1992
Foto, 61,5 x 51,5 cm (incl. lijst)
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen
128 Teun Hocks (Leiden 1947)
Zonder titel, 2006 [nr. 34]
Digitale permanent-prent (gicléeprint) naar gescand en digitaal
ingekleurd 6x9-zwart-witnegatief, 72 x 56 cm
Druk: Bernard Ruigrok, Amsterdam. Collectie kunstenaar
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decennia doen soms denken aan surrealistisch werk
(Magritte) maar missen het opzettelijk-mysterieuze
daarvan: ‘Mijn werk is droger en Hollandser.’ Een beïn-
vloeding rond 1970 vanuit de Pop-Art speelde een dui-
delijke rol: ‘het feit dat de banaliteit van alledag ineens
werd verheven tot onderwerp, inspireerde me. Pop-Art
heeft mij leren spelen.’15

In zijn werken figureert Hocks zelf als de gewoonlijk
wat sukkelig overkomende, in de werkelijkheid ver-
dwaalde, eenzame hoofdpersoon. Toch zijn de werken
geenszins als zelfportretten bedoeld. Hocks: ‘Ik sta zelf
model omdat ik het leuk vind om te acteren, maar ook
omdat ik mezelf verregaander kan regisseren. Als ik
andere modellen zou nemen, zou ik bang zijn dat ik ze
voor schut zou zetten, want hoe ik vaak erbij sta, dat

kan ik een ander toch niet aandoen? Door deze beden-
king zou ik met anderen waarschijnlijk niet ver genoeg
gaan en daar zou het resultaat onder lijden.’16 Hocks’
werken ontstaan vanuit schetsjes op papier, waarna
door hem een decor wordt geschilderd of gebouwd
waarin de kunstenaar zelf plaatsneemt voor de foto. De
door hemzelf gemaakte fotoafdruk, op bariet-papier
van veelal fors formaat, wordt vervolgens door hem be-
schilderd met sterk verdunde olieverf met Liquin als
bindmiddel. Voor het subtiele, transparante schilder-
werk doen wattenpropjes op satéprikkers dienst als
penselen.17 De zee vormt in de hier afgebeelde en som-
mige andere voorstellingen een belangrijk onderdeel
van beelden die ieder die ze eenmaal heeft gezien, ge-
makkelijk bijblijven. 

teun hocks
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129 Teun Hocks
(Leiden 1947)
Zonder titel, 1995 [nr. 138]
Olieverf op getinte 
zwart-wit barrietdruk, 
174 x 126 cm
Particuliere collectie 

130 Zonder titel, 2011
(versie 3) [nr. 243]
Olieverf op getinte 
zwart-witfoto, 51 x 61 cm
Collectie kunstenaar
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Idee en onderzoek centraal

Vele werken uit de beeldende kunstgeschiedenis ont-
stonden, geheel of grotendeels, vanuit een idee, een
theorie of iets anders van cerebrale aard. Een visuele
waarneming is dan dus niet het voornaamste uitgangs-
punt. Men kan deze werken, deels of geheel, ‘concep-
tueel’ noemen. Zo sprak de hiervoor besproken Jan
Toorop, in 1920, van ‘mijne innerlijke conceptien’ als
uitgangspunten voor bepaalde werken van zijn hand.1

Toch is de zogenoemde ‘conceptuele kunst’ wel een op
zichzelf staand, modern fenomeen te noemen. Deze
kunstvorm, waarbij de nadruk ligt op ideeën, ingevin-
gen en onderzoek en veel minder op de uitvoering
daarvan en het visuele resultaat – die in het uiterste ge-
val zelfs achterwege kunnen blijven -, ontstond in de ja-
ren 1960/1970 als reactie op, vooral, de abstracte
kunst. Het was een antwoord dat kunstenaars in tal
van landen gaven op de schijnbaar doodgelopen, of in
elk geval in fundamentele abstractie ‘verstrikt’ geraak-
te kunst. Nederlandse kunstenaars behoorden tot de
pioniers, met figuren als Jan Dibbets, Ger van Elk en
anderen. De uitingen zijn van zeer wisselende inhoud
en aard, en variëren van ludiek tot diep ernstig.
De Amsterdamse galerie Art & Project, opgericht in
1968, speelde al snel een belangrijke stimulerende rol
in de conceptuele kunst, ook internationaal, met expo-
sities en een eigen ‘Bulletin’. Sol LeWitt, Gilbert & Ge-
orge en Richard Long behoorden tot de buitenlandse
exposanten, maar ook diverse Nederlandse kunste-
naars deden mee: Bas Jan Ader, Ger van Elk, Jan Dib-
bets en Marinus Boezem. Daarbij werden reeds spoe-
dig de uiterste grenzen verkend: de Amerikaan Robert
Barry kondigde in het 17de bulletin (1969) zijn ‘exposi-
tie’ aan met de tekst: ‘during the exhibition the gallery
will be closed’, terwijl een jaar later de Fransman Da-
niel Buren nog verder ging: ‘zijn’ bulletin werd niet ge-
drukt en niet verstuurd.2

Ontregelend
De meeste conceptuele kunst had meer om het lijf.
Daarbij is overigens niet altijd precies te bepalen wat
onder deze kunstvorm valt en wat niet. Ook is er geen
strakke begrenzing in de tijd te maken: er wordt im-
mers nog steeds (post)conceptuele kunst gemaakt. In
zekere zin conceptueel, maar eigenlijk meer nog te re-
kenen tot de anti-kunst van de Fluxus-beweging, is een

‘actie’ van de veelzijdige Wim T. Schippers (1942) uit
december 1963. Toen goot deze kunstenaar ten over-
staan van publiek en pers een flesje limonade (‘Green
Spot priklimonade’) leeg in de zee bij Petten (afb. 132).
Een kort filmpje resteert van deze performance, die
een typisch voorbeeld vormt van de ontregelende rol
die Schippers toen reeds speelde in kunsten-land. De
zee speelde ook een rol in een paar kleine performan-
ces van Rudi van de Wint (1942-2006) uit de jaren 1965-
1966, die fotografisch zijn vastgelegd. Zo zien we op
twee kleine fotoseries de kunstenaar met een schilders -
ezel in de weer aan de kust: hij staat geen zeeschilderij
te maken maar bereidt zich er op voor of denkt over
een schilderij als mogelijkheid (‘De ooghoogte van de
schilder’ en ‘De activiteiten voor het schilderen’).3

jan dibbets • wim t. schippers
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132 Wim T. Schippers (Groningen 1942)
December 1963: Wim T. Schippers ledigt ten overstaan van de
 wereldpers een flesje Green Spot priklimonade in de zee bij Petten
(still)

131 Jan Dibbets (Weert 1941), New Horizons / Land + Sea, werk uit de serie H, 2007. Kleurenfoto op board 100,1 x 120,2 cm
Particuliere collectie
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De eenling die bewogen wordt door de zee, in de zin
van emotioneel geraakt: in een veel serieuzere vorm
dan bij de hiervoor genoemde Engels werd aan deze er-
varing uiting gegeven door Bas Jan Ader (1942-1975/
76), een Amsterdamse studiegenoot van de eveneens al
genoemde Wim T. Schippers. Aders laatste artistieke
daad was een zeiltocht met een kleine boot over de At-
lantische Oceaan, vanaf Cape Cod aan de oostkust van

de Verenigde Staten van Amerika (waarheen hij al op
zijn 19de was vertrokken) naar Europa. De boot werd
uiteindelijk zonder de eigenaar teruggevonden aan de
Ierse kust: de extreme tocht is Aders noodlot gebleken
en de zee is zijn graf geworden (afb. 134-136). Aders
zeiltocht maakte deel uit van zijn driedelig project ‘“In
search of the miraculous” (songs for the north atlan-
tic)’ dat in juli 1975 een aanvang nam met een eenza-

pieter engels • bas jan ader
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Pieter Engels (1938) nam een paar jaren later plaats op
een stoel op het strand en liet een reeks foto’s van zich-
zelf in deze beschouwende positie maken onder de cu-
rieuze titel ‘Lucullus in the Land of Cokaigne’ (afb. 133)
(verwijzend naar de rijke en eetgrage Romein Lucullus;
Cokaigne = Luilekkerland). De begeleidende tekst bij
de eerste van vier foto’s luidt ‘I watch the sea, because
the sea always moves me…’ Bij de tweede en derde foto
is slechts het woord ‘always’ herhaald, terwijl bij de
vierde foto, waarop enkel nog een lege stoel te zien is,
het bijschrift luidt: ‘so, I moved’. Engels maakte overi-
gens vooral enige naam toen hij in 1971 voorstelde om
in ruil voor 25 miljoen gulden nooit meer kunst te zullen
maken: een soort afkoopsom waardoor hij zijn leven
lang geen subsidie meer nodig zou hebben.
In hetzelfde jaar 1971 ontstond nog een ander concep-
tueel kunstwerk waarin de zee een rol van betekenis
speelt: ‘La Pièce/Het topstuk’ van Ger van Elk (1941).
Het gaat hier om een blokje hout dat door Van Elk wit
werd geschilderd op een boot ergens bij IJsland mid-
den op zee, waar de lucht, volgens bepaalde berekenin-
gen, zo min mogelijk stof bevatte. ‘Het was bedoeld als

een kleren van de keizer-achtig project. Ik wilde com-
mentaar geven op het menselijke streven naar esthe-
tiek en perfectie. Daarom moest het blokje wit zijn,
want wit is het symbool van de maagdelijkheid, en
daarom ging ik er dat hele stuk de zee mee op.’4 Later
zou Van Elk ondermeer bekendheid krijgen door zijn
fotowerken van het Kinselmeer, een eeuwenoud stukje
Zuiderzee nabij Amsterdam.5
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133 Pieter Engels (Rosmalen (‘s-Hertogenbosch) 1938)
(Poetry Emotion) Lucullus in the Land of Cokaigne, 1973
Vier foto’s met tekst, 63,5 x 63,5 cm elk
Amsterdam, Stedelijk Museum, bruikleen van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed

134 Bas Jan Ader (Winschoten 1942 – Atlantische Oceaan 1975/76)
Farewell to Faraway Friends, 1971
Foto
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen

135 Bas Jan Ader (Win scho -
ten 1942 – Atlantische
 Oceaan 1975/76)
Art & Project-Bulletin bij het
project In Search of the 
Miraculous, 1975
Rotterdam, Museum
 Boijmans Van Beuningen
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werp in werken waarin zogenaamde ‘perspectivische
correcties’ centraal staan. In 1969 ontstond zijn ‘12
Hours tide project with correction of perspective’. De
filmopname van een remake daarvan uit 2009 toont
hoe een shovel in het strandzand met lange voren een

vlak omlijnt, dat vervolgens door het opkomende tij
wordt uitgewist (afb. 138).
Dibbets: ‘Ik zocht indertijd [jaren 1960] naar een ant-
woord op de minimal art, die ik overigens zeer bewon-
derde. Dit antwoord werd de conceptuele kunst met

bas jan ader • jan dibbets
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me nachtelijke wandeling bij Los Angeles naar de zee
toe (fotografisch vastgelegd) en waarvan het derde deel
een nachtwandeling door Amsterdam had moeten
worden. De start van het project werd opgeluisterd met
‘chanties’ (zeeliederen).6

Horizon
De horizon, een lijn die zoals bekend slechts in de ver-
beelding bestaat en daarom altijd wijkt wanneer men
hem probeert te benaderen, was vertrekpunt voor een
reeks fotocomposities die Jan Dibbets (1941) maakte
in de afgelopen jaren: ‘New Horizons: Land + Sea’ (2007)
en ‘Sectio Aurea’ (2007). In allerlei variaties zijn een fo-
to van vlak weiland en een foto van een kalme zee sa-
mengebracht, waarbij de horizonnen steeds op één
lijn zijn gebracht. De foto’s zijn meestal vierkant. De
gebruikte zee-opnames stamden overigens al uit de
vroege jaren 1970. Ze waren toen gemaakt vanaf het
strand bij uitspanning Parnassia in Bloemendaal en
vervolgens gebruikt voor vergelijkbaar werk: bijvoor-
beeld ‘Sectio Aurea’ uit 1972, en gebogen ‘Dutch

Mountain’-composities waarop de zee-met-horizon
een bergvorm heeft gekregen (1971-1974). De land-op-
names ontstonden bij Almere.
Een van de nieuwe series is getiteld ‘New Horizons /
Land + Sea, Serie H’ (2007) en bestaat uit twee fotocom-
binaties (afb. 131, 137). Dibbets: ‘De series zijn niet
dwingend bedoeld. Een werk kan ook op zichzelf be-
staan en los bekeken worden.’ Verwondering en bevra-
ging rond het fenomeen ‘horizon’ vormde het concep-
tuele uitgangspunt voor deze werken; bij de verwante
‘Sectio Aurea’-composities kwam daar nog de Gulden
Snede als uitgangspunt bij. Dibbets’ belangstelling
voor optische verschijnselen was al veel eerder onder-
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136 Bas Jan Ader (Win scho -
ten 1942 – Atlantische
 Oceaan 1975/76)
Foto in Art & Project-Bulletin
bij het project In Search of the
Miraculous, 1975
Rotterdam, Museum 
Boijmans Van Beuningen

137/p. 101 (boven) Jan Dibbets (Weert 1941)
New Horizons / Land + Sea, werk uit de serie H, 2007
Kleurenfoto op board 100,1 x 120,2 cm
Particuliere collectie
138 ‘12 Hours tide object with correction of perspective’, 1969 (rechts)
en de remake uit 2009 (p. 101, onder)
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werk ik met fotografie. Mijn uitgangspunt was en is bo-
vendien dat een concept belangrijk is, maar de uitwer-
king ervan nog belangrijker. Het gaat mij om beeldend
werk. Ook mijn nieuwe fotografische werk is weliswaar
ontstaan vanuit een conceptuele basis, maar de mate-
riële uitvoering vind ik wezenlijk.’ 
Dibbets’ vroegste ervaring met de zee is hem zijn leven
lang bijgebleven, en mede bepalend geworden voor
zijn artistieke zee-werken: ‘Toen ik een jaar of acht, ne-
gen was, ging ik mee met een schoolreisje van Weert
naar Scheveningen. Toen we de boulevard naderden,
zag ik aanvankelijk geen zee, maar een muur. Een on-
gelooflijke muur! Ik dacht dat het wel Engeland kon
zijn. Toen de bus over een hobbel reed, zag ik dat de
muur mee bewoog. En toen merkte ik ineens dat het
helemaal geen muur was, maar de zee.’ Dibbets’ ver-
houding tot de zee is sindsdien bovenal die van een kij-
ker geworden: ‘Ik ben geen strandligger. En ik houd
van een lege, vlakke zee, en dan met die fantastische
horizonlijn.’7

Enkele jaren na Dibbets’ vroegste compositorische ex-
perimenten met de zeevlakte en de horizon ontstond
het fotowerk ‘Study for horizon’ (1975) van de in IJs-
land geboren, maar al vroeg naar Nederland vertrok-
ken Sigurdur Gudmundsson (1942). De foto legde een
visueel spel op het strand vast dat Gudmundsson
speelde met de horizon, een diagonaal geplaatste balk
en zijn eigen gestalte (afb. 139). Het werk maakt deel
uit van een reeks ‘Situaties’, zoals de kunstenaar ze
noemde: fotowerken-met-een-knipoog die gaan over de
relatie tussen mens en natuur – de zee speelt er regel-
matig een rol in –, en die prikkelen tot reflectie.8

In het kielzog van Dibbets voer met name Ger Dekkers
(1920), die vanaf de latere jaren 1970 tal van kleurenfo-
toreeksen maakte die zowel land- als kustbeelden als

uitgangspunt hebben. Anders dan bij Dibbets, wiens
combineren van foto’s gepaard gaat met zichtbare cre-
atieve ingrepen, toont Dekkers zijn fotoreeksen zonder
meer: ‘Dit is de ingreep die je doet: je kadert het land-
schap af en monteert de foto’s daarna. Ik verander
niets aan het landschap zelf.’ ‘Ik gebruik fotografie als
medium om uit te drukken en over te brengen wat ik in
het landschap beleef. […] Ik wandel door het land-
schap en leg series uit de hand vast.’9 Zo ontstond ook
de fotoreeks bij het Friese Holwerd – bekend startpunt
voor wandeltochten over de bodem van de Waddenzee
– getiteld ‘Accretion of land near Holwerd’ (landwin-
ning bij Holwerd) (1976; afb. 140). In deze serie en veel
andere werken van Dekkers spelen de ruimte en de
leegte van nieuw (polder)land een grote rol: de panora-
mische series werpen een veelzijdige blik op een ge-
heel door de mens gevormd, veelal rechtlijnig land-
schap. 

Ramp
Een bijzonder fotografisch werk tenslotte is de opname
die de hedendaagse kunstenaar Gert Jan Kocken (1971)
in 1999 op fors formaat liet afdrukken en die een pure,
ogenschijnlijk vredige zee toont (afb. 141/p. 104-105).
Wie echter de titel van het werk leest, zal de opname
daarna nooit meer zonder bijgedachten kunnen bekij-
ken. De foto is namelijk gemaakt buiten de haven van
Zeebrugge op de plek waar jaren eerder, in 1987, het
schip ‘The Herald of Free Enterprise’ kapseisde; 192
mensen vonden daarbij de dood. Het fotowerk maakt
deel uit van een reeks vergelijkbare opnames van op
zichzelf veelal indrukwekkende landschappen waarin
echter ooit een ramp heeft plaatsgevonden (‘Disaster
areas’).10

sigurdur gudmundsson • ger dekkers
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behulp van fotografie, waarin ik toen pionierde. Niet
dat ik bewust iets nieuws wilde brengen, maar ik had
de minimal art verwerkt en ontdekte toen de fotografie
en de conceptuele manier van werken. Er ontstond een

hele generatie conceptuelen, onder wie Soll LeWit, Ro-
bert Smithson en Marcel Broodthaers. De minimal ar-
tists sympatiseerden overigens met onze zoektocht. In
wezen ben en blijf ik echter wel een schilder, ook al
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140 Ger Dekkers (Borne 
(Over ijssel) 1929)
Accretion of land near Holwerd,
1976
Zeven foto’s, tezamen 
13,5 x 97,5 cm
Haarlem, Frans Hals Museum | 
De Hallen Haarlem

139 Sigurdur Gudmundsson (Reykjavik 1942), Study for horizon, 1975. Foto, 64 x 75 cm. Amsterdam, Stedelijk Museum
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141 Gert Jan Kocken (Ravenstein 1971)
Zeebrugge (Belgium) March 6 1987: The Herald
of Free Enterprise capsizes just outside the
 harbour of Zeebrugge killing 192 people, 1999
C-print, 177 x 230 cm
Collectie kunstenaar
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Ruimtelijk en filmisch werk

In de voorgaande bladzijden is niet meer dan een keu-
ze getoond en toegelicht uit Nederlandse kunst waarin
de zee een belangrijke, dan wel de belangrijkste, rol
speelt. Daarbij is uitsluitend tweedimensionale kunst
aan de orde geweest. Dat de zee in driedimensionale
kunst maar weinig tot onderwerp is gekozen, zal nie-
mand bevreemden. Toch zijn wel nu en dan pogingen
in die richting ondernomen, waarbij de aandacht bij-
voorbeeld uitging naar de golf-vorm. De bekende beeld -
houwer Carel Visser (1928) kan hier genoemd worden
vanwege zijn werk ‘Water’ (1981, afb. 143). Dit werd
 gemaakt voor het terrein bij de hoofdingang van het
Tropenmuseum in Amsterdam. Uitgangspunt waren
tekeningen naar plassen water op het strand. Met een
snijbrander werd in een dik blok ijzer een golvende lijn
gesneden, waarna de twee delen wat uit elkaar werden
geschoven en als een soort puzzelstukken naast elkaar
kwamen te liggen.1 De golfvorm was ook uitgangspunt
voor het keramische werk ‘Japanse golf’ (afb. 142) van
Barbara Nanning (1957), een kunstenares die geschoold
werd aan de Rietveld Academie en aan de Rijksacademie 

te Amsterdam. De titel van het werk roept onmiddellijk
de vermaarde houtsnede van Hokusai in herinnering
(afb. p. 8).
Van een wat andere aard is ‘De zee de zee’ (1982; Utrecht,
Centraal Museum) van de aan de academie in ’s-Herto-
genbosch opgeleide Paul van Dijk (1947): een drie me-
ter lange plaat gegoten gips met een golf- of ribbelpa-
troon, waarop zand en schelpen zijn geplakt, een en
ander in combinatie met verzilverd brons. Een combi-
natie van schilderkunst en driedimensionaliteit be-
reikte Rudolf Smeets (1951) in diverse werken die zijn
samengesteld uit doeken met een voorstelling van de
zee (afb. 144/p. 110). Smeets volgde een opleiding in
Groningen (Minerva Academie) en Edinburgh, en is al
vele jaren gespecialiseerd in landschapschilderkunst.
Veelvuldiger zijn op het terrein van de ruimtelijke kunst
figuratieve voorstellingen aan te wijzen van thema’s
die gelieerd zijn aan dat van de zee: schelpmotieven (zo -
als in een groot werk van Mari Boeyen (1951); afb.145/
p.111), vissersfiguren, geredde drenkelingen, de geboor-
te van Venus (Jan Meefout (1915-1993) maakte diverse
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142 Barbara Nanning
(Den Haag 1957)
Japanse golf, 1991
Steengoedklei, zand,
 pigment, lak
40 x 40 x 40 cm.
Haarlem, Frans Hals 
Museum | De Hallen
Haarlem

143 Carel Visser 
(Papendrecht 1928)
Water, 1981
IJzer, 30 x 180 x 100 cm
Amsterdam,  Tropen -
museum
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144 Rudolf Smeets (Groningen 1951)
La mer à boire, 1982
Olieverf op doek, 80 x 80 x 125 cm
Bezit kunstenaar

145 Mari Boeyen (Mook 1951)
Stapeling, 1994
Brons, 150 x 75 cm
Haarlem, Frans Hals Museum |
De Hallen Haarlem
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dat zodanig door de kunstenaar werd getransformeerd
dat het op een gestold golvend wateroppervlak lijkt
(afb. 148). Slegers: ‘Alles was er vlak. Vroeger stond er
ongeveer vier meter water boven. Ik wilde de kracht van
het water tot uitdrukking brengen. Dus werkte ik in de
aarde en maakte als het ware opstuwende golven, een
soort gestolde beweging van de zeebodem.’2

Een bijzonder – zij het slechts tijdelijk - buitenproject
waarbij wél de zee als materiaal werd ingezet, mag hier
niet ongenoemd blijven: het zogeheten Waddenpro-
ject van Han Jansen (1931-1994) uit 1980. Daarbij werd
een deel van de Waddenzee door de kunstenaar hand-
matig ‘ingekleurd’ door het uitstrooien van – bewust
milieuvriendelijke – kleurenpoeders (en soms melk).
Bewaard gebleven filmbeelden en foto’s tonen verras-
sende resultaten (afb. 149, 150). Jansen gaf er indertijd

het volgende commentaar bij: ‘Ik wilde vroeger alles
graag doen. Ik tekende en werkte met olieverf en wilde
ook leren aquarelleren. Ik had een vriend die bij Talens
werkte en die kwam eens aanlopen met een gegapte
aquareldoos, de mooiste die ik ooit gezien heb, hij was
zeker een meter breed. Ik ging dus zitten aquarelleren
bij het Paterswoldse meer en ik heb het ene na het an-
dere vel weggesmeten, want het was niets, werkelijk
helemaal niets. Ik werd daar ontzettend kwaad van en
toen heb ik die hele doos in het water geflikkerd. Ik wil-
de nooit meer een aquarel maken. Op dat moment zit
ik naar dat water te kijken en daar komen plotseling de
meest waanzinnige kleurtjes bovendrijven. Dat ging
uren door. Ik vond het toen erg mooi maar nu kan ik er
pas iets mee doen en dat heeft 25 jaar geduurd.’3 De
ontstane ‘sea-art’ betrof drijvende werken van kilome-

jan meefout • piet slegers • han jansen
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uitbeeldingen van dit motief; afb. 146), zeemeermin-
nen, een ‘zeemeerminnenei’ (Hélène Min (1948)), en-
zovoort.

Sea art
Werken met de zee als materiaal (‘sea art’), zoals meni-
ge kunstenaar in het landschap ‘land art’ heeft gereali-
seerd, is vanzelfsprekend weinig voor de hand liggend
en onpraktisch (afb. 147). Wel bestaan er in Nederland

inmiddels diverse land art-werken die de zee als uit-
gangspunt hebben. ‘Sea Level’ (1996) bij Zeewolde op
het nieuwe poldergebied Flevoland bestaat uit twee
muren van elk 200 meter lang die het zeeniveau aange-
ven. Dit werk is echter geen project van een Nederland-
se kunstenaar maar van de Amerikaan Richard Serra
(1939). Ook ‘Aardzee’ (1982) van de Nederlander Piet
Slegers (1923), bij hetzelfde Zeewolde, heeft de zee als
inspiratiebron. Het betreft een stuk nieuw polderland
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146 Jan Meefout (Amsterdam 1915 – Amsterdam 1993), Zee, 1975. Marmer,  18 x 116 cm. Particuliere collectie

149 Han Jansen
(Kloosterburen (De Mar-
ne) 1931 – Loosdrecht
(Wijdemeren) 1994)
Het inkleuren van de
 Waddenzee, 1980

147 Benoît van Innes
(1960)

148 Piet Slegers (Mierlo
1923)
Aardzee, 1982. Zeewolde
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ters lang. Overigens kleurde Jansen ook in Zwitserland
en Italië onderdelen van landschappen in.
Tenslotte moet hier nog op film- en videokunst worden
gewezen waarin de zee een belangrijke rol speelt. Een
markant voorbeeld van deze categorie is ‘Everything is
going to be alright’ (of ‘Nummer acht’) uit 2007 van
Guido van der Werve (1977): een filmopname van de
kunstenaar die wandelt over de bevroren zee nabij Fin-
land, daarbij op de voet gevolgd door een kolossale ijs-
breker (afb. 151). De enscenering is bepaald monu-
mentaal te noemen. Niettemin bleek de organisatie
van deze performance goed haalbaar. Wat betreft het
regelen van een ijsbreker verklaarde Van der Werve:
‘Die kun je gewoon een dag inhuren. Dat filmpje was
eigenlijk best eenvoudig om te maken, alles rolde wel.
Ik had een goede locatiemanager die alles ter plekke
goed had geregeld. We hadden een sneeuwscooter en
een slee waarop de camera was gebouwd. Ik liep een
meter of tien, vijftien voor het schip uit. De herrie viel
me mee. Op het ijs lag een dikke laag sneeuw die het
geluid onderdrukte. Een raar, onderaards gegrom leek
het.’ Complexer was de voorbereiding van een andere
film van Van der Werve, ‘The day I didn’t turn with the
world’ (‘Nummer negen’, 2007; duur negen minuten),
waarvoor de kunstenaar de Noordpool bezocht: ‘Toen
ik voor Nummer negen 24 uur op de Noordpool moest
staan, heb ik daar een half jaar lang voor getraind. Het
grootste gevaar was onderkoeling, en dat is een gevolg
van uitdroging. Dus heb ik een half jaar geen koffie en

alcohol gedronken. Ook voor de apparatuur was de kou
een probleem […] Van te voren hadden we een dag lang
in een koelcel geoefend. Je wilt goed voorbereid op pad
gaan, want je kunt het niet zomaar een keertje over-
doen. Het was best een kostbare expeditie.’4 Van der
Werve, opgeleid aan de Rietveld Academie en de Rijks-
academie maar tevens muzikaal onderlegd – hij com-
poneert zelf soundtracks bij zijn films –, stelt in diverse
van zijn filmwerken kwesties als ‘oneindigheid’ en de
zoektocht door het individu naar ‘het sublieme’ aan de
orde, zij het niet zonder een subtiele vorm van absurde
humor: ‘het valt niet te ontkennen dat de sfeer van
mijn werk romantisch is’, aldus Van der Werve.5

Noemenswaard is ook de verfilming van de boottocht
die Ger van Elk maakte in verband met zijn eerder reeds
besproken werk ‘La Pièce’ (zie het hoofdstuk ‘Con cep t’).
De al genoemde documentaire uit 2009 rond een werk
van Jan Dibbets toont hoe een in het strand uitgediepte
vorm door de vloed wordt weggespoeld. 

Onbegrensd
Zo onmetelijk als de zee zelf, zo onbegrensd zijn de
mogelijkheden voor kunstenaars om met dit thema
iets te doen. Dit boek en de bijbehorende tentoonstel-
ling voeren slechts langs enkele sprekende Nederland-
se voorbeelden uit een mer à boire van op dit terrein ge-
realiseerde werken. Ongetwijfeld zal de toekomst nog
tal van nieuwe artistieke reflecties voortbrengen, niet
alleen op de zee als zodanig, maar ook op de verhou-
ding tussen dit grootste natuurfenomeen van onze aar-
de en de mens.

han jansen • guido van der werve
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150 De Waddenzee,
 ingekleurd door 
Han Jansen, 1980

151 Guido van der Werve (Papendrecht 1977)
Nummer acht - Everything is going to be alright, 2007
Still uit videofilm
Haarlem, Frans Hals Museum |De Hallen Haarlem
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Scheringa-collectie bevond. Met dank aan J. Wams. 2 - Zie o.a.
het essay van Cor Blok, ‘Kijkend naar schilderijen’, in Westerik
e.a. z.j., 27 e.v. 3 - Van Slooten 1995, 28. 4 - Beeren en Pam
1999, 18; zie ook Bibeb 1984, waar Westerik opmerkt: ‘De
oorsprong is mijn emotie bij het uit de kust zwemmen. Vooral
deze (toont de reproduktie van Zwemmer 5) is doortrokken van
de eenzaamheid. Dit is echt wat je bent in de eenzaamheid.’ 
5 - Van Slooten 1995, 7. 6 - Van der Eijk 1982; zie over het
karakteristieke van Westeriks werk ook o.a. Wiethoff 1991. 
7 - Interview in 1982 met Max Pam voor de Haagse Post;
geciteerd in Beeren en Pam 1999, 11. 8 - Tilroe 2004. 9 - Van
der Horst 2008, 240 e.v. 10 - Lucassen, Kaal en Van der Meijden
2009, 40. 11 - Ibidem, 20-21. 12 - Ibidem, 34. 13 - Ibidem, 15;
zie ook Sizoo 1973. 14 - Ehlers en Rondeau 2002. 15 - Interview
door R. Theunissen, 2006, op www.studioasperge.nl/Hocks.
Tevens informatie van de kunstenaar, 17.4.2012.
16 - Idem. 17 - Zie Kuiper 2008, en Koplos 2006.

CONCEPT
1 - Van der Coelen, Van Lieverloo e.a. 2003, 39. 2 - Blok (red.)
1994, 174-175. 3 - Van Koningsbruggen 2002, 26. 4 - Den
Hartog Jager 1999. ‘La Pièce’ bevindt zich tegenwoordig in de
collectie van het Kröller-Müller Museum in Otterlo. 5 - Zie
Erftemeijer 2011, 107-109. 6 - Zie o.a. Art & Project Bulletin 89,
en www.basjanader.com. 7 - De geciteerde uitspraken zijn
gedaan in een gesprek met de auteur, Amsterdam 17.2.2012.
Zie over Dibbets verder o.a. Verhagen 2007 en Fuchs en
Verhagen 2010. 8 - Unterdörfer 2000. 9 - Torringa en
Hoogendonk 1999, 244. 10 - Zie www.gertjankocken.nl. 

EPILOOG
1 - Blotkamp 1989, 180-183. 2 - www.buitenbeeldinbeeld.nl/
Flevoland/Aardzee.htm. 3 - Beenker, Jansen en Krol 1995, 64.
4 - Smallenburg 2009. 5 - Idem; zie ook Metropolis M, okt/nov
2008.
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