MEESLEPENDE EXPRESSIES

De sleepvaart gezien door de ogen van kunstenaars
Gedurende het bestaan van het Nationaal Sleepvaart Museum hebben al vele tientallen
exposities het licht gezien. Vrijwel altijd ging het daarin om verhalen met technische en/of
historische achtergronden en daarop betrekking hebbend beeldmateriaal.
Al langer bestond de wens het eens over een andere boeg te gooien. Met deze nieuwe
wisseltentoonstelling “Meeslepende Expressies” zijn we er van overtuigd hierin geslaagd te
zijn. Ditmaal tonen we de wereld van de sleepvaart van toen en nu gezien door de ogen van
de beeldend kunstenaar. We kunnen u wel vertellen, dat dit een ware openbaring is.
Een aantal van de bekendste Nederlandse maritieme schilders, maar ook de cursisten van de
Kunst en Cultuur Academie uit Maassluis tonen in deze expositie een gedeelte van hun
artistieke werk.
Beeldende expressie en inspiratie gecombineerd met een velen aansprekend onderwerp, de
roemruchte Nederlandse sleepvaart, levert steevast een groot aantal dynamische creaties op.
Het boeiende is hierbij, dat iedere kunstenaar zijn eigen invulling geeft aan dit onderwerp.
Zo krijgen we een gevarieerd beeld van hoe de kunstenaars de beleving van de sleepvaart en
de mensen er omheen ervaren.
Het getoonde werk omvat niet alleen sleepboten en de sleepvaart, maar raakt daardoor
vanzelfsprekend ook het leven in en rond de haven van Maassluis, welke plaats immers vaak
de bakermat van de Nederlandse sleepvaart wordt genoemd.
Heel graag wilden wij met deze tentoonstelling eens een ander beeld van de sleepvaartwereld
in ons museum laten zien. We hopen van harte dat ook u zich laat meeslepen door deze
unieke schilderijententoonstelling met haar vele expressies.
De tentoonstelling wordt gehouden op twee locaties: in het Nationaal Sleepvaart Museum en
op de sleepboot Hudson. In het museum kunt u het werk van de maritieme schilders
bewonderen, samen met een gedeelte van de creaties van de cursisten. Op de Hudson is het
andere deel van het werk van de cursisten ondergebracht.
In deze tentoonstellingswijzer laten we u alvast kennismaken met de meewerkende maritieme
schilders en hun werk, en met de cursisten die hun kunnen in deze tentoonstelling tonen.
De maritieme schilders zijn:
Fred Boom, Hans Breeman, Willem Eerland, Ron de Jong-Beekhuijsen, Robert E. Murk,
Ronald van Rikxvoort en Lenie Simons-Molenwijk, alsmede de enthousiaste cursisten van de
Kunst & Cultuur Academie Maassluis.
Wij wensen u veel kijkplezier op de tentoonstelling en bevelen deze lezenswaardige
tentoonstellingswijzer graag aan als begeleidings- en naslagwerk.
Van harte welkom in het museum!
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Fred Boom
Ik ben in 1938 in Koog aan de Zaan geboren. In onze ‘maritieme familie’ werden
schepen getekend, gebouwd en ook bevaren. Het stond al gauw vast dat ik zou gaan
varen en maakte als 16 jarige jongen mijn eerste zeereis als lichtmatroos op de
kustvaarder ‘Heerengracht’. Uiteindelijk koos ik voor de technische kant van het varen
en ging naar de Kweekschool voor Scheepswerktuigkundigen in Amsterdam.
In 1959 kwam ik bij de voormalige Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij
(KNSM) in dienst.
Bij de KNSM voer ik als werktuigkundige op zowel op vracht- als passagiersschepen.
Na 11 jaar besloot ik toch om dit fascinerende en boeiende bestaan te verwisselen voor
een walbaan en kon ik mij toen nog meer gaan toeleggen op mijn grote hobby:
het schilderen van scheepsportretten en zee- en haven gezichten.
Het lidmaatschap van een aantal maritieme verenigingen, waaronder de Kroonvaarders,
het Kon. College Zeemanshoop en Oud-studenten Technisch Maritiem Onderwijs,
geeft mij de gelegenheid om het contact met vroegere collega’s te onderhouden.
Tevens ben ik redactielid van het maritieme maandblad de Blauwe Wimpel.
De zeevaart en alles wat daar mee te maken heeft is voor mij een onuitputtelijke
inspiratiebron.
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Hans Breeman
Hans Breeman is een Rotterdams maritiem kunstenaar, geboren in Ridderkerk en
opgegroeid in Rotterdam, met een zeer sterke belangstelling voor historische scheepvaart in het algemeen. In het bijzonder gaat zijn belangstelling naar de Nederlandse
koopvaardij, en sleepvaart, de tijd dat Nederland hoog op de wereldranglijst stond
van zeevarende naties.
Door de functie van zijn vader bij een van de Rotterdamse reders werd zijn maritieme
belangstelling gewekt. Dit resulteerde dat hij op de ss Rotterdam van de Holland
Amerika Lijn meevoer als werkstudent. Op die manier kreeg hij steeds meer op jonge
leeftijd inspiratie voor tekenen en schilderen van schepen.
Later werd zijn hobby officieel, na inschrijving bij de Kamer van Koophandel in 2009.
Sinds dat moment is belangstelling voor zijn werk toegenomen en werkt hij veel in
opdracht.
De combinatie van zijn zeer gedetailleerde afbeelding van het schip, met daarbij de
specifieke eigenschap van lucht en achtergrond zorgen voor een realistische weergave
van het schip in zijn werkomgeving.
Van zijn werk is veel te zien van de Nederlandse maritieme historie, bekend van vele
Nederlandse rederijen waarvan de meesten nu niet meer bestaan.
Maar op verzoek worden steeds meer ook moderne schepen in aquarel of olieverf
geschilderd.
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Willem Eerland
Willem Eerland is in 1950 in Lekkerkerk geboren, een prachtig dorpje aan de Lek.
Zijn vader was sleepbootkapitein. Het eerste speelgoed dat hij zich kan herinneren was
een sleepboot op wieltjes, de naam was Tudor Rose Londen, een boot die in werkelijkheid ook in Lekkerkerk was gebouwd. In zijn jeugdjaren bracht Willem ieder vrij moment
bij zijn vader aan boord door. Het waren de jaren dat de grootste, en toen nog mooie,
sleepboten werden gebouwd.
Zo was hij aan boord bij zijn vader toen de zeesleepboot Zwarte Zee te water ging.
Vaak was zijn vader betrokken bij de diverse proefvaarten. De proefvaarten van de
grote sleepboten Mared en Shahim voor de Authority Suez Canal, zal hij nooit vergeten.
Als jongen van dertien jaar kreeg Willem limonade van de legendarische kapitein
Oene Edelenbosch in zijn gloednieuwe hut op de Willem Barentsz van Bureau Wijsmuller.
Hoewel hij later zelf is gaan varen, van jongste maatje tot sleepbootkapitein, hebben
die eerste jaren de toon gezet voor zijn verdere leven. Zelf zegt hij hierover:
“Gelukkig heb ik de tijd nog meegemaakt van de stoomsleepboten. De geur van rook
en de emulsie van olie en stoom gaan nooit meer uit je neus”. Ondertussen werd ieder
stukje papier, wat onder zijn handbereik kwam, vol getekend met bootjes.
In 1980 werd hij lid van een tekenclubje dat onderricht kreeg van Jan Neef. In 1986
kwam Willem een paar jaar in de leer van zeeschilder Joh.T. Bendervoet. Maar al vlug
maakte hij zich los en ging hij schilderen wat hij wilde en dat waren voornamelijk
schepen. In 1990 had Willem Eerland zijn eerste expositie. In het Gemeente Museum
van Katwijk aan Zee werden tijdens de zomermaanden meer dan dertig schilderijen
en aquarellen geëxposeerd. Er was veel aandacht van de pers. Het toenmalig populaire
televisieprogramma “Van Gewest tot Gewest’ maakte een documentaire over Willem
en zond dat onder de naam ‘Zeilen op linnen’uit. In 1991 volgde een solo expositie in
het Scheepvaartmuseum van het Deense Troense en in1995 werd in het Visserijmuseum van Vlaardingen Willems derde solo expositie geopend door Peter Gilmore,
hij vertolkte de rol van James Onedin in de bekende TV serie ‘De Onedin-line’.
Hoewel deze exposities een groot succes waren, zette Willem deze activiteiten op
een laag pitje toen hij in 1998 directeur werd van de Veerdienst Schoonhoven BV.
Wel bleef hij vanaf 1992 met anderen exposeren in de befaamde Mystic Seaport Gallery
in Mystic CT. Vanaf 2000 is Willem Core artist van deze Galerie.
Een andere gerespecteerde maritieme galery in de USA waar werk van hem permanent
aanwezig is, is the Russell J Jinishian Gallery in Fairfield CT.
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Ron de Jong - Beekhuijsen
Ron Beekhuijsen schilder van de schilderijen op deze tentoonstelling van de Zwarte Zee,
Turmoil en Zuiderzee. Als jonge jongen geboren en getogen in Vlaardingen trok het
varen op een haringlogger mij erg aan en ik had dan ook het plan, om zo gauw als ik
van mijn ouders toestemming zou krijgen, de zee op te gaan als visser. Het liep anders
want in 1963 ben ik als 15 jarige jongen gaan varen op de zeesleepvaart onder andere
bij L. Smit & Co, Bureau Wijsmuller en op de koopvaardij bij Van Nievelt en Goudriaan.
Het grootste gedeelte van mijn werkzame leven heb ik gevaren en genoten van het werk
aan boord met de mannen onder elkaar en het varen op alle zeeën naar alle uithoeken
van de wereld. In 1981 heb ik de vaart vaarwel gezegd en ben op de scheepswerf van
Wilton Fijenoord aan de wal gaan werken. Na reorganisaties bij de scheepswerf kwam ik
weer terecht op zee bij Boskalis en daar heb ik op de Noordzee het water dun gevaren.
Nadat ik met pensioen ben gegaan kreeg ik tijd om schilderlessen te volgen.
Als kind tekende ik altijd sleepbootjes en ik wilde ooit met olieverf gaan schilderen.
Door dit te doen heb ik een leuke hobby gevonden ook mede doordat ik nog weleens
een schilderijtje maak voor oud collega’s. Vanuit het Sleepvaart Museum kreeg ik het
verzoek om een bijdrage te leveren aan de tentoonstelling. Speciaal hiervoor heb ik
twee nieuwe schilderijen gemaakt, een van de sleepboot Zuiderzee en een van de
Engelse sleepboot Turmoil in actie bij het Amerikaanse vrachtschip Flying Enterprise
die op dat moment zinkende was.
Ook het schilderij dat ik in 2010 heb geschilderd van de eerste sleepboot waarop ik
kwam te varen in 1963, op de toen spiksplinternieuwe sleepboot Zwarte Zee, is op deze
tentoonstelling te zien. Als vrijwilliger ben ik in het museum werkzaam in het archief
met fotomateriaal en als suppoost. Vaak kom ik in het museum oud collega’s tegen en
worden oude herinneringen opgehaald. Het doen van vrijwilligerswerk in het Sleepvaart
Museum en het schilderen van zeeslepers thuis geeft mij heel veel voldoening en ik
hoop dit nog lang te blijven doen.
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Robert E. Murk
Robert Edgar Murk, geboren te Schiedam 13 maart 1946, groeide op in Rotterdam en
woonde in de 1e helft van de zestigerjaren samen met zijn ouders en broer in Canada.
Aldaar volgde en voltooide hij zijn opleiding tot reclametekenaar. Terug in Holland de
opleiding T.S.O. tekenen, schilderen en ontwerpen aan de Academie voor Beeldende
Kunsten te Rotterdam.
Aanvankelijk was strip- en pentekenen, zeefdrukken en landschap- en figuur schilderen
in aquarel en olieverf een geliefde bezigheid. Menig portret, vele landschappen en zeegezichten vonden hun weg naar zijn opdrachtgevers, vrienden en relaties.
In 1976 won de zee, of beter gezegd “het maritiem onderwerp” het. Wellicht vanwege
de vele zeevarenden in de familiehistorie. Vanaf 1976 noemt Murk zich “maritiem
schilder”. De eerste liefde was de zee, gevolgd door de zeilvaart, met name de “Tall
Ships” zeer grote zeilschepen. Daarna volgde de Rotterdamse haven. Aan de aquarellen
reeks “Port of Rotterdam” wordt al sinds 1985 gewerkt. Ook de historische scheepvaart
o.a. de schepen van de “Holland-Amerika Lijn” en de “Kon. Rotterdamsche Lloyd, de
Groningse kustvaarders krijgen ruime aandacht, alsmede alle facetten van de moderne
scheepvaart.
Inmiddels is Robert voor maritiem geïnteresseerden geen onbekende. Reproducties van
zijn werk zijn de wereld overgegaan. Zijn aquarellen maken o.a. deel uit van de
collecties van een viertal maritieme musea in Nederland. In 1996 was hij de 1e hedendaagse maritiem schilder die de eer werd gegund 3,5 maanden solo te exposeren in het
Maritiem Museum te Rotterdam. Zijn opdrachtgevers vindt hij onder bedrijven als de
Holland-Amerika Lijn, Hilton Rotterdam, Broekman motorships (Evergreen Line),
D.G.S.M, de Ierse rederij Arklow Shipping, de van Kinsbergen stichting (Kon.Marine), en
vele zee en ex zeevarenden en andere maritiem geïnteresseerden.
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Ronald van Rikxoort
De maritieme tekeningen en aquarellen van Ronald van Rikxoort hebben inmiddels over
heel de wereld een plek gevonden. Overal op de aarde genieten liefhebbers van zijn
unieke kunstwerken. De familie Van Rikxoort had haar wortels in IJsselmonde en
omgeving. Maar Ronald werd geboren in Heerlen in Limburg, waar zijn vader als profvoetballer naartoe was getrokken. Na zijn opleiding aan de kunstacademie in Maastricht
kwam Ronald te werken als reclame-ontwerper. Maar bovenal was en is hij een bezeten
en bekwaam schilder van schepen, havens en zeegezichten.
Aan de Rotterdamse haven is hij met hart en ziel verknocht. Daar slentert hij langs de
kades of vaart hij mee op watertankers om zich te laten onderdompelen in de geuren
en de kleuren van het havenbedrijf langs de Nieuwe Waterweg. Uiteindelijk resulteert
dat in zijn sfeervolle, dynamische en wereldberoemde tekeningen en aquarellen.
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Lenie Simons-Molendijk
Ik begon in de zeventiger jaren met lessen aan de VU Rozenburg: alle technieken,
keramiek en tekenen. Achtereenvolgend lessen op de Vrije Academies in Den Haag en
Rotterdam: tekenen, schilderen, etsen en aquarelleren.
In de jaren negentig werkte ik met het collectief Veelzijdig in Spijkenisse.
In 1989 werd mijn werk afgebeeld in de Blauwe Wimpel en sinds 2005 behoor ik tot de
zeeschilders van de Blauwe Wimpel, een maritiem maandblad voor scheepsliefhebbers
en waarin mijn werk regelmatig wordt afgebeeld.
Mijn werk bestaat uit olieverfschilderijen en aquarellen en heeft uitsluitend betrekking
op het maritieme vlak. Met een zeer verfijnde penseelvoering, techniek en glaceringen,
krijgt mijn werk een bijzondere uitstraling. Door ook nog die speciale composities
samen te stellen krijgt het werk iets extra’s.
Mijn werk bestaat uit scheepvaart, sleepvaart, visserij en havengezichten.
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Sleepvaart gezien
door de ogen van kunstenaars
De sleepvaart kan een mooi onderwerp zijn voor het werken met aquarel, acrylverf, keramiek
en voor beeldhouwen. Voor cursisten veelal wonend in Maassluis mag het onderwerp Sleepvaart
dan ook niet ontbreken.
In een serie tentoonstellingen de afgelopen jaren is het werk van ontloken en ontluikende
kunstenaars/cursisten van de Kunst en Cultuur Academie na afloop van het cursusjaar getoond.
Lokaties waren Tavenu te Maasland, Museum Maassluis en de Bibliotheek. Dit jaar leidt het
onderwerp naar het Nationaal Sleepvaart Museum en de sleepboot Hudson.
De Kunst en Cultuur Academie is zeer blij met deze mogelijkheid om de zeer verschillende
aspecten van cultuur in Maassluis tezamen te brengen.
Een samenvatting van de getoonde werken:
• In het museum vindt u aquarellen welke geïnspireerd zijn op het thema Sleepvaart;
door de cursisten is zelf een aspect gekozen en uitgewerkt.
• De Hudson toont 10 iets grotere werken onder het thema “Sleepboot bij nacht”.
• Weer in het museum zijn werkjes op basis van acryl aangebracht op houten plankjes;
het thema voor deze werken was “het zeemansleven”, waarvoor geput is uit de film
“Hollands Glorie” van Jan de Hartog.
• De beeldhouwwerken en keramiek (tegels) zijn geïnspireerd door het thema water en
zijn te vinden in het museum.
Gedurende de zomer zijn het Sleepvaart Museum en De Hudson te bezoeken.
Medio september start de Kunst en Cultuur Academie weer met haar activiteiten.
Het Programmaboekje voor het seizoen 2016/2017 is reeds verschenen en op genoemde
lokaties te vinden. Kijk ook op www.kunstencultuuracademie.nl.
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Schilderijen uit de kunst en Cultuur
collectie van de academie in het Museum
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Afﬁche 1900 - Gerry Hanneman
Afﬁche ﬁrma Smit - Alice Lauwaars
Betings - Monique Suurenbroek
Bolder - Nel Vons
Bolder - Truce Krabbenbos
Bolder van Maassluis - Fred Thijse
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7. De Furie - Wil Vermaas
8. De Hudson - Coby Nooteboom
9. De Hudson - Ineke Verweij
10. Sleep op zee - Wil Vermaas
11. Haak - Jan van Grevenhof
12. Haven - Corien Krom
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13. Sleep van de Tremeraire naar de sloop 1839
- Annemieke Lub
14. Sleepboot de Furie - Teun Vellekoop
15. Sleepboot - Engelien Leijsen
16. Sleepboot - Janny Alderliesten
17. Sleper - Henk Valk
18. Sleper- Lia Verduijn
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19. De Balderheide - Joke Romberg
20. Sleper op zee - Henk Valk
21. Stuurman - Heleen Verploegh
22. Sleep bij ijsgang in Waterweg - Leonoor v.d. Lely
23. Zwaar weer op zee - Gusta Kamp
24. Zeeman - Kees Noomen
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Schilderijen uit de kunst en Cultuur
collectie van de academie op de Hudson

26

25

28
27

30

29

14

25. De Elbe - Ria van Teffelen
26. De Hudson - Ria van Teffelen
27. De Furie - Ria van Teffelen
28. Loggers in de nacht - Thea van der Hoeven
29. De Rigel - Ria van Teffelen
30. De Furie -Ilonka Kiss
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31. De Hudson - Chris Vlietstra
32. De Hudson - Ank Nieswaag
33. Sleep in IJszee- Petra Simon
34. Groot en klein - Mimi Niemegeers
35. Sleepboot bij nacht - Saskia van Hese
36. Sleepboten -Tineke Gebuis
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Schilderijen op houten schijf
gemaakt door studenten aan de kunst
en Cultuur academie in Maassluis

16

1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Onderwater - Estelle de Schiffart
Boten op zee - Estelle de Schiffart
Woelige zee - Wim van der Spek
Hut - Anja Schipper
De Furie - Karel Cappendijk
Razende woede - de Furie - Marjolijn Ploeg

7. Nacht op zee - Karin Ettinger
8. Heldere nacht - Gerda Moraal
9. Land in zicht - Gerda Moraal
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10. Zeeman - Wim van der Spek
11. Twee Schepen - Riet van Rij
12. Viskotter op sleeptouw - Bram de Jonge
13. Wachten op een ramp - Toon Lansbergen
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14. Baken in zee - Toon Lansbergen
15. Schipbreuk - Johan van der Hoeven
16. Rots - Ton Remmerswaal
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17. Huizenhoge golven - Ton Remmerswaal
18. Licht op zee - Karin Ettinger
19. Gebroken touw - Karin Ettinger
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20. Wachten op een sleep - Anneke Disselkoen
21. Schip in nood - Gerda Moraal
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22. Kwal - Estelle de Schiffart
23. Krab - Marjolein Ploeg
24. Recht vooruit - Berrie van de Zande
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25. Boei - Anja Schippers
26. Nacht op zee - Lijda Landsbergen
27. Poolzee - Lijda Landsbergen
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28. Schroef - Karin Ettinger
29. Vliegende vissen - Marjolein Ploeg
30. Vogels op zee - Anja Schippers
31. Woelige zee - Wim van der Spek
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Sculpturen gemaakt door studenten
aan de kunst en Cultuur academie in
Maassluis.
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Vrouw - Mieke de Haas
Schelp - Heleen Bervoets
Golven - Irene Blankert
Zeemeermin - Anneke Vink
Golf - Thea van Bergen-Bravenboer
Boegbeeld - Thea van Bergen-Bravenboer
Vis - Corrie Knip
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Schilderijen op tegels gemaakt door
studenten aan de kunst en Cultuur
academie in Maassluis.
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Anker met stuurwiel - Ammi Loonen
Anker - Zoe den Beste
Boot in de haven - Cathja Vroegop
Boot in havenkom - Marina van der Ven
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Boot op zee - Atie Bouterse
Schroef - Coby van Leeuwen
Stuurrad - Yvonne Hovers
Vissen - Marijke Buijnink
Vissersnet - Mia Vergeer
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