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De ongrijpbare 
verbeeldingskracht

van Matthijs Maris
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Matthijs Maris’ leven was tumultueus, zijn 
karakter ongrijpbaar. ‘Als je het in een 
roman zou lezen, zou je zijn levensver-

haal niet geloven’, scheef de Daily Chronicle bij 
zijn overlijden in zijn woonplaats Londen in 1917. 
En op zijn schilderijen, vooral die van de laatste 
veertig jaar van zijn leven, is misschien nog moei-
lijker grip te krijgen. En dat maakt het juist zo 
aantrekkelijk.
Maris’ levensverhaal begint kalmpjes. Hij wordt 
geboren in Den Haag, als de middelste van drie 
broers, Maris senior is meesterknecht bij een 
boekhandel en uitgever. Samen met zijn oudste 
broer Jacob (1837-1899) studeert Matthijs vanaf 
1852 een paar jaar aan de kunstacademie in Ant-
werpen - hij wordt gezien als de meest getalen-

teerde van de broers. Terug in Den Haag schildert 
hij, na een bezoek in 1861 aan de schilderskolonie 
in Wolfheze en Oosterbeek met broers Jacob en 
Willem (1844-1910) eerst in de vroege, realisti-
sche Haagse School-stijl. Bij een reis door Duits-
land en Zwitserland springt bij Matthijs de vonk 
van de Romantiek over. Het silhouet van de stad 
Lausanne wordt een terugkerend baken aan de 
horizon van zijn fictieve landschappen.

Snapshotting
Broer Jacob vertrekt in 1865 naar Parijs, waar hij 
een samenwerking regelt met kunsthandel Gou-
pil. Matthijs is op zoek naar een eigen stijl en zo 
geïrriteerd en neerslachtig over de kritiek die hij 
krijgt op zijn werk vanwege zijn in Nederland uit 
de toon vallende, sprookjesachtige manier van 
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werken, dat hij weigert nog aan tentoonstellingen 
deel te nemen. Hij volgt zijn broer naar Parijs, 
trekt bij hem in, maar de verhuizing lost het schil-
derprobleem niet op.  Hij verdient zijn geld met 
de verkoop van ‘snapshotting Montmartre’, zoals 
hij zijn stadsgezichten later misprijzend zal noe-
men. Dan volgt een verrassing: tijdens het beleg 
door de Pruisen van Parijs eind 1870 meldt Maris 
zich als vrijwilliger bij de Franse Nationale Garde 
- naar eigen zeggen vanwege het geld. Vechten 
hoeft hij niet, hij houdt de wacht bij een fort. Een 
paar maanden later, tijdens de Parijse Commune 
in 1871, versleept hij voor de opstandelingen ka-
nonnen naar de Butte Montmartre.  

Potboilers
De onderbreking lijkt Matthijs over een dood 
punt te hebben geholpen. Jacob Maris is terug-
gekeerd naar Nederland, Matthijs blijft alleen in 
Parijs en neemt Jacobs onvoltooide doeken over. 
Hij is uiterst productief in het schilderen en ver-
kopen van Hollandse landschappen uit herin-
nering, zoals bij ‘De molens’, (1971, particuliere 
coll.) of naar voorbeeld van een meegebrachte 

stereofoto van de Amsterdamse Haarlemmersluis 
bij ‘Souvenir d’Amsterdam’ (1871).  Hij verkoopt 
in twee jaar tijd achttien schilderijen, voor steeds 
hogere prijzen. Later zal hij ze ‘potboilers’ noe-
men, werken die niets meer doen dan de kachel 
laten branden, en laatdunkend zeggen dat hij het 
Amsterdamse schilderij van de sluis in een week 
in elkaar heeft ‘gelapt’. Daar is niet iedereen het 
over eens. Als Vincent van Gogh het schilderij 
in 1872 in Londen ziet, is hij sterk onder de in-
druk. Het doet hem denken aan een werk van 
Jacob Maris, ook een gezicht op Amsterdam. 
Maar dat laatste is gemaakt door een ‘talent’, het 
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werk van Matthijs is het werk van een ‘genie’. 
Als Van Gogh hem vervolgens vraagt, hem les 
te geven, antwoordt Maris op de voor hem ty-
perende nuffige manier: Van Gogh kon zich nog 
beter verhangen.

londen
Maris’ werk kwam in Londen terecht dankzij Da-
niel Cottier, de Arts & Crafts-ontwerper en ei-
genaar van de in binnenhuisdecoratie gespeciali-
seerde kunsthandel Cottier & Co. Op aandringen 
van Cottier verhuist Maris in 1877 ook naar de 
Britse hoofdstad.  De Engelse, pre-raphaeliaanse 
voorliefde voor sprookjes en shakespeariaanse 
personages lijken goed bij Maris’ persoonlijke 
ideeën aan te sluiten. Hoewel hij nog meerdere 
keren van kunsthandel en mecenas wisselt, gaat 
het Maris artistiek en financieel goed. Zijn schil-
derij ‘De Vlinders’ verkoopt in 1893 in Amster-
dam voor het  recordbedrag van twintigduizend 
gulden, en hij is populair bij de jongere generatie 
Nederlanders. Lodewijk van Deyssel en Jan Toor-
op bezoeken de kunstenaar in 1896, in 1900 pu-
bliceren ze het ‘Thijs Marisalbum’. Maris wordt 
erin afgeschilderd als een arme, wereldvreemde 
kluizenaar, als grote tegenhanger van die andere 
Nederlander in Londen, Laurens Alma-Tadema. 
In zijn schilderijen is het inmiddels of het Maris 
is gelukt de Londense mist op het doek te fixeren. 
Neem ‘De Schaapherderin (Monumental con-
ception of humanity)’, het schilderij dat Maris 
tussen 1885 en 1898 maakte. Daar is met moeite 
een staande vrouwfiguur te ontwaren in de paars-
bruine nevel. De geschiedenis achter het twee 
meter hoge schilderij, nu in de collectie van het 
Rijksmuseum, vertelt veel over de werkwijze en 
persoonlijkheid van Maris. Hij maakte het doek 
oorspronkelijk voor Percy Westmacott. Maris was 
bij deze vriend en kunstverzamelaar op bezoek 
geweest, en had zich in het trapportaal gestoord 
aan een, zoals hij in een brief noemde, ‘verschrik-
kelijk uitziend Duits schilderij’. Maris wilde het 
gekunstelde, religieuze thema vervangen op de 
trap door een ‘more natural religion’, en Westma-
cott stemde toe. Maris bedoelde, zo preciseerde 
hij later, de mathematische, rationele lijnen uit 

de traditionele schilderijen te vervangen door 
natuurlijke, niet-materiële vormen. Het kwam in 
de schilderpraktijk neer op een grote hoeveelheid 
dunne lagen verf, de vrouwspersoon was de ver-
beelding van de mensheid in het algemeen. De 
term ‘conceptie’ uit de titel gebruikte Maris vaak 
om zijn ongrijpbare figuren te omschrijven, al gaf 
hij nooit duidelijk aan wat hij ermee bedoelde. 
Westmacott verhuisde in 1888, nog voor het 
schilderij af was. Het Amsterdamse Stedelijk Mu-
seum toonde interesse, en stuurde bestuurslid Jan 
Six naar Londen om het doek te bekijken. Het 
atelier waar Maris het doek schilderde, was niet 
bepaald goed uitgerust voor zo’n groot schilde-
rij. Het doek kwam tot aan het plafond, kreeg 
zeer weinig daglicht en Maris kon niet genoeg 
afstand nemen. Uiteindelijk droeg Maris het in 
1909 over aan kunstenaar Willem van Meurs, on-
der voorwaarde dat die het onder zou brengen bij 
het Rijksmuseum, dat het publiek het daar niet 
mocht zien en dat Maris er nog vijf jaar aan zou 
kunnen werken. Dat laatste gebeurde niet. 

Brieven
Het zal duidelijk zijn: vooral de laatste jaren van 
zijn leven zou Matthijs Maris lang aan zijn schil-
derijen blijven schaven. Soms letterlijk: de restau-
ratoren van het Rijksmuseum ontdekten bij de 
voorbereiding van deze tentoonstelling krassen 
en schaven in het oppervlak van de verf. 
Wat er wél in grote hoeveelheden uit zijn ate-
lier kwam, waren brieven. Zo’n vijfhonderd zijn 
er bewaard van de laatste elf jaar van zijn leven. 
Klaagzangen van soms wel veertig kantjes over de 
maatschappij en zijn eigen situatie. Over de kunst 
die hij maakte, schreef hij weinig. ‘Laat mij mar 
geen Art praaten’, schrijft hij in 1912 in zijn eigen 
melange van Engels en Nederlands, ‘mijn am-
bachtje is godverdommer & godvervloeker’.
Als Maris in 1917 overlijdt aan aderverkalking, 
zijn de reacties in Nederland verdeeld. Hij leek 
dan wel een ‘zacht-droomerigen poëet’, vond Ca-
rel Dake, hoogleraar aan de Amsterdamse Rijks-
akademie, Matthijs Maris was in werkelijkheid 
een ‘onhandelbaar mannetje’. De verafgoding 
van zijn werk had de prijs teveel opgedreven, en 
daarmee was de houding van de kunstenaar ver-
slechterd. De Stijl-voorman Theo van Doesburg 
sprak daarentegen over ‘een voorbeeld’ voor de 
abstractie in de kunst, een roepende in de woes-
tijn, die als enige de behoefte toonde ‘de realiteit 
op te lossen (...) in ’t klein en in ’t grijs.’ 
Vanwege uitzonderlijke bruiklenen van maar 
liefst zeventien voornamelijk late werken uit de 
Burnell Collection in Glasgow is het honderd jaar 
na Maris’ overlijden nu voor het eerst mogelijk 
met eigen ogen te ontdekken hoe dat in ‘t klein en 
in ‘t grijs functioneert. En voor Maris toepasselijk 
tegendraads in het De Stijl-jaar.

Theo van Doesburg over Maris:   
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toonde ‘de realiteit op te lossen (...) 

in ’t klein en in ’t grijs.’

Meer weten
‘Matthijs Maris’
Rijksmuseum
Amsterdam
www.rijksmuseum.nl
07-10 t/m 07-01

links
‘Vrouwenhoofd’, 1894/98-1906. 
Museum Boijmans Van Beuningen.


