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Jo Koster (1869-1944)

Handwerkende vrouw in Zeeuwse dracht

1896

Olieverf op doek

73 x 100 cm.
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Vooraf

Domburg als toevluchtsoord voor de kunst 
is voor altijd verbonden met de namen van 
Jan Toorop en Piet Mondriaan. Maar de ver-
binding van beide schilders met Domburg 
was nooit zo levend gebleven indien er niet 
in zekere mate een school was ontstaan, en 
indien niet de plaatselijke liefhebbers, of zij 
zich nu in de directe omgeving van deze 
kunstenaars bevonden, of meer op afstand, 
de herinnering niet actief levend hadden 
gehouden. Vele handen hebben er in de 
loop der tijden voor gezorgd dat Domburg 
zijn roeping als kunstenaarsplaats kon be-
houden. 
In dit verband moet zeker kunsthandelaar 
Jan Huibers genoemd worden, die gedu-
rende twintig jaar, eerst zelfstandig, later in 
samenwerking met Studio 2000, de zomer-
expositie in het voormalig kerkgebouw aan 
de Noordstraat organiseerde.
Deze tentoonstellingen hadden een brede-

re strekking dan hun directe verkoopdoel-
stelling alleen. Ze droegen in al die jaren bij 
aan het Domburgse kunstklimaat. Naast de 
activiteiten waarbij de levende schilders van 
nu hun kunst konden laten zien, vormden 
de tentoonstellingen van Het Noorderlicht 
een verbinding met het verleden. Hierdoor, 
maar ook door de Schildersweek, de expo-
sities in het Marie Tak van Poortvlietmuse-
um, de Duingalerie en andere activiteiten, 
is Domburg nog steeds een springlevende 
kunstplaats.

Dit jaar is het jubileumjaar waarvoor er een 
bijzondere activiteit is. Naast de galerie in 
de kerk is er extra expositieruimte gecre-
eerd waar schilders van nu hun werken laten 
zien. Gedeeltelijk hebben ze die ter plaatse 
gemaakt. Wij hopen van harte u deze zomer 
te mogen begroeten in Domburg zodat u 
kennis kunt maken met de oude én de nieu-
we kunst.

Ad van Gaalen
hoofdredacteur
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Jan Toorop (1858-1928)

Walcherse boerin,

Olieverf op karton

39 x 26 cm.
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Isaac Israels (1865-1934)

Baadster op het strand

Olieverf op doek

58 x 44 cm.

Gesigneerd: links onder
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‘Toorop houdt van den zee-kant van ons land. 
Hij woonde twee keeren, een langen tijd te 
Katwijk aan Zee, vlak aan het water, in het 
huisje dat Berlage daar voor hem bouwde. 
Daarna is hij naar Domburg beginnen te trek-
ken, soms in den zomer, dikwijls later bij voor-
keur, hij zit er nu tot diep in den winter van 
dit jaar, dat, nu ik schrijf, zoo weinig wintersch 
is…
Een der bezoeken, die ik hem van den zomer 
bracht, was daar te Domburg, in het huisje 
van de oude mevrouw Elout, vlak aan zee, 
hoog boven het strand. Toorop zit daar, bin-
nen te teekenen, buiten te luisteren, te kijken, 
te rooken – of hij rijdt rond in het wagentje 
door het hem welgekende dorp, door de 
streek van zijn affectie.’ 
Zo beschreef criticus Albert Plasschaert in 
1921 de ouder wordende kunstenaar Jan 
Toorop in het Zeeuwse Domburg. 

Domburg was zich vanaf de zeventiende 
eeuw gaan ontwikkelen als badplaats, toen 
stedelingen uit Middelburg ’s zomers de kust 
bezochten en zomerverblijven bouwden. 
Toen in 1834 twee Middelburgse families 
met badkoetsen heilzame zeebaden gingen 
nemen, nam de omvang van de badplaats 
toe. Scheveningen gold waarschijnlijk als 
inspiratiebron: hier werden al in 1818 zee-
baden aangeboden vanuit het badhuis van 
Jan Pronk. Domburg volgde in 1837 met het 
Badpaviljoen, en in 1866 werd het Badhotel 
geopend. De kring van badgasten bleef voor-
alsnog beperkt tot de kleine Zeeuwse stede-
lijke en adellijke elite. Voor de meeste mensen 
was een baduitstapje niet betaalbaar en Wal-
cheren was bovendien moeilijk te bereiken. 
Door de aanleg van de spoorlijn Roosendaal-

Vlissingen en de aansluitende dienst van de 
Stoomvaart Maatschappij Zeeland op Enge-
land kwam daar verandering in. Domburg 
verwelkomde in toenemende mate badgas-
ten vanuit andere delen van Nederland, en 
vanuit België, Engeland en Duitsland. De ont-
wikkeling van Domburg als badplaats werd 
gretig gestimuleerd. Er werd een ‘Comité tot 
bevordering van de belangen der badplaats 
Domburg’ opgericht en in de zomers werd 
het Domburgsch Badnieuws gepubliceerd, 
waarin een lijst met aangekomen vreemdelin-
gen was opgenomen. Vanuit het Duits werd 
het boekje ‘De beteekenis en het gebruik der 
zeebaden, in verband beschouwd met het 
Noordzeebad Domburg’ vertaald. In de jaren 
tachtig werden grote duinvilla’s gebouwd 

BADEN IN HET ZEEUWSE LICHT
KUNST IN DOMBURG

Jan Toorop 

(1858 -1928)

Annetje, 1927

Krijt op papier

31,4 x 21,5 cm.

Gesigneerd: 

links onder
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door gefortuneerde families uit Duitsland, en 
in 1886 bracht de arts en masseur Johann Ge-
org Mezger zijn eerste bezoek aan Domburg. 
Mezger, tegenwoordig gezien als de grond-
legger van de fysiotherapie, had een grote re-
putatie verworven. Hij behandelde vanuit het 

Prinses Marie der Nederlanden, die behoorde 
tot de Duitse prinselijke familie Von Wied, en 
haar schoonzus Elisabeth von Wied, de konin-
gin van Roemenie. Zij vormden een rijke aan-
vulling op de lijst van nieuwe vreemdelingen 
in het Badnieuws! 

De badgasten en de patiënten van dr. Mezger 
waren niet de enigen die Domburg tot een 
drukker dorp maakten. Aan het begin van 
de twintigste eeuw vonden ook kunstenaars 
hun weg naar de kustplaats. Ze kwamen voor 
het beroemde Zeeuwse Licht, maar ook voor 
één kunstenaar in het bijzonder: Jan Toorop.    
Toorops bekendheid in Europa was door de 
verspreiding van kunsttijdschriften met arti-
kelen over en reproducties van zijn werk aan-
zienlijk gegroeid. Met name in Duitsland en 
Oostenrijk werd zijn symbolistische werk goed 
ontvangen. Het was te zien op tentoonstellin-
gen in Berlijn, München, Dresden en Wenen. 
Op de ‘Wiener Secession’ van 1902 werd er 
een speciale Toorop-zaal ingericht, waarvoor 
hij drieëntwintig stukken inzond. Van Ver Sa-
crum, het tijdschrift van de Secession, werd 
een speciaal nummer aan het werk van Toorop 
gewijd. Zijn werk was zowel in techniek als in 
stijl zeer uiteenlopend. Toorop maakte teke-
ningen in potlood en krijt met Jugendstilde-
coraties, fijn-uitgewerkte portretten en hij had 
het pointillistische schilderen weer opgepakt, 
dat hij ontwikkelde tot een kleurrijke stijl die 
aansloot bij het Nederlandse luminisme. Dat 
luminisme, de nieuwe beweging in de Neder-
landse schilderkunst en geïnspireerd op de 
moderne Franse stromingen, had zijn basis 
op Walcheren. Jan Toorop en Piet Mondriaan 
waren de voormannen: zij wilden niet alleen 
de werking van het licht weergeven, maar ook 
de sensatie die zij daarvan ondergingen. Zo 
gezien was dit luminisme een begin van de 
verinnerlijking in de kunst.

Vanaf 1898 kwam Toorop iedere zomer in 
Domburg, soms langer, soms korter, meestal 
in de zomer, maar ook wel buiten het hoog-
seizoen. Na verloop van tijd verbleef hij op 
een vast adres aan de Markt, waar restaurant 
‘In den Walchersen Dolphijn’ gevestigd was. 
Hier kwamen zijn gepointilleerde werken 

Jan Toorop (1858-1928)

De  trekschuit, Zeeland 

1913

Krijt en aquarel op 

papier

18 x 23,5 cm. 

Gesigneerd en geda-

teerd: rechts onder

Mies Elout-Drabbe 

(1875-1956)

'Tuin met vijver

(Domburg)'
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36 x 38 cm.

Gesigneerd: 

rechts onder
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Amstelhotel patiënten die tot de hoogste 
Europese adel behoorden en die hij voor een 
genezend zeebad naar Zandvoort verwees. 
Door zijn Middelburgse echtgenote kwam 
hij in Domburg terecht, en hij besloot er een 
villa te laten bouwen waar hij ’s zomers pa-
tiënten kon ontvangen. Onder zijn waren 

Jan Toorop 

(1858 -1928)

Kanaal Zierikzee, 1915

Gemengde techniek op 

papier

10 x 15 cm.

Gesigneerd: links onder
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waren kunstenaars die zich nieuwsgierig op 
de hoogte kwamen stellen van wat zich ’s zo-
mers afspeelde in het dorp. De kunstenaars-
kolonie die zo langzamerhand ontstond, kon 
goed overweg met de gegoede en kunstmin-
nende groep badgasten. Ondanks dat hij van 
rust hield, genoot Toorop volop van de grote 
aanloop van kunstenaars, schrijvers en andere 

in olieverf tot stand, zijn luministische teke-
ningen en zijn portretten naar Domburgse 
burgers. Hij was op Domburg gewezen door 
Mies Drabbe, zijn goede vriendin en enige 
leerling. De eerste keer dat Toorop naar Dom-
burg ging was waarschijnlijk op uitnodiging 
van Mies’ vader, de gepensioneerde generaal 
Jan Drabbe, en zijn vrouw Louisa, die sinds 
1895 permanent in de badplaats woonden. 
Toorop kende de familie Drabbe al langer. 
Drie jaar eerder had hij al het portret van de 
twintigjarige Mies gelithografeerd (‘Meisjes-
kopje’) in een stijl die nauw aansloot bij zijn 
symbolistische Jugendstiltekeningen. Tussen 
Toorop en de familie Drabbe was in de tussen-
tijd een hechte vriendschap ontstaan. In de 
zomer van 1898 tekende Toorop een dubbel-
portret van de pensionaris en zijn dochter in 
de tuin. Hij schonk het ze en noteerde op het 
blad: ‘Souvenir aan Domburg / aan de familie 
Drabbe’. Drabbe achtte het kunstenaarschap 
van Toorop hoog en uitte zijn bewondering in 
gedichten die hij af en toe publiceerde in het 
Domburgsch Badnieuws. Doordat Mies koos 
voor de beeldende kunsten werd de band 
met Toorop alleen maar sterker. Ze had lessen 
gevolgd bij Willem Johannes Schütz in Mid-
delburg. Daarna volgde ze een opleiding aan 
de Haagse Academie. Ze zag Toorop steeds 
vaker en hij werd haar belangrijkste leermees-
ter. Mies bleef altijd in Zeeland werken. Ze was 
in 1902 getrouwd met Paul Elout, de directeur 
van de Domburgsche Zeebadinrichting en 
zoon van de voormalige burgemeester van 
Domburg.

Toorop had zich in 1898 in een brief aan Mies 
Drabbe (‘Lieve Miesje!’) nog beklaagd over de 
drukte in Scheveningen – ‘Ik nam heden zon-
dagmorgen een zeebad in Scheveningen in 
een groote koets, verbazend vervelend, als ik 
denk aan die heerlijke groote golven en vrij, 
lang, met weinig menschen in Domburg. Dan 
staat er een man die zegt “er uit nu meneer”, 
hier in Scheveningen – maar het rustige toe-
vluchtsoord Domburg werd ook steeds druk-
ker. In Toorops kielzog volgden collega’s, leer-
lingen, vrienden, kunstcritici en -liefhebbers. 
Hij had zijn enthousiasme voor Domburg 
overgebracht op andere kunstenaars, en er 

Jan Toorop

 (1858-1928) 

 La Sainte famille, 1924

Gemengde techniek 

op papier

17,5 x 13,5 cm.

Gesigneerd: 

rechts boven

artistiekelingen: zijn dochter Charley, Roland 
Holst, Miek Janssen, Van Schendel, Boutens, 
Van Dam van Isselt, Havelaar en vele ande-
ren. ‘Toorop zat er’, schreef Plasschaert (1921), 
‘en leefde mee, en rookte een sigaar, en was 
voortdurend gastvrij. Hij zat er op een kana-
peetje, met zijn onwillige beenen van zich af. 
Soms deeden die pijn, als hij te lang stil zat, en 
hij morde wat onwillig; dan was hij weer bij. 
Een musicus en een schrijver spraken Tapio-
caansch, een zelf-uitgevonden taal, en Toorop 
sprak die mee; dwaasheid en frankheid van 
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jeugd was hem niet vergaan. Hij dronk zijn 
thee, en zei opeens tegen een musicus: dat 
was goed; hij had geluisterd in zijn kop naar 
die muziek, terwijl je zoudt denken: hij kon in 
dit geharrewar van gesprekken niet opletten. 
Hij zat van de zee af, in den versten hoek van 
het kamertje, waar je op Domburg ziet, dat 
achter dichte kleine bosschen ligt. In ’t zwart 
gekleed, zat hij met den donkeren kop in het 
kamertje waarvan de ramen open waren, en 
d’avond den horizont dichter en dichter bij 
bracht. Je wist als je dien kop zag uit het Oos-

ten, dat die kop iets moest kunnen bedenken, 
iets kunnen snel verzinnen tot op bizarre ma-
nier toe; je wist misschien niet dadelijk, hoe 
geconcentreerd die kop met het groot gol-
vend haar, zich naar werk kan toebuigen en 
het Toorop onverschillig maken, waar hij zat 
en hoe – als hij lust tot werken kreeg. (…)
Hij zat daar als gastheer, gulweg: rookend en 
oplettend of hij je iets kon aanbieden. En hij 
leek misschien, de meesten, gemakkelijk te 
genaken, omdat zijn hoffelijkheid zoo een-
voudig is, en zijn charme zoo groot; omdat 

zijn handen, die als die van een beeldhouwer 
zijn, gemakkelijk-vriendelijk zich strekken.’
De avonden en nachten in het kunstenaars-
dorp waren gevuld met de stemmen van de 
kunstenaars. Plasschaert beschreef in het 
laatste deel van zijn artikel zo’n avond: ‘Het 
was al doende, pratende, spelenderwijs-mu-
siceerende, avond geworden. De avond was 
klaar; de horizont was naar achter geschoven; 
de zee zong; de sterren waren witachtig in 
het zwart. Toorop, te immobiel voor zichzelf, 
kreeg lust in vertier. We zouden naar het Pavil-

joen gaan – en een bowl laten maken. We trok-
ken op; Toorop in zijn wagentje, geëscorteerd. 
De nacht was over Domburg; er was god noch 
goed mensch in de dorpsstraat. We duwden 
de helling op, we reden tot in het Paviljoen, 
waar evenmin meer dan een paar menschen 
waren (alleen Elout, de bad-directeur en zijn 
vrouw, de schilderes) en we formeerden een 
rechte lijn evenwijdig aan een toneeltje, dat 
er in dat paviljoen is; waar een vleugel stond 
die een goed meubel was. De bowl werd ge-
brouwen en opgebracht in zijn glazen, kleurig, 

Jan Toorop 

(1858-1928)

De regenboog, 1906

Potlood en gekleurd 

krijt op papier

43,2 x 62,3 cm.

Gesigneerd: links onder

Voorheen collectie 

Studio 2000
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vat; een der dames vulde glas na glas. Toorop 
houdt van een gezellig breed-uit zijn – maar 
niet botweg, en alleen. Er zou muziek zijn; al-
tijd zou er muziek zijn! … De zangeres met het 
blankomzwachtelde been ging bij de piano 
staan; forsch in een witte jurk, en begon: de 
componist begeleidde Fransch-puntig. ’t Een 
volgde op ’t ander – de muziek trok een paar 
late badgasten naar ’t Paviljoen, maar ze ble-
ven ver; wij waren er, de schilders, de musicee-
renden – d’overigen, ze speurden het, waren 
niet…
De nacht was aan zijn kleine getallen van 
uren, toen we optrokken. De lantarens licht-
ten over vergeten wegen, d’eene straat leek 
uit een Fransche streek; Toorop, midden van 
het kluwen, zat in zijn wagentje, en was ver-
heugd. Hier en daar, bij een zijstraat trok een 
groepje weg; de schilderes, de componist en 
de schrijver brachten Toorop met een paar an-
deren tot zijn kleine kamer, en trokken toen, 
op hun fiets, van stilte pralende wegen over 
tot zij in de stad kwamen, waar d’eene toren is 
als een minaret, en als Gorter’s toren heeft… 
een jonge stem.’

Jan Toorop was, met zijn lichtbruine huids-
kleur, karakteristieke haardos en puntbaard 
ongetwijfeld een opvallende verschijning in 
het Zeeuwse dorp. Hij was gemakkelijk in de 
omgang en knoopte eenvoudig vriendschap-
pen aan met vooraanstaande kunstenaars uit 
binnen- en buitenland. Hij had een scherp 
oog voor vernieuwing in de kunst en maakte 
zich uiterst snel nieuwe technieken en stijlen 
eigen. Toch was hij niet arrogant. Hij kon net 
zo goed plezier beleven aan goede kunste-
naars die eenvoudig en eerlijk werkten. 

Het zorgde voor een aantrekkelijke sfeer in 
het kunstenaarsdorp. Avant-garde kunste-
naars als Piet Mondriaan, Ferdinand Hart Nib-
brig en Jacoba van Heemskerck exposeer-
den zij aan zij met kunstenaars die zich niet 
ten doel stelden de kunsten te vernieuwen. 
Toorop, die het meest bekend werd door zijn 
vroege pointillistische stijl, zijn symbolistische 
Jugendstiltekeningen en zijn heldere luminis-
tische werk, richtte zich na 1905 meer en meer 
op religieuze thema’s. Dat wil niet zeggen dat 
andere motieven niet meer ontstonden. Hij 
tekende nog veel in Domburg en omgeving in 
heldere kleuren, of studeerde naar eigentijdse 
Zeeuwse modellen. 

Toen enkele van de Domburgse kunstenaars 
in 1910 deelnamen aan de St. Lucastentoon-
stelling in het Amsterdamse Stedelijk Muse-
um, sprak de kunstwereld van ‘de triomf van 
Domburg’. Het zinderende luminisme van 
Toorop werd uitbundig geprezen en het ab-
straherende werk van Mondriaan – de schet-
sen van de zee en het kerkje, waaruit later zijn 
eerste abstracte werken ontstonden – was 
dé sensatie, hoewel het voor sommigen nog 
te modern was. Naast Toorop en Mondriaan 
toonde Jacoba van Heemskerck haar werk. 
Ze werkte op dat moment nog in kubistische 
trant. Toen ze niet veel later kennismaakte met 
het werk en de ideeën van Wassily Kandinsky 

Jan Toorop

 (1858-1928)

Werkers op de dijk  

1913

Potlood en krijt op 

papier

32,2 x 38,5 cm.

Gesigneerd: 

rechts onder

Jan Toorop

 (1858-1928)

Annie Hall, 1903
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liet ze rond 1914 haar kubistische periode 
achter zich en richtte ze zich op het Duitse 
expressionisme. Hoewel thema’s als zeilboten, 
vissen en schelpen regelmatig bleven terug-
keren, werd haar werk steeds abstracter. In 
houtsneden had ze de mogelijkheid om vor-
men krachtig en gestileerd weer te geven. 
Net als Kandinsky geloofde Van Heemskerck 
in de geestelijke werking van kleuren, dus het 
is niet verwonderlijk dat ze haar houtsneden 
vaak met de hand inkleurde. In Domburg zag 
Van Heemskerck het werk van Mondriaan, die 
uiteindelijk bij de abstractie eindigde, maar ze 
ging niet zo ver als hij. Ze keerde terug naar 
meer realistische vormen en vond een stijl 
waarbij gestileerde vormen samen gingen 
met over het vlak slingerende lijnen. Via Her-
warth Walden, de Berlijnse eigenaar van gale-
rie Der Sturm en voorvechter van de moderne 
kunst, kwam Van Heemskerck in contact met 
de moderne kunstwereld in Duitsland. In 1913 
organiseerde hij de ‘Erste Deutsche Herbstsa-
lon’, een internationale tentoonstelling van 
moderne kunst. Van Heemskerck exposeerde 
er met Nederlanders als Jan Sluijters en Leo 
Gestel en met de kunstenaars van Der Blaue 
Reiter. Het werk van Van Heemskerck maakte 
diepe indruk in Berlijn. Walden werd propa-
gandist van haar kunst en vanaf maart 1914 
werden in verschillende Duitse steden als 
‘Sturm-Wanderausstellungen’ speciale Jacoba 
van Heemskerck-exposities gehouden. Van 
Heemskerck maakte vanaf dit moment méér 
deel uit van het Duitse modernisme dan van 

het Nederlandse.

Jacoba van Heemskercks inspirator Piet 
Mondriaan bracht in 1908 voor het eerst twee 
weken in Domburg door. Hij was door zijn 
kennismaking met Jan Sluijters en Leo Gestel 
meer luministisch en expressief gaan schilde-
ren. Hij was toegetreden tot de Theosofische 
Vereniging en was begonnen met yoga: Char-
ley Toorop zag hem op het strand wel eens in 
Lotushouding zitten. Hij concentreerde zich 
hier op vier motieven: de kerk, de vuurtoren 
van Westkapelle, de duinen en de zee. Het was 
in Domburg voor het eerst dat Mondriaan de 
kleuren schilderde die hij zag, in plaats van hoe 
ze zouden moeten zijn. Hij schilderde kort in 
een pointillistische stijl, maar vereenvoudigde 
zijn vormen steeds meer en kwam uiteindelijk 
tot werken waarin hij alleen nog het ritme van 
die vormen weergaf: de eerste aanzetten tot 
zijn latere, beroemde abstracte schilderijen 
werden in Domburg gemaakt. Na zijn verblijf 
in Parijs (1911-1914), waar hij het Franse kubis-
me verbond met zijn theosofische opvattin-
gen, werd Mondriaan tijdens een bezoek aan 
zijn zieke vader in Nederland verrast door het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Hij kon 
daardoor niet terug naar Parijs en besloot te-
rug naar Domburg te gaan. Hij begon met het 
schetsen van de kerk en de zee: het mondde 
uit in zijn eerste abstracte werken, waaronder 
de serie ‘Pier en Oceaan’ die later door Helene 
Kröller-Müller werd aangekocht. Hij bleef niet 
lang in Domburg. In januari 1915 vestigde hij 
zich in Laren, waar hij zijn ideeën verder uit-
werkte met gelijkgestemde kunstenaars Bart 
van der Leck en Theo van Doesburg. Gelei-
delijk verdween elk naturalisme uit zijn werk, 
elke beweging en diepte, en paste hij enkel 
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nog de primaire kleuren, zwart en wit toe, om 
iedere associatie met de natuur te vermijden. 
 
Tegenover het avant-gardistische geweld 
van Mondriaan en Van Heemskerck stond het 
werk van Jan Heyse, die ook deelnam aan de 
St. Lucastentoonstelling in Amsterdam. Heyse 
werd door collega-kunstenaar Paul Arntze-
nius omschreven als ‘een stille teruggetrok-
ken figuur die wat schuw door het leven ging 
en zich afzijdig hield van het kunstenaarswe-
reldje in Veere en Domburg.’ Het werk van de 
gevoelige schilder en tekenaar sloot aan bij 
zijn karakter. Hoewel hij in Amsterdam en la-
ter in Domburg meermaals exposeerde met 
de moderner werkende kunstenaars, kwam er 
in zijn werk geen avant-gardistische omslag. 
Heyse vermengde religieuze onderwerpen 
met het Zeeuwse alledaagse leven, waardoor 
hij met profane onderwerpen eerbied wist af 
te dwingen. Hij hield zich in afzondering bezig 
met wat de NRC noemde ‘mystiek’ werk en ‘de 
verinnerlijking van een oneindig gevoel in het 
eindige.’ Evenals zijn tekeningen ademde ook 
Heyses grafiek deze sfeer. Hij beheerste uiteen-
lopende technieken en als een gedegen am-
bachtsman paste hij deze met een bijna mid-
deleeuws geduld toe. Hij leek te zoeken naar 
de grootste zuiverheid, de ontroering van de 
diepste eenvoud, zonder dat hij sentimenteel 
werd. De graficus-criticus R.W.P. de Vries jr. con-
stateerde in 1915 een ‘voorkeur voor het ede-
le, zachte’, maar, schreef hij, ‘het blijft streng, 
ernstig teekenwerk’. Juist door deze fijne, be-
scheiden en vaak decoratieve tekenstijl werd 
Heyse met een zekere regelmaat uitgenodigd 
om illustraties te maken voor kalenderbladen, 
het Zeeuws Prentenboek – dat Prinses Juliana 
op haar tiende verjaardag kreeg aangeboden 
door de vrouwen en meisjes van Zeeland –, 
het gedenkboek voor het vijfentwintigjarig 
regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina 
en het Hollandsch Liederboek. In 1930 werden 
bovendien zijn blokboekjes in een bibliofiele 
oplage verspreid. 
De zogenoemde ‘Domburgse triomf’ bij de St. 
Lucastentoonstelling was mogelijk een aanlei-
ding voor Toorop om een Domburgs tentoon-
stellingsgebouw op te richten. In het speciaal 
daarvoor ontworpen withouten kunstzaaltje, 

schuin tegenover het Badpaviljoen, vonden 
van 1911 tot en met 1921 (1918 uitgezonderd) 
de Domburgsche Tentoonstellingen plaats. 
Het werd een bijzonder, jaarlijks terugkerend 
evenement, waar kunstenaars elkaar troffen 
en ideeën uitwisselden. Aanvankelijk hadden 
de exposities een ‘Walchersch’ karakter: de 
deelnemers woonden of werkten in de zomer 
op Walcheren. De uit België gevluchte kunste-
naars – Nederland ving tijdens de eerste oor-
logsmaanden honderdduizenden Belgen op 
– werden daar vanaf 1915 ook toe gerekend. 

Emmanuel Viérin was één van de vele Belgen 
die naar Zeeland vluchtten. Aanvankelijk was 
Viérin naar zijn zomerverblijf in Duinbergen 
vertrokken, maar na de bezetting van Leuven 
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verlieten hij en zijn broer Joseph het land. Ze 
vestigden zich op het buitengoed ‘Iepenoord’ 
in Oostkapelle (Walcheren), wat hij beschreef 
in een brief: ‘Wij wonen hier op een soort kas-
teel, te midden in een grote tuin, langs de 
grote weg van Middelburg naar Domburg. 
Het huis was niet gemeubeld maar wij heb-
ben al gauw wat van alles bijeen gebracht 
en wij leven er goed.’ De eerste maanden van 
de oorlog bleef Kortrijk nog bereikbaar, en 
Viérin maakte zo nu en dan de (al wel moei-
zame) tocht. In het voorjaar van 1915 plaatste 
Duitsland echter een honderden kilome-
ters lang hek langs de Nederlands-Belgische 
grens, dat onder hoogspanning stond. De 
bezetters wilden daarmee de enorme vluch-
telingenstroom een halt toeroepen: onder 
de vluchtelingen bevonden zich duizenden 
oorlogsvrijwilligers die via Nederland naar En-
geland wilden om dienst te nemen in het ge-
allieerde leger. Deze ‘vervloekten draad’ liep 
langs de gehele grens, door bossen, rivieren 
en zelfs dwars door een klooster. Elektriciteit 
was in 1915 overigens nog nauwelijks bekend: 
slechts een achtste van de Nederlanders had 
stroom in huis, bij de Belgen was dit percen-
tage nog lager. De bevolking werd via artike-
len op de hoogte gebracht van het gevaar van 
de hoogspanning. Onder de kop ‘Levensge-
vaarlijk’ was te lezen: ‘Het is aan de inwoners 
bekend dat een elektrische hoogspanning is 

opgericht, ter afsluiting van het grenszone 
gebied. In weerwil van de herhaaldelijke ge-
maakte waarschuwingen heeft onlangs een 
betreurenswaardig ongeluk voorgedaan. In 
het belang van iedereen wordt er nog eens op 
gewezen dat elke toenadering aan de heining, 
die onder elektrische hoogspanning staat le-
vensgevaarlijk is. Elke aanraking zelfs die van 
menschen of dieren die in de draden zijn blij-
ven hangen, heeft den dood ten gevolge. Om 
deze reden kan voor elk overklimmen niet ge-
noeg gewaarschuwd worden. Zelfs de proef-
neming eischt offers. Ook nieuwsgierigen 
kunnen hiervan notitie nemen. In elk geval zal 
het gebeurde ongeluk aan alle volwassenen 
een les wezen, maar inzonderheid voorou-
ders, geestelijken en onderwijzers aanleiding 
geven hun kinderen en de jeugd met het 
grootste gevaar nadrukkelijk bekend maken.’ 

De barrière betekende het begin van vier jaar 
ballingschap in Nederland voor Viérin en vele 
anderen. In tegenstelling tot veel van zijn 
lotgenoten was Viérin niet aangewezen op 
financiële steun vanuit de Nederlandse over-
heid. Omdat hij voldoende reserves had op-
gebouwd was de oorlog in financieel opzicht 
geen zware periode voor hem. Hij kon er een 
behoorlijke levensstandaard op na houden en 
verleende bovendien steun aan evenementen 
met caritatieve doeleinden, onder meer aan 
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de ‘rondreizende tentoonstelling ten voordele 
van het Internationaal Liefdewerk voor Ge-
wonden en Krijgsgevangenen’ die tijdens de 
oorlog Breda, Den Haag en Amsterdam aan-
deed. 

De oorlog kwam niet tot uiting in zijn werk. 
Frans de Vleeschouwer schreef in 1935 over 
zijn stijl, die ondanks het woeden van de Eer-
ste Wereldoorlog consistent bleef: ‘Viérin was 
immers reeds een gevestigd schilder, toen 
de wereldramp uitbrak; de onderwerpen, die 
hij in Nederland aantrof, waren daarenboven 
voor hem niet nieuw en waren zoo nauw ver-
want met deze, die hij ontleende aan onze ei-
gen kuststreek, dat zij omzeggens geen ken-
tering in zijn werk konden veroorzaken.’ Viérin 
begaf zich in het traditionele circuit van mu-
sea en verenigingen waarin een gematigde 
richting de boventoon voerde. Het leek een 
onbezorgde tijd, maar toch was de oorlog al-
tijd dichtbij. ‘Er was natuurlijk de onzekerheid 
over het lot van zijn zonen, in militaire dienst 
aan of achter het front. En de berichtgeving 
over zijn huis en atelier in Kortrijk was weinig 
hoopgevend. In de loop van 1916 raakte be-
kend dat zijn atelier geplunderd was’, schreef 
J. De Smet erover in Emmanuel Viérin 1869-
1954. Schilder van het licht (2004). Er kwamen 
vele landschappen en stadsgezichten – voor-
namelijk Zeeuwse – tot stand. Het karakter 
van de werken was als altijd optimistisch, met 

een helder kleurgebruik. Hij hield vast aan zijn 
luministische stijl, met het zomerse, typische 
‘Viérin-licht’, in tegenstelling tot zijn eveneens 
gevluchte collega’s Gustave De Smet en Frits 
Van den Berghe die in een donkere, expressi-
onistische trant gingen werken. 

Hoewel Viérin zich de eerste maanden in Ne-
derland depressief voelde, was zijn tijd hier re-
delijk goed te noemen. Hij onderhield vooral 
met zijn collega’s Jean Gouweloos en Rodolphe 
Wytsman geregeld contact. Gouweloos had 
zich in Scheveningen gevestigd; Wytsman in 
Rotterdam. Viérin integreerde in het culturele 
leven en exposeerde bij musea en verenigin-
gen. In tegenstelling tot De Smet en Van den 
Berghe kwam Viérin nauwelijks in aanraking 
met progressieve kringen en ook in de corres-
pondentie met zijn vrienden werd niet gerept 
over de internationale avant-garde die in Am-
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sterdam aanwezig was. Hij exposeerde echter 
wel op de Domburgse tentoonstellingen, sa-
men met kunstenaars als William Degouve de 
Nuncques, Walter Vaes, Jan Sluijters, Ferdinand 
Hart Nibbrig en Charley Toorop. 
Na de oorlog keerde Viérin terug naar Kortrijk. 
Een andere Belgische kunstenaar die in Zee-
land verbleef was Jozef Posenaer. Hij leek, net 
als Viérin, nauwelijks beïnvloed door de mo-
derne stromingen die in Domburg de toon 
zetten. Posenaer vluchtte vanuit Antwerpen 
naar Domburg. Hij nam volop deel aan de 
Nederlandse tentoonstellingen met zijn land-
schappen, duinen, de zee, impressies van de 
straten en dorpen. 
Zeeland was voor Belgische kunstenaars al 

lange tijd een aantrekkelijk gebied; het was 
dichtbij huis, lag aan zee en had pittoreske 
steden. Walter Vaes bijvoorbeeld legde bijna 
jaarlijks met zijn zeilboot in Veere aan sinds 
het einde van de negentiende eeuw. Tijdens 
de beschieting van Antwerpen vluchtte hij 
met zijn familie naar Veere. Hij vestigde zich 
in ‘De Struijs’, een van de Schotse Huizen. De 
Schotse Huizen waren twee koopmanshuizen 
die herinneren aan de eeuwenlange handels-
betrekkingen tussen Veere en Schotland. In 
een opvallende serie grafiek maakte Vaes bi-
zarre allegorieën op de oorlogsverschrikkin-
gen. In een stijl, die het midden hield tussen 
die van Jheronimus Bosch en James Ensor, 
stelde hij de Duitsers voor als roofzuchtige 
monsters en vliegend ongedierte. 

Ook de Hongaarse reizende schildersfamilie 
Góth – Maurice, zijn vrouw Ada en dochter 
Sárika – vluchtte naar Zeeland. Ze waren in 
1914 teruggekeerd van een verblijf van een 
half jaar in Amerika en logeerden in de Belgi-
sche badplaats De Panne, toen de oorlog uit-
brak. Ook de familie Góth vluchtte naar Zee-
land. In En het leven droom vertelt Francisca 
van Vloten dat de Góths in het Middelburgse 
Hotel du Commerce waren gestrand, waar ze 
Jan Toorop ontmoetten die op weg was van 
Domburg naar Den Haag. Hij raadde hen aan 
naar Domburg te gaan, waar ze hartelijk wer-
den ontvangen. Maurice Góth werd opge-
nomen in de Domburgse groep en deed van 
1915 tot 1919 mee aan de exposities.
Maurice Góth had rechten gestudeerd, maar 
wilde schilder worden. Aan de tekenacademie 
in München leerde hij zijn toekomstige echt-
genote Ada Löwith kennen. Ze verhuisden 
naar Wenen waar in 1900 hun dochter Sárika 
werd geboren. Góth studeerde verder in We-
nen, later enige tijd in Parijs. Hij exposeerde in 
Boedapest, ontving prijzen en maakte reizen 
naar onder andere België en Nederland waar 
hij verwantschap voelde met de schilders 
van de Haagse School. Ada en Sárika waren 
zijn geliefde modellen, daarnaast schilderde 
hij landschappen, stranden en boten. Hij zou 
ook bekend worden door zijn straattaferelen, 
paarden, interieurs en stillevens. Góth was 
ijverig en consciëntieus, maar ook rusteloos. 
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De Góths maakten meerdere reizen naar Ita-
lië. In Amerika kon Maurice niet wennen, hij 
keerde graag terug naar Europa. 
De familie Góth bleef in Domburg. In 1918 
exposeerde Maurice weer in Boedapest. Hij 
kreeg lovende kritieken en verkocht een 
groot aantal doeken. Maar voor de laatste ten-
toonstelling van de Domburgse groep werd 
hij, tot grote verbazing van Jan Toorop, die 
op reis was geweest en zich weinig met deze 
expositie had bemoeid, niet uitgenodigd. ‘Het 
spijt mij ontzettend dat men u vergeten heeft’, 
schreef Toorop.
De ‘vergeten’ Maurice Góth organiseerde 
toen, in de Domburgse Zuidstraat, een eigen 
tentoonstelling van werken die hij eerder in 
Bretagne en België had gemaakt. Hij had ze bij 
het uitbreken van de oorlog moeten achterla-
ten, pas sinds kort waren ze weer in zijn bezit. 
De Middelburgse Courant noemde hem ‘een 
vlotte tekenaar en een kleurgevoelig schilder 
die vooral in fijn-genuanceerde grijze tinten 
veel moois geeft’.

In 1921 gingen Maurice en Ada weer in Hon-
garije wonen. Pas in 1928 lieten ze zich van 
Domburg naar Boedapest overschrijven, maar 
een jaar later vestigden ze zich definitief in 
Nederland. Ze kochten het uit 1570 daterende 
huis De Goutsbloeme aan de Markt in Veere. 
Daar leidden ze een min of meer teruggetrok-
ken bestaan, ook al maakten ze nog reizen 
naar Boedapest, Polen, St. Tropez en Londen. 
Maurice legde zich nu ook toe op beeldhou-
wen. Op de najaarstentoonstelling van Arti et 
Amicitiae in Amsterdam exposeerde hij kleine, 
fijnzinnige plastieken. Over zijn werk als schil-
der had C.K. Elout eerder in het Handelsblad 
geschreven: ‘Het zijn vooral de kleur, het licht, 
de atmosfeer en het sentimentaspect van een 
gegeven die Góth treffen’.
Kort na het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog werd het huis De Goutsbloeme door 
de Duitse bezetter gevorderd. Maurice en Ada 
trokken tijdelijk in bij hun dochter Sárika in 
Amsterdam. Ze vonden een huis aan de Apol-
lolaan waar Maurice Góth in 1944 op 71-jarige 
leeftijd overleed.

Sárika Góth wilde eerst schrijfster worden. Ze 

had een deel van haar jeugd, toen haar ouders 
veel reisden, op kostscholen doorgebracht. Ze 
was belezen en bezocht tentoonstellingen. 
Toen zij als veertienjarig meisje in Domburg 
kwam, hield ze zich bezig met het overbren-
gen van Hongaarse motieven op houten doos-
jes en op schrijfmappen die in de winkel van de 
vader van J.C. van Schagen werden verkocht. 
De schrijver Arthur van Schendel, al snel be-
vriend geraakt met de familie Góth, vond dat 
ze moest gaan tekenen en schilderen en deed 
haar een verfdoos cadeau. Ook Toorop stimu-
leerde haar. Ze mocht drie maanden lang gaan 
tekenen bij Jo Koster in Laren, ze volgde een 
studieperiode bij een pottenbakster en oefen-
de in de winter van 1917-1918 in Artis in het 
tekenen van bewegende modellen. Daarna 
ging ze verder studeren aan de Haagse Acade-
mie. En natuurlijk waren er de Domburgse zo-
mers. Francisca van Vloten vermeldt een aar-
dig moment: ze wandelt met Toorop op een 
druilerige dag langs het strand en verzucht: 
‘Hè, ik wil zo graag schilderen, maar het regent 
de hele dag.’ Toorop kijkt haar van opzij aan en 
zegt: ‘Dan moet je de regen schilderen.’
In 1923 ging ze lessen volgen bij Hans Hof-
mann in München. Had Toorop haar gewezen 
op het belang van de kleur, de lijn en de fanta-
sie, Hofmann leerde haar dat een goed schil-
derij het ritme van zijn onderwerp weergeeft. 
Terug in Nederland exposeerde Sárika samen 
met haar vader bij Esher Surrey in Den Haag. 
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In dagbladkritieken werd zij een ‘fris en pit-
tig’ talent genoemd. Ze ging lessen nemen bij 
André Lothe in Parijs en maakte haar vroege 
kinderportretten, een genre waarin ze de vol-
gende decennia een hoog niveau bereikte. 
Door die portretten – gevoelig, expressief, 
vaak in tere kleuren geschilderd – groeide 
haar bekendheid.
Nadat haar ouders in 1929 terugkeerden uit 
Hongarije en in Veere waren gaan wonen, 
bracht Sárika de zomermaanden ook in het 
schilderachtige stadje door, waar toen overi-
gens meer kunstenaars waren neergestreken. 
De wintermaanden bleef ze in Amsterdam, 
waar ze aan haar portretopdrachten werkte. 
In de jaren dertig reisde ze vaak naar Italië. In 
1935 verscheen bij Bosch & Keuning het boek 
Sári Góth, een beeld van haar werk in vijftien 
reproducties, met een woord vooraf van Ma-
ria Viola en een inleiding van Sárika Góth zelf. 
Eind 1939 exposeerde ze, samen met haar va-
der, op de ledententoonstelling ter gelegen-
heid van het eeuwfeest van Arti et Amicitiae. 
Doordat enkele van haar kinderportretten wa-
ren opgenomen in de C.H. de Jonge-collectie 
was Sárika Góth vertegenwoordigd op de 
International Women Painters-Sculptors-Gra-
vers-tentoonstelling in het Riverside Museum 
in New York. In 1940 kreeg ze de opdracht 
voor de Oranjekalender een portret van de 

twee jaar oude prinses Beatrix te maken. Door 
de Duitse inval, enkele maanden later, is die 
kalender niet verschenen. Toen de kunste-
naarsvereniging Arti et Amicitiae zich bij de, 
door de bezetter ingestelde, Kultuurkamer 
aansloot, bedankte zij als lid.
Aan haar vaders sterfbed maakte Sárika Góth 
een prachtige houtskooltekening van Mau-
rice, gedateerd 12 juli 1944. Ze zette haar 
vredig ingeslapen vader sereen en met veel 
liefde op het papier. Na de oorlog keerde ze 
samen met haar moeder terug naar Veere. Het 
huis De Goutsbloeme had als gevolg van de 
inundatie van Walcheren flink wat waterscha-
de opgelopen en moest worden opgeknapt. 
Sárika was in Londen voor een opdracht toen 
haar moeder in 1950 op 73-jarige leeftijd on-
verwacht overleed.
Sárika hield vast aan haar gewoonte de zo-
mermaanden in Veere door te brengen. Vanaf 
1953 richtte ze zich, naast de portretten, meer 
en meer op vrij werk. Die ontwikkeling was 
goed te volgen toen ze in Veere regelmatig 
in De Goutsbloeme exposeerde. Haar eigen 
tuin werd een belangrijk onderwerp voor 
schilderijen in overwegend pastelkleuren die 
een sterke, soms licht surrealistische sfeer op-
riepen. Ook maakte haar werk duidelijk dat ze 
zich liet inspireren door onder anderen Klee 
en Miró.
In De Goutsbloeme, waar ze omringd was met 
werk van haarzelf en van haar vader, begon 
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ze voor de aardigheid ook een antiekzaak. In 
1955 behoorde zij tot de oprichters van De 
Zeeuwse Kunstkring waar onder anderen J.C. 
van Schagen, Claire Bonebakker, Wim Vaarzon 
Morel en Louis Heymans zich bij aansloten.

Hoewel de rechtstreekse banden met het bui-
tenland door de Eerste Wereldoorlog werden 
verbroken, was het kunstleven in Domburg 
ook na 1914 nog veelzijdig en van betekenis. 
Vanaf 1916 werden de Domburgsche Ten-
toonstellingen breder van opzet en nodigde 
men ook niet op Walcheren werkende kun-
stenaars uit. Met Jan Sluijters werd in 1916 
de Amsterdamse richting binnengehaald en 
vanaf 1917 kregen de volgelingen van Henri 
Le Fauconnier een plaats. Le Fauconnier druk-
te tijdens zijn verblijf in Nederland van 1914 
tot 1920 een belangrijk stempel op het heer-
sende kunstklimaat en zette daarmee de toon 
voor het rustiger vaarwater waarin de Neder-
landse kunst terechtkwam.

Zeeland was veranderd door het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog op 1 augustus 
1914: veel Belgen en Fransen vluchtten over 
de grens en vestigden zich onder meer in 
Veere, Domburg, Middelburg en Vlissingen. 
Overigens was Zeeland lang niet voor alle 
kunstenaars de regio waar ze de oorlogsjaren 
doorbrachten. Veel van hen vonden hier aan-
vankelijk een tijdelijk onderkomen om zich 
daarna, vaak door bemiddeling van vrienden 
en kennissen, langduriger ergens anders te 
vestigen. Een van de bekendste Belgische 
vluchtelingen, Gustave De Smet, volgde een 
lange dwaaltocht langs verschillende Zeeuw-
se plaatsen voor hij in Rotterdam en uiteinde-
lijk in Amsterdam terecht kwam. 
De Domburgse kunstenaars hadden al ge-
ruime tijd veel contact met de kunstenaars in 
Parijs: Franse kunstenaars kwamen zo nu en 
dan naar Domburg en op hun beurt namen 
Nederlandse kunstenaars die in Domburg 
werkten deel aan exposities in Parijs en aan 
bijeenkomsten in de wijk Montparnasse. De 
gevluchte kunstenaars voegden zij zich bij 
de Nederlandse kunstenaarsgroepen in Zee-
land. In Moderne kunst in Nederland 1900-
1914 (A.B. Loosjes-Terpstra 1987) is te lezen 

dat Mies Elout-Drabbe schreef: ‘Le Fauconnier 
kwam in 1914 aangespoeld door de oorlog, 
samen met eenige andere cubisten. Allen ren-
den ze dadelijk naar Toorop toe, waar ze har-
telijk ontvangen werden.’

Le Fauconnier kwam uit Parijs. Het contrast 
tussen de wereldstad en het Zeeuwse stadje 
Veere, waar hij terecht kwam, moet op zijn 
zachtst gezegd groot geweest zijn. De Franse 
kunstenaar was naar Veere gekomen op aan-
raden van zijn Nederlandse vriend Conrad 
Kickert, die jarenlang in Parijs had gewoond 
en daar deel had uitgemaakt van de kring 
rond Le Fauconnier, de kubisten van de Mont-
parnasse. 
Kickert was kunstenaar en kunstcriticus en 
verbleef in juni 1914 in Nederland; hij woonde 
met zijn vrouw in het werfhuis in Veere. Van-
wege de oorlogsdreiging besloot hij voorlo-
pig niet naar Parijs terug te keren. Hij nodigde 
Le Fauconnier uit, die op zijn verzoek in ging: 
hij kende Veere van enkele ansichtkaarten 
die Kickert hem had toegestuurd, en het leek 
hem een goede plaats om te werken. Zou hij 
zich als inwoner van de belangrijkste en meest 
bruisende stad op kunstgebied een voorstel-
ling hebben kunnen maken van het leven in 
Zeeland? 
Het echtpaar vestigde zich in het Kraanstraat-
je in Veere en Le Fauconnier maakte een snelle 
start met nieuwe schilderijen. Voor Le Faucon-
nier was de rust in het Zeeuwse stadje wel-
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licht toch te groot, want na enkele maanden 
verhuisden de kunstenaar en zijn vrouw naar 
Amsterdam. Le Fauconnier keerde in 1920 
nog wel eens terug naar Veere. 

Veere was ontstaan in de tweede helft van 
de dertiende eeuw, toen vissers zich aan de 
monding van een riviertje vestigden. Al snel 
verkreeg de nederzetting stadsrechten en 
rond het midden van de zestiende eeuw be-
reikte de bloei van de stad haar hoogtepunt 
met vierduizend inwoners. Ondanks de kleine 
omvang en het lage aantal inwoners, bezat 
Veere de allure en de invloed van een grote 
stad. Kees Leeman schrijft in zijn boek Heel 
de wereld trekt naar Veere dat het onvoorstel-
baar is dat een kleine stad zoveel macht en in-
vloed had en zoveel rijkdom wist te vergaren. 
Door deze rijkdom kon het artistieke klimaat 
zich in Veere al vroeg ontwikkelen. Al in de 
zestiende eeuw waren de adellijke bewoners 
van Veere geïnteresseerd in kunst en cultuur. 
Ze nodigden bekende kunstenaars en filoso-
fen uit, en stelden Jan Gossaert (ook bekend 
als Jan van Mabuse) aan als hofschilder. 

Aan dit rijke artistieke milieu kwam aan het 
begin van de negentiende eeuw een einde. 
Toen zette het verval van de stad als zeehaven 
en koopmanscentrum in, en als gevolg daar-
van kwam het culturele leven stil te liggen. Er 
was niets over van de bloeiende handel en 
scheepvaart die de stad had gekend, en ver-
mogende handelaren trokken weg uit Veere. 
De oude glorie van het artistieke leven kon 
Veere echter redden: rond 1850 werd het 
stadje herontdekt door toeristen, onder wie 
veel kunstenaars en kunstminnaars. Een nieu-
we bloeiperiode werd ingeluid, en enkele de-
cennia later was de wedergeboorte van Veere 
zo onmiskenbaar dat het de schrijver en cri-
ticus P.H. Ritter jr. in 1921 zijn uitspraak over 
Veere in Zeeuwse Mijmeringen ontlokte: ‘Ja, 
heel de wereld trekt naar Veere. (…) Veere, de 
stad waar de moderne mens in de geluidloze 
buitenspheer de stormen kan beluisteren van 
zijn verborgen gemoedsleven. Al wat kunst-
zinnig is vindt gastvrij onthaal in het Schotse 
huis aan de hoven, het huis der schilders van 

Veere, die er hun doeken hebben tentoonge-
steld en die er hun tafelrond houden.’ 

Het sfeervolle stadje oefende een enorme 
aantrekkingskracht uit op kunstenaars, en 
ontwikkelde zich zo tot een kunstenaarsdorp. 
Veere stond daarin niet alleen: in de tweede 
helft van de negentiende eeuw ontstonden 
overal in Europa kunstenaarskolonies. In deze 
kolonies trokken kleine gemeenschappen van 
kunstenaars zich in een isolement terug om 
inspiratie op te doen, ver van de beschaving 
en de officiële kunstwereld. Ze waren op zoek 
naar ongerepte natuur en een onbedorven 
vorm van leven. Vaak gingen de kunstenaars 
voor kortere of langere tijd wonen te midden 
van de arme plattelandsbewoners die ze ver-
eeuwigden, om zo de voor hen onbekende 
werelden zo goed mogelijk te kunnen door-
gronden. 
In Nederland was Domburg een van de mo-
dernste kunstenaarskolonies. Veere was wel-
iswaar minder baanbrekend in moderniteit 
dan Domburg, maar heeft veel laten zien 
op artistiek gebied. De kunstenaars werden 
geraakt door het dagelijks leven in Veere en 
door de karakteristieke oude geveltjes, het 
laat-gotische stadhuis en de grote kerk. Ze 
verbeeldden de zeilboten in het haventje, 
de vrouwen en meisjes van Veere in kleder-
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dracht, de Veerse achtertuinen met weelderig 
bloeiende bomen en de Schotse Huizen. Deze 
Schotse Huizen – twee panden met de namen 
De Struys en Het Lammetje – waren in de zes-
tiende eeuw gebouwd. De huizen waren eeu-
wenlang zetel van de Schotse gemeenschap 
in Veere en golden als symbool van handel en 
koopmanschap. Ze groeiden in de loop der ja-
ren uit tot internationaal centrum voor kunst 
en cultuur, en sinds 1916 zijn ze als museum 
en expositieruimte in gebruik. De bezoekers-
boeken uit de Schotse Huizen zijn een belang-
rijke bron geweest om te achterhalen welke 
gerenommeerde schilders in de loop van de 
jaren Veere hebben aangedaan. Veel van die 
kunstenaars die in de boeken zijn vermeld en 
in Veere hebben gewerkt, waren passanten. 
Onder hen waren schilders als Jan en Charley 
Toorop, Conrad Kickert, Henri Le Fauconnier, 
Théo Van Rysselberghe en Piet Mondriaan. 
Charley Toorop bijvoorbeeld had geen vaste 
woonplaats in Zeeland, maar als dochter van 
Jan Toorop kwam zij geregeld op bezoek. In 
haar werk werd ze beïnvloed door de nieuwe 
ideeën van het expressionisme, overgewaaid 
uit Duitsland waar kunstenaars als Kandinsky 
in deze nieuwe stijl schilderden. Ze kon in 
Domburg, waar Charley in 1914 exposeerde, 
in de collectie van Marie Tak van Poortvliet het 
werk van Kandinsky uitvoerig bestuderen. Het 

bracht haar steeds verder in de richting van 
het expressionisme: ze vereenvoudigde haar 
vormen, die losser werden en ze experimen-
teerde meer met felle, vrijwel ongemengde 
kleuren. 
In de plaatsen waar Charley tijdelijk woonde 
schilderde ze ook stadsgezichten en land-
schappen. In 1917 verbleef ze drie weken in 
Veere, waar ze verscheidene doeken schil-
derde. Geheel in de expressionistische trant 
drukken de voorstellingen een stemming uit, 
waarbij de kleur een grote rol speelt. De pen-
seelstreek bepaalde de vorm: doordat Char-
ley de verf in grote vegen opbracht, gaf ze 
de vormen een zekere beweging mee. Sinds 
1917 exposeerde Charley Toorop haar meest 
recente werk met grote regelmaat, waardoor 
haar ontwikkeling goed te volgen was voor 
publiek en critici. Met name de critici Plas-
schaert en Bremmer ontdekten de kwaliteit 
in haar werk, vooral in haar portretten. Zo 
schreef Plasschaert in 1919 in Het Vaderland 
dat zij een ‘uitstekend portrettiste’ zou kunnen 
worden, want zij bezat het vermogen ‘men-
schen te doen zijn’.
De Domburgse kunstenaars kwamen in Veere, 
maar de Veerse kunstenaars namen ook deel 
aan de Domburgsche Tentoonstellingen. De 
tentoonstelling van 1914 bijvoorbeeld trok 26 
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kunstenaars, van wie er negen afkomstig wa-
ren uit Veere. Onder hen waren Bernard Blom-
mers, Lucie van Dam van Isselt, Jan Heyse, Wil-
helm Vaarzon Morel, Conrad Kickert en Henri 
Le Fauconnier. Daarnaast waren ook Hendrik 
Jan Wolter, Paul Arntzenius en Theo Van Rys-
selberghe van de partij; zij hadden als vaste 
woonplaats Laren, Den Haag en Parijs, maar 
verbleven die zomer als gast of varende schil-
der in Veere. 

Veere had, naast de passanten, genoeg perma-
nente artistieke bewoners om het tot een kun-
stenaarsstad te maken: Johannes Josseaud, 
Maurice Góth, Lucie van Dam Van Isselt, Jan 
Heyse en Dirk Koets zijn enkele van hen. Het 
waren geen kunstenaars die grote moderne 
veranderingen doorvoerden, maar ze waren 
wel zeer bepalend voor de sfeer en het leven-
dige artistieke klimaat. Het waren voorname-
lijk individualistisch werkende kunstenaars, 
die in realistische stijl de sfeer en het typische 
felle licht van het Zeeuwse stadje vastleg-
den. Typisch Veers is dat de kunstenaars in 
het stadje volledig geïntegreerd waren in de 
gemeenschap. In Domburg was het culturele 
leven een seizoensgebonden verschijnsel en 
slechts enkele schilders woonden er perma-
nent; de meeste kunstenaars vestigden zich er 
in de zomermaanden. De kunstenaars hadden 
nauwelijks banden met de meeste inwoners 
van Domburg, maar onderling bestond er wel 
een zeer hechte band. De schilders – zowel de 
zomergasten als de enkele in Domburg geves-
tigde – vormden een hechte kunstenaarskolo-
nie, waarin gezocht werd naar nieuwe wegen 
in de kunst en waarin veel van hen zich bezig 
hielden met spiritualiteit of theosofie. Aan de 
Domburgse bevolking ging dit grotendeels 
voorbij; de betrokkenheid van niet-kunste-
naars bij de kunst beperkte zich tot een kring 
van kapitaalkrachtige badgasten. 
In Veere waren de kunstenaars juist volledig 
in de gemeenschap geïntegreerd. De kunste-
naars namen volop deel aan het openbare le-
ven ter plaatse: ze hadden zitting in comités, 
ouderverenigingen en bestuurscolleges. Kun-
stenaars en Veerenaren ontmoetten elkaar 
regelmatig in het schildersatelier. Vele Veerse 
meisjes en vrouwen stonden er in kleder-

dracht model. Henri Le Fauconnier was er ui-
teraard ook te vinden: in forse penseelstreken 
schilderde hij meerdere doeken van Zeeuwse 
boerinnen.
Le Fauconnier werd in Parijs gezien als een 
leidende figuur van de kubisten van de Mont-
parnasse en onderhield vele contacten met 
Europese avant-gardekunstenaars. Zijn schil-
derscarrière was vlak na de eeuwwisseling 
begonnen. In 1901 trok hij als Henri Victor 
Gabriel Fauconnier vanuit zijn geboorteplaats 
Hesdin naar Parijs om rechten te studeren. Na 
zijn opleiding werd hij leerling in het atelier 
van Jean Paul Laurens, en in 1906 schreef hij 
zich in aan de Académie Julian. Hij had inmid-
dels zijn naam gewijzigd in ‘Le Fauconnier’, en 
in 1904 deelgenomen aan de Salon des Indé-
pendents. In de eerste jaren maakte hij figu-
ratief werk waarin hij experimenteerde met 
perspectief en kleur, beïnvloed door Matisse 
en door het felle kleurgebruik van de Fauves. 
Le Fauconnier reisde naar Bretagne, waar hij 
een jaar verbleef, legde nieuwe contacten 
met moderne schilders uit het buitenland en 
reisde in 1911 naar Italië. Bij terugkomst in 
Parijs richtte hij een atelier op en nodigde ge-
lijkgestemde kunstenaars uit om lessen te vol-
gen van Paul Cézanne. Met onder andere Jean 
Metzinger, Fernand Léger en Robert Delaunay 
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moderne kunst in Nederland te exposeren. 
Vooral de expositie van het werk van Cézanne 
en het kubistische werk van Picasso, Braque, 
Herbin, Schelfhout en Le Fauconnier stonden 
in de belangstelling. Het viel op dat Le Fau-
connier andere opvattingen had betreffende 
het kubisme dan de meeste kunstenaars. In 
de tentoonstellingscatalogus verscheen zijn 
theoretische uiteenzetting ‘La sensibilité mo-
derne et le tableau’, waarin Le Fauconnier zijn 
meer expressionistische opvatting van het 
kubisme verdedigde. Hij sprak van een gema-
tigder kubisme, waarin de zichtbare werkelijk-
heid altijd herkenbaar blijft en waarin intuïtie 
een centrale plaats inneemt. Nederlandse 
kunstenaars zagen zijn theorie als het ‘ma-
nifest’ van het kubisme, en zijn stijl vond vrij 
gemakkelijk aansluiting bij het zoeken van de 
Nederlandse kunstenaars naar verinnerlijking.

De oorlog hield Le Fauconnier in Nederland. 
Na zijn verblijf van enkele maanden in Veere 
vestigde hij zich met zijn vrouw in Amster-
dam, waar ze tot 1920 bleven wonen. Gedu-
rende de zomers van 1915 en 1916 verbleven 
ze in Zandvoort, en in 1919 in Bergen. 
Le Fauconniers kubistisch-expressionistische 
stijl werd via de kunstenaarsvereniging ‘Het 
Signaal’, door hem en Piet van Wijngaerdt 
in 1916 opgericht, verder in Nederland ver-
spreid. De kunstenaars binnen het Signaal 
maakten rijkelijk gebruik van schaduw, sterke 
kleuren, lijnen en vlakken om een grotere 
mate van innerlijkheid en diepte te bereiken. 
Hun werk legde de basis voor het donkere, 
figuratieve expressionisme van de Bergense 
School. Ondanks dat Le Fauconnier maar een 
jaar in Bergen woonde, was zijn aanwezigheid 
van cruciaal belang voor de ontwikkeling van 
deze nieuwe stijl, onder meer omdat hij de 
schilders in Bergen kennis liet maken met de 
ideeën van Paul Cézanne. De Bergense School 
ontwikkelde zich onafhankelijk van verdere 
internationale trends, want Franse en Duitse 
kunstcentra waren door de oorlog buiten 
beeld geraakt. De Nederlandse kunstenaars 
moesten zelf hun artistieke richting bepalen. 
De invloed van de nieuwe stroming is te zien 
bij kunstenaars als Leo Gestel, Jan Sluijters 
en Charley Toorop, maar ook bij de Belgische 

shockeerde hij de Parijse kunstwereld toen hij 
tijdens de Salon des Indépendants van 1911 
zijn nieuwe kubistische werk liet zien. Hij nam 
deel aan tentoonstellingen in binnen- en bui-
tenland, en kreeg in 1912 de leiding over de 
Parijse Académie de la Palette, waar hij onder 
andere les gaf aan Marc Chagall. 

Al voor hij in 1914 naar Nederland kwam, 
was Le Fauconnier hier bekend: hij stond in 
nauw contact met Nederlandse kunstenaars 
die in Parijs woonden en had met maar liefst 
33 werken deelgenomen aan een tentoon-
stelling van de Moderne Kunstkring in het 
Stedelijk Museum. De tentoonstelling was 
onderdeel van een reeks, georganiseerd door 
Conrad Kickert om binnen- en buitenlandse 
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schilder Gustave De Smet, die tijdens de oor-
logsjaren in Nederland verbleef en hier de 
overgang maakte naar een expressionistische 
schildertrant. 
Toen Le Fauconnier na een jaar Bergen verliet, 
was ook de Bergense School over zijn hoog-
tepunt heen. De schilder zou niet lang daarna 
terugkeren naar Frankrijk.

De schilder, tekenaar, graficus, illustrator en 

beeldhouwer Otto van Rees bracht de zomer-
maanden van 1904 door in Domburg, waar hij 
van Jan Toorop, bevriend met de familie Van 
Rees, veel advies kreeg. Daarnaast kreeg Van 
Rees lessen van Herman Heijenbrock; zelf gaf 
hij les aan Helena de Baat en Pierre de Grauw. 
Zijn onderwerpen waren boeren- en figuur-
voorstellingen, interieurs, landschappen, por-
tretten, religieuze werken, stillevens en non-

figuratieve werken. 
‘In Domburg beleefde Otto een werkzame 
zomer, die Adya Dutilh, Otto’s vrouw en zelf 
ook kunstenares, zou vervullen met dierbare 
herinneringen, zoals blijkt uit haar dagboek-
brieven: “(…) zou je nog weer je kunnen ver-
diepen, kunnen terugdenken aan die zon, die 
intense Julizon – streelende koesterende onze 
gezonde, mooie, sterke verbrande lichamen 
uitgestrekt in ’t gloeiende lichte duinzand-! 

Zou je nog terugdenken aan ons rijke leven 
daar – rijk. Wanneer we wandelden door ons 
Bosch, wanneer we zwommen en speelden 
aan ’t strand, wanneer we muziek maakten ’s 
avonds.”  Hoe lang ze er precies verbleven, is 
niet helemaal duidelijk. Toorop was er vanaf 
half mei, althans, dat was zijn voornemen.’
Van Rees nam de motieven van Toorop – 
meisjes in klederdracht en boeren op het 
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land – over en gebruikte net als Toorop brede, 
rechthoekige verftoetsen in ongebroken kleu-
ren. Hij zette die verstreken op een zekere af-
stand van elkaar en kende de ruimte ertussen 
– het onbeschilderde linnen – een belangrijke 
rol toe. Dit gaf zijn composities een open en 
speels karakter. Allesbepalend was de indruk 
van het beroemde ‘Zeeuwse licht’, vibrerend 
en intens. De lessen die Van Rees van Toorop 

kreeg, waren informeel en terloops. Op advies 
van Toorop schetste hij veel buiten. Toorop 
herinnerde zich zijn jonge leerling jaren later: 
‘van Rees’ arbeid stapt in het begin aarzelend 
en zoekend, zig-zag in deze wereld, (…). Hij 
was als zeer jeugdig schilder, steeds droome-
rig, zweeg veel, verlangend naar hoogere nog 
slapende esthetische idealen.’
Toorop raadde Van Rees aan om zijn schil-

derscarrière  in Parijs voort te zetten, en be-
gin oktober 1904 trok hij er naartoe. Van Rees 
kwam er in een omgeving waar zich op dat 
moment toonaangevende ontwikkelingen in 
de schilderkunst voltrokken en waar de vraag 
naar vernieuwing in de kunst voortdurend 
actueel was. Van Rees volgde lessen schilde-
ren naar model op de academie van Carrière 
en maakte er kennis met Picasso en Georges 

Braque: ‘(…) Naast me zat Georges Braque. Ik 
was geboeid door zijn knappe, grootopge-
zette naaktstudies-, wist toen nog helemaal 
niet dat hij later zo’n geheel andere richting 
uit zou gaan en een van de grondleggers van 
het cubisme zou worden.’
Adya bleef intussen in de hut in Blaricum wo-
nen waar ze zich een voorstelling probeerde 
te maken van het nieuwe leven van haar ge-

Jan Toorop 

(1858-1928)

Werkers op het land bij 

Domburg, 1904

Zwart en gekleurd krijt 

op papier

48 x 49 cm.

Gesigneerd: links onder

Voorheen collectie 

Studio 2000



nr. 2 - 2015 STUDIO 2000 31

liefde en hem aanspoorde: ‘Parijs – Parijs. ‘k 
zou meer willen horen van je, van ’t typische 
van menschengedoe, ’t fransche karakter, 
de mannen en vrouwen, hun taal, versta je ‘t 
goed? (…) vin je ’t niet akelig nu ’s morgens 
nooit te werken, misschien kan je in je kamer 
stillevens beginnen of in ’t Louvre teekenen.’
Otto van Rees onderhield steeds het contact 
met zijn oudere zuster, die vanuit het ouder-
lijk huis in Laren verhuisd was naar München, 
centrum voor academici en avant-gardisti-
sche kunstenaars. Otto bezocht zijn zus met 
enige regelmaat en vormde zo een verbin-
ding tussen de Parijse en Münchener avant-
garde. 
Het werk van Otto van Rees had eind 1907 in 
Parijs een grote verandering ondergaan. De 
nadruk kwam te liggen op een meer lineaire 
stijl en zijn aandacht ging uit naar de verbeel-
ding van de vorm, die belangrijker werd dan 
die van de kleur. De kleur werd ingetogener 
en de contouren van de vormen werden met 
stevige lijnen geaccentueerd. Hij ging over 
naar het kubisme. Het uit segmenten opbou-
wen van zijn figuren zou Van Rees nog verder 
doorvoeren in zijn werken rond 1910-1914, 
waarbij in de loop der tijd de ronde glooiende 
vormen steeds meer over zouden gaan naar 
haaks en hoekig. 

Niet alle kunstenaars die zich rond Toorop 
verzamelden kwamen ‘van buiten’. Sommigen 
waren al enige tijd werkzaam in Zeeland of 
woonden er. Dirk Jan Koets was een Zeeuws 
kunstschilder en uitvinder. Hij had in Gouda 
een opleiding tot plateelschilder gevolgd, 
en werd tijdens een verblijf in de Verenigde 
Staten opgeroepen voor de militaire dienst, 
waardoor hij in september 1915 weer terug 
in Nederland kwam. Na de oorlog begon hij 

aan zijn artistieke carrière en vertrok hij naar 
Amsterdam en de havenplaatsen aan de Zui-
derzee.
Eind 1919 trokken ze naar Veere, waar beide 
kunstenaars de rest van hun leven bleven wo-
nen en werken. Koets legde het Zeeuwse land-
schap, het boerenleven en de Veerse vissers-
haven met de in- en uitvarende hoogaarzen 
vast in rijke kleuren en een expressieve toets. 
De Veerenaren noemden hem liefkozend de 
‘Veerse Van Gogh’. Zijn krachtige, directe en 
pasteuze ‘Koetstoets’ vond hij pas halverwege 
de jaren twintig, nadat hij eerst invloed onder-
ging van Lucie van Dam van Isselt, die enige 
tijd inwoonde bij Koets en zijn vrouw. 

Van Dam van Isselt is tegenwoordig één van 
de bekendste Veerse schilders. De kunstena-
res bezocht vanaf 1891 de Haagse academie 
en vestigde zich in 1907 in Veere, waar ze 26 
jaar zou blijven wonen. Met haar echtgenoot 
Albert Plasschaert, een van de meest belang-
rijke en meest gevreesde critici van dat mo-
ment, drukte ze een belangrijk stempel op het 
Veerse kunstleven in de eerste decennia van 
de twintigste eeuw. Ze nam met enkele ande-
re kunstenaars het initiatief voor de tentoon-
stellingen ‘De schilders van Veere’, die vanaf 
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1916 jaarlijks in de Schotse Huizen werden ge-
organiseerd. Het bekendst zijn de bloemen en 
ingetogen stillevens die zij schilderde, maar 
ze maakte ook reisimpressies en portretten. 
In haar voorkeur voor heldere grijze en witte 
tinten werd ze waarschijnlijk beïnvloed door 
de bevriende kunstenaar Walter Vaes. 

Natuurlijk was de zee een onuitputtelijke bron 
van inspiratie voor de Zeeuwse schilders. Sa-
men met zijn vader Jan Frederik Schütz be-
hoorde Willem Johannes Schütz tot de be-
langrijkste marineschilders van Zeeland. De 
keuze in onderwerp van Willem was vaak de-
zelfde als die van zijn vader, voornamelijk zee-
gezichten en activiteiten aan de waterkant. 
Beide schilders gaven hun onderwerp echter 
wel op verschillende manieren weer. Zo is het 
kleurgebruik in het vroege werk van Willem 
wat donkerder en grijzer en is de schilders-
toets losser. Hij besteedde veel aandacht aan 
de sfeer en de lichtval; niet voor niets wordt 
zijn werk vaak vergeleken met zijn Haagsche 
collega Mesdag. 
Terwijl Mesdag veel in Scheveningen schilder-
de was Walcheren de ideale omgeving voor 
Schütz. ‘Luchten als hier in Zeeland ziet men 
nergens elders ter wereld. Die mooie zachte 
neveligheid. Ik geloof dat men in Zeeland ge-
boren en getogen moet zijn om dat geheel te 
kunnen waardeeren’, zo meende de kunste-
naar. Vlak voor zijn huis aan de Korendijk 44 

in Middelburg voeren boten af en aan. Willem 
trok regelmatig samen met vader erop uit om 
studies op het strand, aan de haven of van de 
luchten te maken. In zijn werk komen weinig 
figuren voor en als zij aanwezig zijn, zijn zij 
ondergeschikt aan het onderwerp. Vanaf 1889 
kreeg Willem door zijn lidmaatschap bij de Pul-
chri Studio en Arti en Amicitea veel landelijke 
bekendheid. Samen met andere leden van de 
verenigingen exposeerde hij vaak in binnen- 
en buitenland. De kritieken waren positief. De 
criticus Antonie van Loffelt schreef in 1895 in 
Het Vaderland ‘Er heerscht een dichterlijke 
stemming in Schutz’. 
Na 1910 werd zijn palet onder invloed van het 
luminisme een stuk lichter. Sinds 1906 had 
Schutz al kennis gemaakt met de groep schil-
ders die in Domburg werkten. Onder leiding 
van Jan Toorop sloot Willem zich ook bij aan bij 
Sint Lucas in Amsterdam. In tegenstelling tot 
veel andere kunstenaars was de bekendheid 
die Willem genoot dankzij de exposities niet 
van levensbelang. De kunstenaar werkte een 
aantal dagen in de week als boekhouder en 
kon zichzelf prima onderhouden en zijn werk 
verkocht bovendien goed.

Ferdinand Hart Nibbrig, geboren en werkzaam 
in Amsterdam, trok er vanaf 1900 elke zomer 
op uit en bezocht in de laatste jaren van zijn 
leven Walcheren. in de omgeving van Amster-
dam en het Gooi had Hart Nibbrig nog bin-
nenhuizen en boerentypes in bruine kleuren 
geschilderd, maar zijn Zeeuwse werk was veel 
lichter en helder van kleur. De omslag vond 
aan het begin van de jaren negentig plaats, 
toen hij langs bollenvelden in Bennekom fiets-
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te en onder de indruk raakte van de kleurige 
velden. Simon Moulijn schreef erover: ‘Nooit 
zal ik de opgetogenheid van Nibbrig ver-
geten toen hij daar, eigenlijk voor het eerst 
in zijn leven, dat mooie zonnige land zag.’ 
Bij het zien van dit landschap wilde Nibbrig 
geen tijd verloren laten gaan om ‘oude zware 
academietoon in de klare buitenkleuren’ om 
te zetten.’ In 1910 liet Hart Nibbrig in Zoute-
lande een huis ontwerpen door de architect 
George Sturm. Hij noemde het Santvlugt. 
Aan Plasschaert schreef hij: ‘Laat gij een der 
eersten zijn die ik ’t meedeel. Wij hebben een 
klein, maar prachtig stukje grond gekocht al-
hier. Ik vind Walcheren bij den dag heerlijker’. 
Op Walcheren schilderde Hart Nibbrig volop 
panoramische landschappen waarbij hij een 
hoog oog- en standpunt koos van waaruit hij 
de omgeving bekeek. De hoge duinenrij bij 
het dorpje Zoutelande op Walcheren was zo’n 
hoog punt. Hart Nibbrig maakte talrijke vari-
aties op dit thema. Hij schilderde Zoutelande 
van wisselende afstanden, waarbij hij zich 
concentreerde op de schittering van het licht. 
In Zoutelande werd Hart Nibbrig steeds vrijer 
en losser in zijn penseelvoering. Hij liet steeds 
meer het wit van het doek meespreken en zijn 
toets werd soms bijna schetsmatig.
De Vlaming Reimond Kimpe was een geval 
apart. Hij vestigde zich in 1918 in Middelburg. 

Hoewel hij de nadagen van de ‘Domburgse 
groep’ nog had kunnen meemaken, lijkt hij 
geen contact te hebben gehad met de kunste-
naars rond Jan Toorop die er ‘s zomers bijeen 
kwamen. Toch zou hij bijna een halve eeuw de 
belangrijkste Zeeuwse schilder zijn.
Kimpe werd geboren in Gent. Daar studeerde 
hij af als civiel ingenieur, maar de techniek had 
niet zijn voorkeur. Hij ging verzen, verhalen 
en toneelstukken schrijven, verkeerde in kun-
stenaarskringen en kwam in contact met de 
schilders De Saedeleer, Minne, Van de Woes-
tijne, De Smet en Permeke. Hij herkende zijn 
roeping: tekenen en schilderen. Kimpe koes-
terde nog een tweede ambitie: vechten voor 
de Vlaamse ontvoogding. Zoals vele andere 
flaminganten zag hij in 1914 in de binnenval-
lende Duitse bezetter een bondgenoot in de 
strijd tegen de Franstalige overheersing. We-
gens die houding werd Kimpe veroordeeld. 
Hij week tijdig uit naar Nederland en ging met 
zijn gezin in Middelburg wonen.
Vanaf dat moment gaf hij zich geheel over aan 
de schilderkunst. Zijn vroege werk toont nog 
verwantschap met het Vlaams expressionisme 
van Permeke. Kimpe toonde zich een sterk 
tekenaar en al vroeg lukte het hem zijn schil-
derijen een diep doorwerkende, gelaagde 
kleurstructuur mee te geven. Hij moet gegre-
pen zijn door zijn nieuwe woongebied, want 
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gulzig stortte hij zich op de Zeeuwse havens, 
oude huizen, boeren, boerinnen en matrozen. 
Talrijk zijn zijn interpretaties van de haven en 
de zware, grote kerk van Veere. Binnen zijn 
hechte composities toonde hij zich vaak een 
romantisch schilder met een gevoelig, soms 
dramatisch kleurgebruik.
Kimpe kreeg snel erkenning. Ook buiten Zee-
land werd de naam van de Vlaamse meester 
genoemd. Behalve in Middelburg exposeerde 
hij onder andere in Amsterdam, Den Haag, 
Arnhem en Maastricht. Hij maakte reizen naar 
Frankrijk, Italië, Spanje en Tirol.
Bij het bombardement op Middelburg, op 17 
mei 1940, werd zijn atelier getroffen en ver-
brandden meer dan tweehonderd van zijn 
doeken. Maar hij bleef flamingant en toen 
hij er tijdens de Tweede Wereldoorlog blijk 
van gaf dat hij zijn pro-Duitse sympathieën 
niet had afgezworen, werd dat door velen 
betreurd. Het zorgde voor een tijdelijke ver-
wijdering van vrienden en bekenden. Maar 
dat duurde niet lang, hij had zich tijdens de 
bezetting niet misdragen en zijn Zeeuwse 
omgeving kon wel begrip opbrengen voor de 
flamingant. Kimpe werd weer opgenomen in 
de Zeeuwse gemeenschap die vooral oog had 
voor zijn schildertalent.

Na een periode waarin Kimpe enige affiniteit 
had getoond met het magisch realisme, on-
derging zijn werk een sterke invloed van het 
kubisme. Er verschenen strakke lijnen in zijn 
composities, voorstellingen van bloemen, stil-
levens of dieren werden doorsneden en met 
de achtergrond verbonden. Die ontwikkeling 
zette verder door, het spel van vaak rechte lij-
nen kreeg steeds meer het karakter van con-
structies. Het was alsof Kimpe’s ingenieurs-
opleiding doorbrak in zijn schilderijen. Via de 
kunstenaar Otto van Rees – die overigens om-
streeks 1903 al enkele zomers naar Domburg 
was gekomen – had Kimpe kennis gemaakt 
met het werk van constructivisten als Juan Tor-
res Garcia, de oprichter van de Asociación de 
Arte Constructivo in Montevideo.
In Kimpe’s latere werk verdwijnen de gedemp-
te tonen naar de achtergrond en overheersen 
hardere, vaak bijna primaire kleuren. De ty-
pisch Zeeuwse thema’s maakten plaats voor 

universele voorstellingen: abstracties en al 
dan niet geabstraheerde menselijke figuren 
en portretten in een vaak raadselachtige om-
geving. Reimond Kimpe bleef tot zijn dood in 
1970 in Middelburg wonen. Ooit omschreef 
hij zijn artistieke opvatting met de woorden: 
‘Men moet de natuurvormen leren dromen, 
en dan maar wachten op de Speelman.’
 
Voor veel kunstenaarskolonies gold dat de 
Eerste Wereldoorlog langzaamaan het begin 
van het einde in luidde. De idylle van het land-
leven voldeed voor de meeste kunstenaars 
niet meer en ze trokken naar de stad om het 
harde, ‘echte’ bestaan onder ogen te komen.
Na twee exposities in 1921 van moderne inter-
nationale grafiek in het kunstzaaltje, werd het 
gebouw in de winter geteisterd door hevige 
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stormen. Het veranderde in een ruïne. Toorop 
schreef Mies vanuit Den Haag: ‘Het is vind ik, 
nu toch de voel zoo slecht gaat in Domburg 
met het tentoonstellingsgebouwtje, de zaak 
nu maar beter op te doeken (…). De zaak 
wordt dus verkocht. Ik ben bang dat ’t niet 
veel opbrengen zal…’. De Domburgsche Ten-
toonstelling van 1911 was vernieuwend ge-
weest in het Nederlandse luminisme, maar de 
eerste expositie van de Moderne Kunstkring 
in het najaar van dat jaar had al laten zien dat 
het luminisme als nieuwe richting was uitge-
werkt en dat de nieuwste richting haar basis 
zeker niet in Domburg had. Over het geheel 
bezien bleven de tentoonstellingen hun aan-
trekkingskracht op een gevarieerd publiek 
behouden. Toorop was een enorme trekpleis-
ter en er waren altijd wel mooie werken te 
zien. Dat het avant-gardekarakter geen stand 
hield, maakte de gemiddelde bezoeker niet 
uit. De twee grafische tentoonstellingen van 
1921 weken van de regelmaat af, niet alleen 
door de toespitsing op grafiek maar ook en 

vooral doordat ze net als de tentoonstelling 
van 1911 een vinger aan de pols van de tijd 
legden en vol beloften voor de toekomst le-
ken. Die toekomst was er, maar niet meer in 
Domburg. Een slotakkoord vormden de twee 
exposities van moderne internationale gra-
fiek, die in 1921 in het Domburgse kunstzaal-
tje werden gehouden. Er was voornamelijk 
werk van Nederlandse en Belgische kunste-
naars ingezonden. Het was niet het nationale 
karakter dat de deelnemers bond, schreef de 
kunstverzamelaar en mecenas Marie Tak van 
Poortvliet in het blad Op de Hoogte, maar de 
gelijkheid van streven waarbij ‘het individu 
scheppend optreedt uit innerlijken drang om 
vorm te geven aan datgene, wat als idee in 
hem leeft en woelt’. De weg leek open te staan 
voor de nieuwe ontwikkelingen. Maar toen 
het beschadigde gebouwtje niet werd her-
bouwd, kwam er met een zekere symboliek 
een einde aan de tentoonstellingen.
Toorop kwam, gekweld door zijn tanende ge-
zondheid, niet meer in Domburg terug. Het 
was het einde van een artistiek tijdperk, waar-
in Toorop een hoofdrol speelde. Hoewel Dom-
burg een grote inspiratiebron bleef, verander-
de er veel toen Toorop er na 1922 niet meer 
kwam. Hij verkeerde in een steeds slechtere 
gezondheid en moest vaker het bed houden. 
Toorops kring bleef Domburg nog bezoeken, 
maar steeds minder vaak. Zonder Toorop als 
kern van de groep was er toch veel veranderd, 
en de kunstenaarskolonie maakte plaats voor 
de familiebadplaats.

Toch is de roemruchte periode niet vergeten 
en staat voor tal van mensen de schilderkunst 
nog centraal in Domburg. Bewoners hebben 
oude foto’s en brieven van kunstenaars op zol-
der liggen, tekeningen en schilderijen die in 
ruil voor een slaapplaats werden geschonken, 
en verhalen over de kunstenaars, overgele-
verd van ouders op kinderen, doen nog altijd 
de ronde. Niet voor niets worden de zomer-
tentoonstellingen in Galerie Het Noorderlicht 
al twintig jaar door een grote groep belang-
stellenden bezocht. Domburg is nog steeds 
kunstenaarsdorp.

afb. p. 37
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Paul Hugo ten Hoopen, ver in de tachtig, maar 
als altijd alert, uitgesproken en even vaardig 
met het woord als met verf en penseel. Op 
zo’n leeftijd maak je deel uit van de kunst-
geschiedenis. Maak je geschiedenis mee en 
geef je er vorm aan. Als leerling van onder 
meer Kokoschka, als vrij kunstenaar, en als 
leraar ben je een schakel in een continuüm. 
De expositie in Domburg is er één in een zeer 
lange rij. Maar elke tentoonstelling heeft zijn 
belang, vindt de schilder.

Hij laat in Domburg werken zien die hij in Nice 
heeft gemaakt, want daar heeft hij nog steeds 
een atelierruimte. Maar ook toont hij Zeeuws 
werk. Een van die Zeeuwse werken is meteen 
typerend voor zijn schilderfilosofie. ‘Het is ei-
genlijk een variatie op het beroemde verhaal 
van Maarten Biesheuvel’, zegt Ten Hoopen. 

‘Brommer op zee heet dat verhaal. Ik stond 
boven op het duin en zag een jongen op een 
brommer. Hij reed heel hard over het strand. Ik 
moest aan dat verhaal van Biesheuvel denken, 
en ik maakte er een schilderij van.’
Ten Hoopen kende Biesheuvel persoonlijk, 
en ook diens vriend Karel van het Reve, ove-
rigens. In zijn leven loopt de literatuur parallel 
aan de beeldende kunst. In 1952 publiceerde 
hij gedichten in Libertinage, het literair tijd-
schrift van G.A. van Oorschot (zie hieronder). 
‘Ik was in Amsterdam verbonden met wat nu 
wel heet: het naoorlogs Amsterdamse realis-
me. Ik was vrienden met Nicolaas Wijnberg en 
Hans van Norden. We exposeerden in galerie 
Floret, die meestal werd aangeduid als Achter 
Tingel Tangel. Dat was een expositieruimte 
achter het cabaret van Sieto Hoving, dat zoals 
u misschien weet Tingel Tangel heette. In deze 
kringen kwam Karel van het Reve ook vaak. Hij 
had een erg goed gevoel voor humor. Ik kan 
me nog herinneren dat Peter Vos een tekening 
had gemaakt en daarop zag je een biljart met 
Toulouse Lautrec er bovenop en Rembrandt 
die er naar stond te kijken. Dat vond hij bijzon-
der leuk. Van het Reve kon goed observeren  
en noteren. Dat merk je als je zijn werk leest. 
Zelf publiceerde ik ook. Onder meer Fragmen-
ten en ander ongerief. Ook later nog. Bijvoor-
beeld in 2013 In de marge van de dode man. 
Dat klinkt luguberder dan het is. Dode man 
slaat op een wijngaard in Frankrijk met de 
naam L’homme mort. Daar was ik in het najaar, 
met al die kleuren... Oker. Bruin. Tegen een 
grijs-blauwe lucht... Dat is zo mooi.’

Zo’n waarneming kan dus net zo goed aanlei-
ding geven tot een gedicht of beschouwing 
als tot een schilderij. De natuur inspireert al-
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tijd. ‘Maar plein air-schilderen doe ik niet. Eén 
keer, in Drenthe toen ik nog heel jong was. 
De hele zaak waaide weg. Ik had een veel te 
groot formaat meegenomen. Ik werk sinds-
dien nooit meer met olieverf in de open lucht. 
Wel met aquarel en ik teken buiten heel veel. 
Tekenen is de basis. Op de academie gaf ik 
ook in eerste instantie tekenen. Dat was ook 
de opvatting van de jaren zestig hè, dat alles 
begint met de tekening.’

Ten Hoopen is geboren in de Achterhoek, als 
zoon van een kunstschilder. Als hij er over 
vertelt komt het oostelijk accent weer een 
beetje terug. Terwijl zijn vader voor de ezel 
zat kroop de zoon onder tafel. Papier en een 
potlood waren altijd in huis. ‘Ik probeerde de 
bewegingen van mijn vader na te doen’, zegt 
Ten Hoopen. ‘Toen kwam de oorlog en mijn 
vader vond het beter dat ik naar de kweek-
school ging, het onderwijs in. Hij dacht dat ik 
dan wellicht niet naar Duitsland zou hoeven. 
Ik haalde de akte tekenen. Voor het examen 
moest je dan naar Den Haag. Daarna ging ik 
naar Amsterdam, via Utrecht overigens. Daar 
heb ik ook nog les gegeven. Ik sloop lang-
zaam als een muis naar het grote pak met 
melk, Amsterdam. Daar kende ik al gauw 
veel collega’s. Er was een club, De Werkschuit. 
Hans Snoek, de danseres. Nicolaas Wijnberg 
en Hans van Norden. Ze richtten het Scapi-
noballet op. Kijk, Van Norden en Wijnberg 
hadden onder Campendonck op de Rijks-
academie gestudeerd. Van hem hadden ze 
geleerd hoe je op grote oppervlakten werkt, 
monumentaal. Dus bijvoorbeeld in de to-
neeldecors. Ik heb dat trouwens ook nog wel 
gedaan. Een enorme wandschildering op een 

ambachtsschool in Velzen. Die jongens daar, 
die waren voorbestemd voor de Hoogovens. 
Enorme wand in de aula, waar ze aten. Je zag 
het Noordzeekanaal. Ze gooiden er rommel 
tegen aan, kan je je voorstellen, zulke jongens. 
Later is het overgeschilderd. Vond ik goed... Zo 
gaat dat.’

In die begintijd maakte Ten Hoopen grote doe-
ken. Er was in Amsterdam, een expositiever-
eniging, De Keerkring. ‘Karel Appel zat daarbij, 
en ook de Limburgse Amsterdammers, Latas-
ter, Defesche. Jaap Kuiper, die met Liesje Sluij-
ters was getrouwd zat er bij. Een van zijn zoons 
heeft volgens mij nog een schilderijtje van 
Karel Appel uit die periode. Het was nog vóór 
CoBrA. Het waren felle jongens. We hadden 
de gewoonte portretten van elkaar te maken. 
Maar Appel wou Constant niet schilderen. Die 
estheet, die doe ik niet, zei hij smalend. Komt 
mooi uit, zei Constant, want ik poseer niet voor 
die behanger. Dat was omstreeks de tijd dat 
CoBrA ontstond. Hoe ik daar tegenaan keek? Ik 
besefte dat het wel iets wezenlijks voorstelde, 
maar zelf koos ik niet voor die benadering. Het 
was mij te specifiek. Ik bewonderde het, maar 
het was niets voor mij. Ik voelde me meer thuis 
bij Matisse, De Staël en de naoorlogse Franse 
schilders.’

Ten Hoopen trok – natuurlijk – naar Parijs. Met 
een vriend op de fiets. ‘Geen schildervriend, 
maar een literaire vriend. We deden er vier da-
gen over. De stadjes en dorpen lagen meestal 
in een dal. We leerden al gauw dat je bij de 
lunch niet te veel wijn moest drinken, want 
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fris aankeken tegen onderwijs en ontplooiing. 
‘Er was niets toen ik begon’, zegt Ten Hoopen. 
‘Geen leerplan, niets. Dat ben ik toen gaan 
maken. En dat ging mij vrij  aardig af. Tekenen 
is de basis. Iedere leerling kreeg tekenles, en 
daarna kozen ze voor het vervolg: schilderen, 
of grafiek of beeldhouwen. Ondanks de snelle 
veranderingen bleven de leerlingen toch wel 
gemotiveerd voor techniek. Ik zat ook in de 
toelatingscommissie. Van de honderd aan-
meldingen werden er maar tien toegelaten. 
Ik vind het moeilijk te zeggen waarin de Am-
sterdamse academie zich nu onderscheidde. 
In Den Haag waren ze ook realistisch bezig, 
maar meer van de scherpe hoek. Maar: ik 
werkte in deeltijd. Ik deed het samen met een 
collega. In de eerste plaats was, en ben ik nog 
steeds, een vrije schilder. Ik exposeerde meer-
maals in het Stedelijk. Die kocht ook werk van 
mij aan. Wat ik toen maakte was een beetje 
in de richting van het Vlaams expressionisme. 
Maar misschien ook wel met Franse invloe-
den. Misschien heeft het te maken met het 
feit dat in uit de Achterhoek kom. Ik was ook 
wel Duits georiënteerd. Ik ging in 1957 naar 
Salzburg. Daar had Kokoschka zijn Schule des 
Sehens. Heel bijzonder. Kokoschka was toen 
al wat ouder en rustiger. Hij was er heel vaak. 
Hij bekeek je werk. Als het goed was gaf hij je 
een bonbon, of je werk werd er uit gehaald. 
Manzu werkte daar ook, die kent u toch wel, 
de beeldhouwer.’

dan kwam je het dal niet meer uit. In Parijs gin-
gen we natuurlijk naar kunst kijken, ook naar 
oude kunst in het Louvre, dat was zondags 
gratis toegankelijk. Maar we gingen ook van-
wege de literatuur.’
De verbinding met het woord is een rode 
draad. Het beeldend werk is zeker beïnvloed 
door het literaire talent van Ten Hoopen, maar 
het is beslist geen anekdotische kunst. Zijn ge-
dichten hebben eerder een beeldende inslag 
dan zijn beelden een literaire.

In Amsterdam was Ten Hoopen behalve vrij 
kunstenaar ook leraar. ‘Ik was een soort op-
roepleraar bij de gemeente Amsterdam. Ik had 
genoeg tijd voor mijn eigenlijke werk. Toch 
was het lesgeven heel aardig, zeker als je goe-
de leerlingen had. Toen ik later hoogleraar was 
op de Rijksacademie kwam ik nog wel eens 
een student tegen die ik ook op de middelbare 
school had gehad. Ik werd gevraagd voor de 
Rijksacademie. Ik werd benaderd door de di-
recteur. Ik dacht: die wil zeker iets weten over 
De Keerkring. Maar ze vroegen mij als docent.’

Begin jaren zestig was een roerige tijd. De kun-
sten stonden onder kritiek van de aanstormen-
de jeugd. Die gooide tomaten naar de acteurs 
en verstoorde muziekconcerten. Ook aan de 
academie was het onrustig. Het was tijd voor 
een nieuwe generatie docenten, docenten die 
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In die jaren was Kokoschka op het toppunt 
van zijn kunnen, zoals we onlangs op de grote 
overzichtstentoonstelling hebben kunnen 
zien. Zijn expressionistische en controversiële 
werk van voor de oorlog was veranderd en hij 
hanteerde een nieuwe figuratie die ook zijn 
weerslag had op de Internationale Sommer-
akademie, zoals de zomerschool van Salzburg 
heette. ‘Je moest veel bewegend naakt teke-
nen’, zegt Ten Hoopen. ‘Hele korte standen. 
Een vrouwelijk model met een appel naast zich 
op de grond. Eva. Ze pakt voorzichtig de appel 
op, richt haar arm op, haar bovenlichaam, gaat 
staan, strekt de arm met de appel. En doet dan 
hetzelfde in omgekeerde richting tot ze weer 
in de uitgangspositie zit. En dan maar heel 
snel schetsen. Ik ben dat later in Amsterdam 
ook gaan doen. Maar ik gaf daar ook compo-
sitielessen.’

Een van de werken die in Domburg te zien 
zijn is een parafrase op een schilderij van de 
Renaissanceschilder Giorgione. Daarop zie je 
muzikanten in de vrije natuur. De variatie op 
bestaande kunst was ook op de academie een 
goede manier om de leerlingen te trainen in 
compositie. Neem een klassiek schilderij als 
uitgangspunt en kijk wat je er in kunt verande-
ren. Zo leg je ook contact met de voorgangers. 
‘Nieuwe kunst bestaat in zekere zin niet’, zegt 
Ten Hoopen. ‘Je moet weten wat er geweest is, 
anders kun je niets nieuws maken.’

In 1985 stopte Ten Hoopen met doceren. 
Daarmee kon hij zich weer volkomen aan de 
vrije kunst wijden. Hij bleef af en toe teksten 
produceren. Ook beschouwingen waarin hij 
het wezen van de schilderkunst analyseert, of, 
half in proza, half in poëzie, de manieren om 
te schilderen analyseert. Er zijn de virtuozen 
die in een flits het landschap doorzien en het 
in hun materiaal snel weergeven. Maar er zijn 
ook schilders die het landschap in grote lijnen 
traceren en de objecten waaruit de werkelijk-
heid bestaat analyseren en als een puzzel weer 
ineenpassen. Cézanne is een voorbeeld van 
die categorie. Men zou kunnen zeggen bij de 
eerste categorie: eerst voelen, gelijk weerge-
ven, en bij de tweede: eerst snappen en dan 
weergeven.

Ten Hoopen behoort tot de tweede categorie. 
Hij analyseert en vat samen wat de essentie in 
het beeld is. Tussen deze twee uitersten be-
vindt zich wat Ten Hoopen noemt ‘het logge 
middenveld’. Een waardeoordeel blijft achter-
wege. Het een is niet beter dan het andere; 
het is anders. ‘Zo filosoferend over heg en 
steg begin ik met penseel, verf en water aan 
mijn avontuur met het landschap’, schreef hij 
ergens. ‘Zó componeren dat er ruimte ont-
staat with reverie and invention, zoals Virginia 
Woolf schreef.’
Ten Hoopen: ‘Ik ben nu oud, maar ik ben nog 
steeds enthousiast over kunst. Over oude 

kunst en nieuwe kunst. Ik heb laatst de 
Rembrandttentoonstelling gezien. Maar 
ook over de aankomende kunstenaars.’

Zelf blijft hij volop actief. Met penseel, en 
met de pen. En altijd met geest. Bij een 
opening van een tentoonstelling in 2013 
staat in de uitnodiging: 

Geen Appel, Mangold of Breitner
kun je bij Arti kopen;
maar wel op Rokin 114 een meesterwerkje
voor een krats van Ten Hoopen. 
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DE SCHILDERSWEEK

Hoe begon het, de Schildersweek in Dom-
burg? Leo van der Hoest, voorzitter van de 
Stichting Art & Performance, vertelt.

‘Het jaar was 2004. Je hoorde hier in Domburg 
aanvankelijk veel praten over “Domburg, de 
kunstenaarskolonie van weleer”, en derge-
lijke. Wij dachten: ja, als je nu zo graag een 
kunstenaarskolonie wil zijn, moet je dat ook 
voortzetten in het heden. Maar de eer om de 
eerste aanzet te geven tot de schildersweek 
gaat naar de Domburgse huisarts Willem 
Spekhorst. En het initiatief was eigenlijk vrij 
simpel van opzet.’

Dat simpele viel wel mee. In het eerste jaar 
van de Schildersweek werden kunstenaars 
uit Rusland en Argentinië uitgenodigd om in 
Domburg te verblijven, daar te werken en er 
te exposeren.
Van der Hoest: ‘Zij logeerden bij gastfamilies. 

Zoals dat in de tijd van Mondriaan trouwens 
ook gebeurde. De reiskosten werden door de 
Stichting betaald. En ook de materiaalkosten. 
Ze kregen een lijst toegestuurd met spullen, 
doeken, in verschillende formaten, verfsoor-
ten et cetera. Alleen hun penselen moesten 
ze zelf meenemen. De kost en inwoning was 
dus gratis, eigenlijk hoefden de kunstenaars 
alleen hun tijd te investeren.’

De wind zat mee. In 2004 won het plein air-
schilderen aan populariteit. Ook het publiek 
had belangstelling voor de activiteiten die 
op verschillende plaatsen langs de Noordzee-
kust werden georganiseerd. De reputatie van 
Domburg als kunstenaarskolonie was (en is) 
nog volop aanwezig. Van der Hoest: ‘Dat komt 
natuurlijk ook door het feit dat Mondriaan en 
Toorop, en nog een aantal kunstenaars we-
reldberoemd zijn geworden. Ik wist daar trou-
wens wel eens gebruik van te maken bij het 
werven van logeeradressen voor onze kunste-
naars. Af en toe dook er wel eens een leuke 
Tooropschets of een Mondriaantekening op, 
hier ergens bij een familie. Die zijn dan des-
tijds misschien gegeven als wederdienst voor 
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logies, eten of iets anders. Dus ik zeg tegen 
de mensen: wie weet wat jij over vijftig jaar in 
huis hebt als je een kunstenaar van nu onder 
je dak haalt.’
Dat eerste jaar was succesvol. De huisarts, een 
verwoed tangodanser, kende mensen bij de 
Nederlandse ambassade in Argentinië en kon 
zo contacten leggen met kwalitatief goede 
kunstenaars. Het werkte, en in de jaren daar-
na bouwde dit succes zich uit. Van der Hoest: 
‘Het succes was zelfs zodanig dat wij moesten 
gaan selecteren. We kregen meer aanmeldin-
gen dan er kunstenaars mee konden doen. 
We moesten ook natuurlijk financieel rond 

zien te komen. Wij bekostigden een en an-
der uit een subsidie hier en een gift daar. Van 
Lanschot Bankiers sponsorde ons. Maar ook 
uit de verkoop van de werken dekten we een 
deel van de kosten. De kunstenaars kregen 
die omzet zelf, maar wij hielden een percen-
tage af en dat ging in de pot.’

Een grote handicap bleek in de jaren er na te 
zijn dat het heel moeilijk was om de kwaliteit 
te controleren. Van der Hoest: ‘De commissie 

moest bijna altijd op afstand oordelen aan de 
hand van een plaatje. U weet hoe lastig dat is.’ 
Onder meer deze moeilijkheid leidde er vorig 
jaar toe om te overwegen het concept te wij-
zigen. Het jaar 2015 kan dan ook gezien wor-
den als een overgangsjaar. De samenwerking 
met Studio 2000 zal worden gecontinueerd 
en er wordt nu over gesproken om de Schil-
dersweek Domburg in een nieuw jasje te ste-
ken. Daarbij zou men weer voor Nederlandse 
kunstenaars kunnen kiezen. Die zijn er volop 
op dit moment, want de plein air-kunst wordt 
op hoog niveau in Nederland beoefend. ‘Een 
aardige mogelijkheid doet zich misschien 

voor’, zegt Leo van der Hoest. ‘U kent het Ma-
rie Tak van Poortvliet Museum? Dat is een re-
plica van het tentoonstellingsgebouwtje dat 
Toorop hier destijds met zijn mensen heeft 
gerealiseerd en dat toen is omgewaaid, u kent 
dat verhaal. Het staat nu in het dorp, maar 
het moet daar weg. Misschien krijgt het een 
nieuwe plek in de duinen, en kan het in de 
zomer worden vrijgemaakt om huisvesting te 
bieden aan de Schildersweektentoonstelling. 
Dat zou mooi zijn.’
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Er loopt een rechte lijn van Isaac Israëls, over 
meesters als Harry Kuyten naar Peter Smit, Am-
sterdams kunstschilder. Het impressionisme is 
springlevend en terug van nooit weg geweest.
Toch werkte Peter Smit, nu een van de meest ge-
waardeerde landschaps- en strandschilders van 
ons land, in zijn academiejaren abstract. Het was 
de tijd van de Nieuwe Wilden, de neo-expressi-
onisten. Hij exposeerde in galerie Imago, samen 
met onder anderen Paul Hugo Ten Hoopen, die 
elders in dit magazine aan het woord is. Het is 
verleden tijd. Opnieuw is er waardering voor de 
(post)impressionistische benadering.

Peter Smit schildert live in Domburg. Hij is hier 
niet voor het eerst: ‘Ik heb in het badhotel geëx-
poseerd, al lange tijd geleden, nog voor de ver-
bouwing. Het licht in Domburg is heel bijzonder. 
Dat klinkt als een cliché, maar het is echt waar.’
Peter Smit schildert veel op het strand. Bijna altijd 
zijn de mensen, en hun bezigheden (of onbezig-
heden) een belangrijk element in het schilde-
rij. ‘Als schilder ben je bevoorrecht. Je mag er je 
werk van maken om de mensen te observeren 
en ze weer te geven. Meestal begin ik met het 
opzetten van het landschap. Maar dan zie ik bij-
voorbeeld een groot gezin aankomen, met een 
stel kinderen en een hoop spullen. Dan denk ik, 
oke, het is nu zo en zo laat. De zon staat daar. Als 
die mensen op die plek gaan zitten, dan blijven 
ze wel even. Mooi. Dat komt goed.’
Het menselijk gedoe, de intimiteit tussen men-
sen, komt ook in zijn andere werk tot uitdruk-
king. Er zijn in zijn oeuvre prachtige figuurstuk-
ken. Vaak is Jet, zijn partner, het onderwerp. Ze is 
meer dan het onderwerp, ze is zijn muze. ‘Soms 
neemt Jet een houding aan, die me vervoert. 
Dan denk ik: wat prachtig. We hebben een huisje 
bij het strand. Jet leest een boek. Ik zie haar en 
ik wordt geraakt. Ik wil haar dan schilderen en ik 
hoop... ik denk dat dat gevoel overkomt bij de kij-
ker. Jet is ook mijn derde oog. Ze heeft afstand. 
Ze zegt op het goede moment de juiste dingen, 

zodat ik verder kan gaan.’
Soms moet je als schilder iets ensceneren. Bij fi-
guurstukken kan dat: je schikt de werkelijkheid, 
je zet daar een voorwerp, en vraagt het model 
even iets anders te zitten. Kortom: je bouwt de 
voorstelling. Aan het strand is dat anders. Peter 
Smit: ‘Maar toch ook weer niet. Ik zie ruiters langs 
het strand naar het noorden draven, ik zie ze van 
achteren. Maar, denk ik, straks komen ze terug. 
Dan zet ik ze op het doek. Het is een kwestie van 
bekijken. Je moet het moment pakken.’
Dat geldt ook voor zijn portretten. ‘Ik heb een 
soort beroepsdeformatie. Als ik iemand zie, of ik 
hem moet schilderen of niet, ik bekijk altijd hoe 
zo’n kop in elkaar zit, wat de houding is, het ge-
voel, wat je er uit zou kunnen halen. Als je wer-
kelijk een portret gaat maken, moet je in een 
flow komen, je moet iets bijzonders zien en dat 
bijzondere is je energiebron. Dat bijzondere kan 
in een blik zitten, in een beweging, een houding. 
Kan van alles zijn.’
Daarmee is de essentie van het impressionisme 
scherp aangegeven: het bijzondere kan alles 
zijn. Je moet het alleen kunnen zien.

Schilder van de intimiteit
PETER SMIT
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Rob Houdijk behoort sinds jaar en dag tot de 
top van de Nederlandse impressionisten. Vo-
rig jaar deed hij mee aan de Schildersweek te 
Domburg, en ook dit jaar zal hij weer in Wal-
cheren komen schilderen en exposeren. Hou-
dijk: ‘Dat is altijd weer een feest. Ik ga een flink 
aantal werken – ook beelden – exposeren en 
een deel daarvan wordt ter plaatse in en om 
Domburg gemaakt.’

Houdijk kiest zijn motieven intuïtief. ‘Ik zie een 
beeld voor me, een stuk strand, het duin, en 
krijg meteen een ingeving van wat ik wil schil-
deren. Ik denk daar dan verder niet te bewust 
over na, want meestal zijn die eerste ingevin-
gen de beste.’

Natuurlijk brengt het en plein air-schilderen 
technische en praktische beperkingen met 
zich mee. Schilderen in olieverf is technisch 
best een ingewikkelde aangelegenheid. Hou-
dijk: ‘Denk alleen maar aan het formaat. Vijftig 

bij zestig centimeter is wel het grootste for-
maat dat je helemaal in de open lucht kunt 
maken. Ik moet wel zeggen: soms leg ik een 
laatste hand aan een werk in mijn atelier. Ge-
lukkig heb ik ook in Domburg de beschikking 
gekregen over een werkruimte. Het is verder 
ook een kwestie van goed voorbereiden. Ik 
heb standaardformaten bij me, en passende 
lijsten.’ Soms maakt Houdijk ook landschap-
schilderijen in grotere formaten. ‘Maar ik maak 
dan eerst tekeningen en olieverfschetsen ter 
plaatse. Het grote werk maak ik aan de hand 
daarvan in het atelier.’

In de natuur schilderen past niet bij elke schil-
derstijl. ‘Nee, het moet bij de aard van je werk 
passen’,  zegt Rob Houdijk. ‘Ik ben altijd in de 
eerste plaats geïnteresseerd in de menselijke 
interactie als inspiratie voor en onderwerp 
van mijn werk. Maar ook het landschap, de 
natuur, is een geweldige bron. De spontane-
iteit van het plein air-schilderen past bij me. 
De tol is dat er wel eens iets niet lukt. Oke, dat 
zij zo.’

Op de website van Rob Houdijk (www.rob-
houdijk.nl) ziet men dan ook als zijn motto: 
‘Liever een mislukking dan een niet gewaag-
de kans.’
Wie wil kan op de site alvast nader kennis ma-
ken. Sla vooral niet het filmpje over waar de 
kijker in één minuut tijd meegenomen wordt 
in een uur of twee, drie virtuoos schilderen.
Het in de natuur schilderen en meteen expo-
seren is natuurlijk bijzonder aardig voor de 
artistiek geïnteresseerde bezoekers in Dom-
burg. Voorzichtigheid is geboden: schilderijen 
kunnen nog nat zijn. Met een beetje geluk ziet 
u Rob Houdijk aan het werk.

Rob Houdijk. Spontaan en 

intuïtief schilderen
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Dieren, maar gaat het wel om de dieren?

Natuurlijk: Ewoud de Groot is een natuur-
liefhebber, en schildert vaak dieren. Zijn 
voornaamste afzetmarkt heeft hij in de Ver-
enigde Staten. Maar, geboren in Egmond, 
en in het bezit van een kotter waarmee hij 
vanuit Den Helder de Waddenzee bevaart, 
blijft hij een Hollandse schilder, verbonden 
aan strand, zee, ruimte. En ook aan de die-
ren die men er aantreft.

‘Het doen en laten van vogels inspireert mij. 
Maar ik ben absoluut geen plein air schilder’, 
zegt de schilder. ‘Ik maak mijn schilderijen 
in de studio. Maar de beleving en het waar-
nemen in de natuur is essentieel. Daarom 
vindt ik het ook erg leuk om naar Domburg 
te komen. Het licht... het licht is fantastisch. 
Nee, dat is geen mythe. Het heeft te maken 
met de aard van het water, de kleur van de 
zee, die weerspiegelt het zonlicht anders, 
en daardoor krijg je dat bijzondere licht.’

Soms maakt De Groot foto’s. Ze zijn een 
hulpmiddel, meer niet. ‘Dat moet je zien als 
aantekeningen. Ik wil kunnen nakijken hoe 
die vogel ook weer precies in elkaar zit. Hoe 
het licht op die vleugel valt... dat soort din-
gen. Geheugensteuntje. Je krijgt ook erva-
ring... het gaat in je vingers zitten.’

De Groot maakt doorwrochte werken. Vaak 

heeft hij er meerdere over een langere peri-
ode onder handen. ‘Ik werk laag over laag, 
soms glacerend, soms niet. Ik maak gebruik 
van de warm/koud-contrasten. Ik werk in de 
onderlaag met een koele kleur en dan daar-
boven juist warm. Of omgekeerd. Misschien 
is kleur trouwens een verkeerd begrip, want 
grijs kan koel zijn, maar ook warm.’

De Groot exposeert ongeveer tien werken 
in Domburg. Is het voor hem, die zeer suc-
cesvol is in Amerika, wel de moeite zwaard, 
dat kleine Zeeuwse dorp?
‘Jazeker’, zegt Ewoud, ‘ik heb al meer mee-
gedaan aan de Schildersweek. Het is ontzet-
tend gezellig. Ik ga daar ook ter plekke schil-
deren, misschien ook wat in de open lucht, 
en misschien is er een werkruimte, dat gaat 
nog geregeld worden.’

In Amerika (waar de kunstschrijvers stee-
vast adviseren zijn voornaam uit te spreken 
als AY-Vud) is men erg onder de indruk van 
zijn werkwijze. Zijn werk is in galeries in 
heel het land te zien, en ofschoon het tot de 
wildlife-stroming wordt gerekend vindt het 
ook daarbuiten zijn publiek. Misschien komt 
dat ook door de autonome schilderkunstige 
kwaliteit die uit de werken spreekt. Dit gaat 
niet alleen over dieren, maar ook over het 
schilderen zelf.

Wildlife van een Hollandse 

schilder. 
EWOUD DE GROOT
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Fotograferen is schilderen met licht, zegt 
men wel. Voor Nanny van Ommeren is het 
ook schilderen met het moment. Ze expo-
seert in Domburg een aantal foto’s, en gaat 
zelf ook aan het werk. ‘Of de mensen mij zul-
len zien is de vraag’, zegt Nanny van Omme-
ren. ‘Een fotograaf valt nu eenmaal minder 
op dan een schilder.’

Nanny woont, werkt en leeft met het licht. 
Ze heeft behalve de fotografie- ook een mo-
deopleiding gevolgd. Ze bewoont een fraai 
monumentaal huis van Gerrit Rietveld in Elst. 
Dat is relevant. ‘Ook daar is het licht het lei-
dende principe geweest. Rietveld bouwde 
zijn ontwerp om de lichtinval heen.’

Het werk van Van Ommeren, de winkel, haar 
huis, de foto’s, ze ademen allemaal dezelfde 
sfeer. Ze is in al deze aspecten van haar le-
ven op zoek naar hetzelfde, al is lastig onder 
woorden te brengen wat dat precies is. Stijl, 
zou je kunnen zeggen.

Maar met stijl alleen maak je geen topfoto’s, 
en zeker geen landschapsfoto’s. Je moet de 
natuur in gaan. Nanny van Ommeren is geen 
sjouwer, die beladen met apparatuur de 
hoogte in klimt om een spectaculair verge-
zicht tot stand te brengen. Ze wacht op het 
moment. Het moment dat er iets gebeurt in 
het land, soms iets kleins. Die hardloper daar 
in de verte, precies op de juiste plaats. Die 
ganzen die opvliegen. En vaak ook weer: de 
inval van dat licht.
Ze is ook geen technica die met Photoshop 

blijft tweaken aan een beeld om zo een 
kunstbeeld te maken dat de werkelijkheid 
op afstand zet. De technieken kent ze, ze is 
ook vakvrouw genoeg, maar nabewerking 
dient een ondergeschikt doel. Kaderen ge-
beurt met het oog voor de lens. Maken is kij-
ken, en goed is goed.

Als je zo werkt, in het moment, dan kom je 
ook wel eens met lege handen thuis. Nanny 
van Ommeren: ‘Nou, dat niet. Maar het ge-
beurt wel dat ik alles weggooi. Het toeval 
kan helpen. Maar het is geen toeval om het 
goede beeld te vinden. Je hebt oog voor het 
onderwerp nodig. Ik kan niet uitleggen hoe 
ik daarbij precies te werk ga, hoe ik mijn keu-
zes maak. Dat weet ik zelf ook niet, het is een 
intuïtief proces.’

Maar zo’n intuïtie kan alleen werken als de 
techniek geen struikelblok vormt. Wie vrij-
heid heeft in technisch opzicht houdt ruimte 
over voor het artistieke.

‘Ik maak ook foto's van kinderen. Daar doe 
ik best lang over, maar dat wil niet zeggen 
dat ik veel maak, er een hoop weg gooi en 
een toevallige treffer hou. Het gaat ook daar 
weer om het pakken van het moment. Een 
natuurlijk moment in het gedrag van het 
kind, met de juiste lichtval, de juiste emotie 
en de juiste intentie.’

In Domburg kan men het resultaat van deze 
werkwijze zien.

Schilderen met het moment

NANNY VAN OMMEREN
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Nanny van Ommeren

De Rijn in de mist

50 x 70 cm.

Opname: 125- F13. lens 24-105
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