
palet 391 I oktober/november 2017 17

sieve gevoelens en zou zijn taak als kun-

stenaar steeds zwaarder opvatten. De

verschillende versies van ‘Grief’ geven

daar uiting aan.

Zoeken

De tentoonstelling ‘Matthijs Maris’ in het

Rijksmuseum is verder vooral chronolo-

gisch opgebouwd. We ontmoeten een

jonge kunstenaar, die in 1860 een zelf-

portret schildert om zich te oefenen. Hij

gaat uit van de bestaande wereld en be-

heerst alle technieken. Lage standpun-

ten en krasjes in het verfoppervlak geven

dan al aan hoe hij zoekt. Hij wil uitdrukken

wat hij ziet, en meer nog: wat hij voelt.

Lausanne

Een bezoek aan Lausanne in 1861,

samen met Jacob, betekent een door-

braak. Matthijs wordt gegrepen door de

schilderachtige middeleeuwse stad en

zijn hooggelegen kathedraal en kasteel,

die zich aftekenen tegen de lucht. Het

silhouet van deze bouwwerken duikt

onder andere op in ‘Doopgang’, een ta-

fereel dat hij boven het alledaagse weet

uit te tillen. Maar het kasteel vormt ook

de achtergrond van in grijzen en bruinen

opgebouwde moerasachtige land-
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olgens zijn broers

was hij de beste van

hun drieën. Voor de

jongere generatie was

hij de belichaming van de

kunstenaar, een bohemien

met lak aan het kunstesta-

blishment. Critici spraken van de ‘vreem-

de bloem’ en ‘de groote visionair’. Maar

Matthijs worstelde, met zichzelf en met

zijn kunst. Dat werd ook pijnlijk duidelijk bij

zijn dood: een laatste versie van het

wanhopige ‘Grief’ stond op zijn ezel, onaf

maar niet minder veelzeggend.

Spiegelen

Naast elkaar gehangen geven ‘De vlin-

ders’ en ‘Grief’ een mini-samenvatting

van de route die zijn werk aflegde, van

het visueel waarneembare naar ‘outward

impressions’. De schilderijen spiegelen

elkaar in de compositie, maar zijn qua stijl

en emotie tegengesteld. ‘De vlinders’

verwijst naar de paradijselijke staat van

kinderen, die nog niet door kennis en er-

varing zijn veranderd. Een onderwerp dat

Maris, ondanks het feit dat hij zelf geen

kinderen had, graag weergaf; hij had fijne

herinneringen aan zijn eigen jeugd. De

volwassen Matthijs Maris had depres-

Matthijs Maris
Een glimp 

van iets hogers
Als een kluizenaar leefde hij in Londen. In de bloeitijd van de

Haagse School, waartoe zijn broers Jacob en Willem behoorden,

zonderde Matthijs Maris (1839-1917) zich af om een manier te 

vinden om uitdrukking te geven aan zijn eigen mind. 

Een opgave, want hoe kun je je diepste zielenroerselen vangen in

aardse materialen als krijt en verf?

V

Vrouwenhoofd, 1894/1898–1906, krijt

en houtskool, 505 × 345 mm, Museum

Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Doopgang, 1873, olieverf op doek, 

66,4 × 50,5 cm, Centraal Museum, Utrecht
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iet eerder was het

oeuvre van Matthijs

Maris zo volledig te

zien. Naast het in

Nederland bekende

werk is nu ook het

late werk dat hij in

Engeland maakte zichtbaar voor pu-

bliek. Suzanne vertelt waarom dat nu

pas mogelijk is: ‘Die werken zijn groten-

deels opgenomen in de Burrell Collec-

tion, nu onderdeel van de Glasgow Mu-

seums. In de schenkings  akte werd des-

tijds vastgelegd dat de schilderijen niet

uitgeleend of getransporteerd mocht

worden uit angst dat er iets mee zou

gebeuren. Die eis is inmiddels opgehe-

ven; de omstandigheden zijn nu anders

en men vindt het belangrijk dat de col-

lectie zichtbaar is.’

Onbegrip   

Een wijs besluit, want juist het late werk is

bijzonder intrigerend: Maris probeerde

daarin vorm te geven aan een immate-

riële, innerlijke wereld. De vijfentwintig 

Burrell-bruiklenen die het Rijksmuseum dit

schapjes, die al meer een innerlijke we-

reld lijken te verbeelden dan de tastbare

werkelijkheid. Zo blijft de Zwitserse stad

jaren na zijn bezoek nog een belangrijke

plek innemen in zijn schilderijen en teke-

ningen.

Niet uitvoerbaar

Zijn latere woonplaats Londen speelt

veel minder een fysieke rol in zijn werk.

Maris is dan vooral bezig met het ver-

beelden van het hogere, waarbij hij uit-

gaat van zijn herinnering. Hij voelt dat hij

zich moet isoleren om dat voor elkaar te

krijgen, en zelfs dan is de taak die hij zich

stelt haast niet uitvoerbaar. Als gevolg

komt er nauwelijks werk uit zijn handen,

maar door een mecenaat van de Neder-

landse kunsthandel Van Wisselingh kan

hij maken wat hij wil. Maris slaat aan het

experimenteren, gebruikt pastelkrijt op

papier met een grove korrel voor een

extra wazig effect en bekrast verf op

doek alsof het een etsplaat is. Vele lagen

brengt hij over elkaar aan om ze vervol-

gens weer weg te schrapen. Aan de te-

kening ‘Vrouwenhoofd’ werkte hij zo,

met tussenpozen, wel twaalf jaar. 

Pareltjes

Uiteindelijk slaagde hij er alsnog maar

beperkt in om uitdrukking te geven aan

zijn gevoel. Was het aardse materiaal

hem de baas? Voor ons als toeschou-

wer blijkt vooral dat Matthijs Maris erg

streng was voor zichzelf. In verschillende

fasen van zijn leven heeft hij pareltjes ge-

maakt, met een bijzondere eigenheid en

zo nu en dan een glimp van iets hogers.

De overzichtstentoonstelling ‘Matthijs

Maris’ is van 6 oktober 2017 t/m 7 januari

2018 te zien in het Rijksmuseum (Am-

sterdam). 

www.rijksmuseum.nl

Wat ervaar jij?

Het werk van Matthijs Maris vraagt erom

om lang bekeken te worden. Wat ervaar

jij bij het zien van zijn kunst? Schrijf, teken

of schilder, stuur ons het resultaat via

info@paletmagazine.nl en wie weet

publiceren wij jouw werk in de volgende

Palet.

Tekst Merel van den Nieuwenhof Beeld Rijksmuseum Amsterdam

De vlinders, 1874, olieverf op doek,

64,8 × 99,1 cm, Glasgow Museums

(The Burrell Collection), Glasgow

Grief (Vanished Illusions), olieverf op doek, 

ca. 1911-1917, 67,5 x 102,5 cm, particuliere collectie

Matthijs Maris 
nieuwe inzichten

Matthijs Maris wordt omgeven door mysterie. Voorafgaand aan de

tentoonstelling ‘Matthijs Maris’ is in het restauratieatelier van het Rijks-

museum een uitvoerig materiaal-technisch onderzoek uitgevoerd.

Welke inzichten leverde dat op? Junior-conservator Suzanne Veldink

en junior-restaurator Laura Raven lichten een tipje van de sluier op.

N
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Trefzeker

‘Je ziet hier al hoe trefzeker Maris de

voorstelling in één keer opzette,’ vertelt

Laura bij een vroeg Oosterbeeks land-

schap van rond 1859-1860. ‘Aan hoe de

verfstreken in elkaar overlopen, kun je

zien dat hij nat-in-nat werkte.’ Suzanne:

‘Matthijs’ broer Jacob schilderde dit

ook, waardoor je het verschil in aanpak

kunt zien. Matthijs bekijkt dan al de de-

tails, gaat op zijn knieën in de modder

zitten als een ander blijft staan. Hij krast

ook in de verf, zoekend naar manieren

om met het materiaal zijn gevoel uit te

drukken.’

Parijs

Zo’n tien jaar later ging Matthijs naar Pa-

rijs, waar hij introk bij het gezin van zijn

broer. Suzanne: ‘Best ingrijpend; Jacob

en zijn vrouw hadden een baby’tje en

kregen Matthijs er nu bij. Volgens col-

lega-kunstenaar Kaemmerer was het er

een zwijnenstal.’ Zwijnenstal of niet, het

Parijse bood inspiratie. Laura wijst op

het schilderij ‘De molens’: ‘Je ziet hier al

een beetje het mistige uit zijn latere

werk: de ongedefinieerde contouren,

de horizon die verdwijnt in de lucht.

Onder de grauwe kleuren ligt een oranje

ondertoon en met een contrasterend

groen accent haalt hij het minidetail van

een veld met witte lakens slim naar

voren.’ Hoe goed en vlot Matthijs Maris

kon schilderen, blijkt ook uit ‘Keuken-

meisje’. ‘Hij heeft dit in één keer naar

model geschilderd,’ zegt Laura. ‘Het is

heel snel en dun opgezet, waarbij de

structuur van het doek zichtbaar is ge-

bleven. We weten dat Maris een vaste
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najaar toont, zorgen samen voor een

completer beeld van Matthijs Maris als

kunstenaar. Suzanne Veldink: ‘We heb-

ben hem nooit zo goed begrepen. Met

name van de late werken hebben we

ons altijd afgevraagd: zijn ze af? Of is er

juist te lang aan doorgewerkt? En zien wij

ze wel zoals we ze moeten zien?’ Om

dichter bij de antwoorden te komen, zijn

vijf schilderijen – die verschillende fasen in

het oeuvre van Maris vertegenwoordigen –

al een jaar in het restauratieatelier. Ze wor-

den door Laura Raven grondig onder de

loep genomen en onderworpen aan mi-

croscopisch en röntgenonderzoek.

De molens (The four mills), 1871, olieverf op doek, 23,5 x 30 cm, particuliere collectie

Keukenmeisje (The young cook), 1871, olieverf op doek, 33 x 21 cm, particuliere collectie
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Conceptions

Via kunsthandel Goupil verkocht Matthijs

goed; zijn werk kwam veelal terecht in

New York en Londen. ‘Niet dat het in

Nederland niet mooi werd gevonden,

maar het verkocht gewoon heel snel,’

legt Suzanne uit. Een van die overzeese

verzamelaars was Daniel Cottier, een

kunst- en nijverheidsspecialist die volle-

dige interieurconcepten aanbood. Hij

vroeg Matthijs om naar Londen te

komen. ‘Matthijs wilde conceptions

maken: werken die niet naar model of

de natuur werden geschilderd, maar uit

het innerlijk voortkwamen,’ aldus Su-

zanne. ‘Met de verwachting dat Cottier

hem begreep en hem vrij zou laten, ver-

trok hij naar Londen.’ 

Experimenteel ploeteren

Het begrip van Cottier viel tegen, maar

Maris bleef in Londen en ploeterde daar

op zijn experimentele conceptions. Su-

zanne: ‘Hij zoekt een vorm voor de

beelden die hij ziet, maar hoe kan hij die

in materie vatten?’ Hoewel er in die laat-

ste dertig jaar vrij weinig uit zijn handen

kwam en Matthijs zijn werken vrijwel

nooit als ‘af’ beschouwde, zijn het juist

die mysterieuze schilderijen en tekenin-

gen die ons zo intrigeren. Dat hij manie-

ren zocht om aardse materialen naar

zijn hand te zetten, in dienst van zijn ver-

beelding, blijkt ook uit het materiaal-

technisch onderzoek. ‘Hij gebruikte een

absorberende grondering, die de olie uit

de verf trekt. Dat maakt het oppervlak

zo mat en korrelig,’ zegt Laura. 

Onbedoeld

Ze laat ‘Grief’ zien: een somber en ‘mis-

tig’ schilderij, waarin nog net een vrouw,

liggend bij een traptrede, te herkennen

is. ‘Hij is hier afgestapt van contour en

kleur. Door krasjes aan te brengen,

maakt Maris de vrouw heel subtiel los

van de achtergrond.’ Dat we dit werk

niet zien zoals het bedoeld is, verraadt

de bij uv-licht zichtbare groene waas:

‘Lokale fluorescentie geeft aan dat

Maris soms vernis aan de verf toe-

voegde om een spel van mat en glans

teweeg te brengen. Door een later aan-

gebracht vernis kunnen we dat nu niet

meer zien.’ Suzanne: ‘Hij zou dat heel

erg hebben gevonden; hij werd altijd gif-

tig als iemand iets aanpaste.’ Het schil-

derij biedt ons echter nog steeds een

bijzonder inkijkje in het hoofd van de

kunstenaar: ‘Hij geeft zo de worsteling

om het hogere, niet-materiële in verf te

vangen weer,’ zegt Suzanne. ‘Hij ís die

vrouw die treurend op de grond ligt.’

Initiatiefnemer en Matthijs Maris-specia-

list Richard Bionda, technisch kunsthis-

toricus Erma Hermens, junior-restaura-

tor Laura Raven en conservatoren Jen-

ny Reynaerts en Suzanne Veldink vorm-

den het team achter deze tentoonstel-

ling. De resultaten van het materiaal-

technisch onderzoek worden gepre-

senteerd tijdens een symposium op 14

december.

www.rijksmuseum.nl
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volgorde aanhield: hij begon bij de ogen,

schilderde dan de rest van het hoofd en

daarna de achtergrond.’ Ondanks – of

wellicht dankzij – zijn snelle werkwijze,

wist hij de mijmerende blik van het

meisje knap te vangen.

Ontdekking

Later noemde Maris werken uit die peri-

ode wat laatdunkend ‘potboilers’; de

schoorsteen moest roken. En dat terwijl

ook deze schilderijen prachtig zijn en

een eigenheid bezitten. Zo combi-

neerde hij Hollandse en Parijse elemen-

ten tot intrigerende, bedrijvige

stadsgezichten, zoals ‘Souvenir d’Am-

sterdam’. ‘Hier zit een ontdekking

onder,’ vertelt Laura. ‘Langs de randen

zie je nog net wat felblauw, groen en

geel. Met röntgen konden we zien wat

eronder zit: een oever met gras, water

met een bootje en een grote luchtpartij.

Heel on-Matthijs.’ Suzanne vult aan:

‘Rond 1870 heeft Jacob een aantal

veerponten geschilderd. Toen Jacob

naar Nederland ging, vroeg Matthijs of

hij achtergebleven werken mocht afma-

ken. Maar hij maakte er dus – best bru-

taal – nieuw werk overheen.’ Laura laat

een uitvergroting van een verfmonster

zien: ‘Je ziet hier de grondering en dan

een dikke laag groen: het gras van

Jacob. Daarop is een hele dunne laag

beige aangebracht: de schildering van

Matthijs. Hij zou dit schilderij in een week

hebben geschilderd en dat kunnen we

nu bevestigen: het is heel snel gedaan,

nat-in-nat.’

 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

  

De wandeling (The Walk), 1889, pastelkrijt, houtskool

en aquarel of verdunde olieverf,  

Glasgow Museums (The Burrell Collection), Glasgow


