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Woord vooraf
‘De geheele inrichting en schikking is met smaak tot
stand gebracht […]. Deze verzameling [is] iets geheel
bizonders, dat elders zelden en in ons land zeker nergens
in zulk eene mate en volledigheid wordt aangetroffen.’
Dit was kort na de opening van Museum Mesdag in 1887
te lezen in het tijdschrift De Nederlandsche Spectator.
Nog altijd is de unieke 19de-eeuwse sfeer van het museum
bewaard gebleven, waarbij de bijzondere collectie die
Hendrik Willem Mesdag en zijn vrouw Sientje Mesdagvan Houten bijeen hebben gebracht centraal staat.
De Mesdags hadden in de tweede helft van de 19de eeuw
een spilfunctie in het Haagse kunstleven. Ze initieerden
tentoonstellingen en waren betrokken bij verschillende
kunstenaarsverenigingen. Ze maakten ook hun eigen
woonhuis en het aangrenzende museum tot een belangrijke ontmoetingsplaats voor de Nederlandse kunstwereld.
De prachtige verzameling die zij in enkele decennia
samenstelden, bestaat uit zo’n 850 objecten, met als
belangrijkste zwaartepunten: Franse kunst, hoofdzakelijk
van de schilders van Barbizon; Nederlandse kunst, waaronder de Haagse School; sierkunst uit Japan en keramiek
van Theo Colenbrander. Zo varieert de verzameling van
een paar bronzen kraanvogels en keramieken wand
borden tot aquarellen van Jan Hendrik Weissenbruch
en vele schilderijen van Charles-François Daubigny,
waaronder de mooiste en meest experimentele doeken
uit zijn oeuvre. In dit boek worden de verschillende
deelcollecties en de meesterwerken uit de collectie
uitvoerig belicht. Elk hoofdstuk wordt aangevuld met
enkele karakteristieke werken uit de collectie waarover
een bijzonder verhaal te vertellen valt.

Omdat de Mesdags zelf ook kunstenaars waren, is
werk van henzelf en van mensen uit hun directe kring in
de collectie terug te vinden. Daarnaast springt in het oog
dat veel schilderijen en tekeningen heel schetsmatig zijn
uitgevoerd of dat het studies voor andere werken zijn.
De Mesdags waren als kunstenaars-verzamelaars zeer
geïnteresseerd in het maakproces.
Graag wil ik Maite van Dijk, voormalig conservator
van De Mesdag Collectie, bedanken voor de initiërende en
inspirerende rol die zij speelde bij het tot stand brengen
van dit boek en bij het schrijven van het verhaal over de
verzamelaars en hun collectie. Zij werd terzijde gestaan
door Renske Suijver, de huidige conservator, die ook het
hoofdstuk over de Nederlandse kunst schreef. Om de
lacune in onze expertise aan te vullen hebben we dankbaar gebruikgemaakt van de deskundigheid van onze
collega Menno Fitski, hoofd Aziatische kunst in het
Rijksmuseum, en van de kennis van Christien Smits
op het gebied van keramiek.
Voor Vincent van Gogh vormden de schilders van Barbizon
en de Haagse School een belangrijk voorbeeld en hij
bewonderde verschillende werken van kunstenaars in
Mesdags collectie, zoals is te lezen in een hoofdstuk in
dit boek. Voor het Van Gogh Museum is het dan ook
een logische en vruchtbare aanvulling om De Mesdag
Collectie in beheer te hebben en om tussen beide musea
uitwisseling van kunstwerken en tentoonstellingen tot
stand te brengen.
Emilie E.S. Gordenker
Directeur Van Gogh Museum en De Mesdag Collectie
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Sientje Mesdag-van Houten en
Hendrik Willem Mesdag aan zee, z.j.
Panorama Mesdag, Den Haag
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die hun naam vaak nog niet hadden gevestigd. Een van
de eerste schilderijen was In Groenendaal (bij Brussel) van
Constant Gabriël, die eveneens bij Roelofs studeerde (12).
Voor de dierstukken van de Belgische schilder Alfred
Verwée had Mesdag veel bewondering en hij kocht drie
schilderijen rechtstreeks van de kunstenaar, met wie hij
jarenlang een uitgebreide briefwisseling zou onderhouden (13). In deze beginperiode toonde hij een voorkeur
voor zeer realistische en precies geschilderde doeken,
die aansloten bij zijn eigen schilderstijl, maar al snel
verbreedde hij zijn blik. Dat blijkt uit de aankoop van
het doek Houtkappen van de Belgische schilder Hippolyte
Boulenger (14), dat lange tijd als enige schilderij in zijn
atelier zou hangen. Boulenger schilderde het kappen van
het donkere bos in ruige en dikke verfstreken, waardoor
techniek en onderwerp nauw met elkaar verweven werden. Deze voorkeur voor losse en schetsmatige werken,
waarin het maakproces van een schilderij of tekening
nog te zien is, zou het belangrijkste kenmerk van het
verzamelbeleid van de Mesdags worden. Daarnaast waren
dergelijke schetsmatige werken en olieverfstudies ook
van invloed op Mesdags schildertechniek, die in de loop
der tijd losser en minder anekdotisch werd.

‘De zee is van mijn’
Tijdens een bezoek aan het Duitse Waddeneiland Norderney
in 1868 werd Mesdags liefde voor de zee gewekt. Hij besloot
zich volledig toe te leggen op het schilderen van stranden zeegezichten. Deze keuze werd wellicht ook ingegeven
door het succes dat de Franse schilder Gustave Courbet
op dat moment in Parijs behaalde met zijn schilderijen van
woeste golven. Het zakelijke instinct liet Mesdag ook als
kunstenaar niet in de steek. Met de nodige berekening
debuteerde hij in 1870 op de prestigieuze Parijse Salon
met een imposant zeestuk (3). Het werkte: hij werd beloond
met een van de gouden medailles. Dit succes betekende de
doorbraak, al kreeg de schilder in eerste instantie meer
waardering in België en Frankrijk dan in eigen land.
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Hendrik Willem Mesdag
Branding op de Noordzee, 1870
Olieverf op doek
90 × 180 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam
(Schenking J. Poort)
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Lourens Alma Tadema
Spelevaren, 1868
Olieverf op doek
82,5 × 56,3 cm
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Hendrik Willem
Mesdag

Kunstenaar, verzamelaar
en zakenman
Hendrik Willem Mesdag was de machtigste kunstenaar
van zijn tijd in Nederland. Hij had een imposante staat
van dienst als zeeschilder, was een vermogende verza
melaar en speelde een prominente rol in het Haagse
culturele leven. Ook zijn imposante fysieke voorkomen
maakte Mesdag tot een indrukwekkende figuur. Van
Gogh omschreef hem als een ‘waar mastodonte of
hippopotamus’ en in Elseviers Geïllustreerd Maandschrift
werd hij ‘den massieven kolossus Mesdag’ genoemd. Zijn
tijdgenoten hadden grote bewondering voor hem, maar
vreesden hem ook. Zo schreef de 28-jarige Nederlandse
kunstenaar Willem Witsen aan zijn collega Jan Veth in
1888: ‘Ik vind ’t bepaald onverstandig dien man tot vijand
te maken.’ Mesdag had deze bijzondere status in korte
tijd bereikt. Nadat hij op 35-jarige leeftijd het roer had
omgegooid, nam zijn carrière een grote vlucht en groeide
hij uit tot een machtig en invloedrijk man.

Een vliegende start
Mesdag was als bankier in het familiebedrijf de firma
Mesdag & Zonen in Groningen begonnen, maar hij vond
zichzelf ongeschikt als zakenman en wilde zijn kansen
in de kunstwereld wagen. Hij vroeg zijn neef, de succesvolle schilder Lourens Alma Tadema, om advies: ‘Ik ben
vijf en dertig jaar. Ik heb een vrouw en kind. Ik ben opge-
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leid voor den handel, maar daar deug ik niet voor. Ik ben
schilder, help mij.’ Door Alma Tadema’s bemiddeling
kon Mesdag schilderlessen volgen van de Nederlandse
kunstenaar Willem Roelofs, die in Brussel woonde. Samen
met zijn vrouw Sientje Mesdag-van Houten en hun zoontje
vertrok Mesdag in 1866 naar de Belgische hoofdstad,
waar zij drie jaar lang zouden wonen. De schilderkunstige
aanwijzingen die hij van Roelofs kreeg, waren vooral
gericht op het nauwkeurig bestuderen en weergeven van
de natuur. Mesdag volgde de raad van zijn leermeester
vrij letterlijk op en schilderde een haast exacte weergave
van de werkelijkheid. Hij werd hierin ook beïnvloed door
de zeer precieze schilderstijl van Alma Tadema (2). Anna
Croiset van der Kop, een vriendin van Mesdag, schreef
later over de werken uit deze periode: ‘treffend waar en
scrupuleus uitvoerig […] spreken zij van taai geduld en
onbezweken trouwe aan het boven alles verheven beginsel: de natuur weergeven, zooals zij wordt gezien en tot
in de geringste onderdeelen. Het was Tadema’s opvatting,
die daaruit sprak.’
Mesdags jaren in Brussel waren niet alleen doorslaggevend voor zijn artistieke ontwikkeling. De Groningse
zakenman – die hij toch ook bleef – bleek uiterst bedreven
in het leggen en onderhouden van sociale contacten en
hij werd al snel opgenomen in de belangrijke artistieke
kringen. Zo werd hij lid van kunstenaarsvereniging Société
Libre des Beaux-Arts, waar hij jonge en veelbelovende
kunstenaars leerde kennen. Hij had van deze contacten
profijt als beginnend schilder én verzamelaar. Hij kocht
schilderijen en tekeningen van bevriende kunstenaars,
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In 1872 veranderde dit doordat Mesdag op de Nederlandse
Tentoonstelling van Levende Meesters wederom een gouden medaille behaalde, waardoor hij ook in eigen land als
volwaardig kunstenaar werd erkend. In slechts zes jaar
tijd had Mesdag zijn internationale reputatie als kunstenaar gevestigd. Trots verklaarde hij: ‘De zee is van mijn.’
Om zich volledig te kunnen wijden aan dit onderwerp
was hij in 1869 in Den Haag gaan wonen. Vanuit zijn huis
aan de Laan van Meerdervoort ging hij bijna dagelijks
naar Scheveningen. Op het strand en in de duinen maakte
de zeeschilder schetsen naar de natuur, die hij in zijn
atelier uitwerkte tot schilderijen van groot formaat (4, 66).
In zijn schetsboekjes noteerde hij kleur- en stemmingsaanduidingen, die hem hielpen om de Scheveningse voorstellingen realistisch te vertalen op doek. De kunstcriticus
Johan Gram beschreef zijn nauwkeurige verbeeldingsvermogen als volgt: ‘Bij Mesdag’s schilderijen ademt men de
zoutige zeelucht in, men voelt er ’t koeltje; de golven dansen en klotsen tegen de pinkjes, dat het schuim naar alle
zijden opspat.’
Behalve de zee schilderde Mesdag het leven en werk
van de Scheveningse vissers. Scheveningen had in die
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Hendrik Willem Mesdag
Hollands strandgezicht, ca. 1878-1880
Olieverf op doek
60 × 130 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam
(Schenking dhr. en mevr. Frans K. Winkel,
Michael K. Winkel, Martin P. Winkel en familie)
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jaren nog geen vissershaven, dus reparatiewerk aan boten
werd in de winter op het strand uitgevoerd. Mesdag heeft
in zijn schilderij Breeuwen de figuren zeer gedetailleerd,
maar op een wat onhandige wijze weergegeven (66).
De meeste aandacht besteedde hij aan de sneeuweffecten
en de winterse stemming, die hij met overtuiging heeft
geschilderd. Het werk is mogelijk geïnspireerd op een
sneeuwlandschap van Emile Breton, het eerste Franse
schilderij dat Mesdag in 1873 kocht (15). Het is een mooi
voorbeeld van de invloed die zijn verzameling had op
de ontwikkeling van zijn kunstenaarschap.
Niet alleen door de collectie, maar ook door nieuwe
Haagse contacten maakte zijn schilderwijze een snelle
ontwikkeling door. Het scherpe observatievermogen en
de precieze, wat droge schildertechniek maakten plaats
voor een lossere en meer directe werkwijze en een minder
anekdotische onderwerpskeuze. Mesdag sloot zich hiermee aan bij een nieuwe generatie moderne Haagse landschapschilders, die zich toelegden op het schilderen van
hun directe omgeving – het strand, de zee en de weilanden in de omgeving – op ongekunstelde en persoonlijke
wijze. Zij legden de nadruk op de sfeer, de stemming en
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Sientje Mesdag-van Houten
Hondenkop: Nero, 1875
Olieverf op doek
40,5 × 51,3 cm

de lichteffecten van het landschap, die zij schilderden
in een gedempt palet van grijstinten. De Nederlandse
criticus Jacob van Santen Kolff verenigde deze kunstenaars in 1875 onder de noemer ‘Haagse School’, die hij
omschreef als een ‘nieuwe ultraradicale beweging in
de schilderkunst’.
Met zijn strand- en zeegezichten groeide Mesdag uit
tot een bijzonder populaire vertegenwoordiger van de
Haagse School. Er volgden vele prijzen en in korte tijd
wist hij een internationale reputatie op te bouwen als
schilder van zeestukken. Verzamelaars van over de hele
wereld kochten zijn schilderijen en ook musea voegden
stukken aan hun collecties toe. Vanaf de jaren tachtig
behoorde hij tot de bestverkopende schilders van
Nederland. Zijn reputatie als schilder werd bekroond
door de Belgische Société Anonyme du Grand Panorama
de la Haye, die hem in 1880 de spectaculaire opdracht
gaf om een panorama van Scheveningen te schilderen.
Mesdag mocht tegen een flink honorarium een ‘schilderij
zonder grenzen’ maken van de duinen en het strand bij
het Seinpostduin.
Mesdag begon op 28 maart 1881 aan een doek van bijna
15 meter hoog en 115 meter lang, op basis van impressies
en composities die hij in de duinen en op het strand had
getekend. In De Mesdag Collectie is een olieverfschets
voor het Panorama van Scheveningen bewaard gebleven (16).

Samen met Mesdag-van Houten, die zich sinds het
overlijden van hun zoon Klaas in 1871 ook volledig aan
de kunsten had gewijd, en de jonge schilders Théophile
de Bock, George Hendrik Breitner, Bernard Blommers
en de Belg Adrien Nijberck, voltooide hij het immense
schilderij binnen slechts vier maanden. Op 1 augustus
1881 werd het Panorama van Scheveningen aan de Zeestraat
in Den Haag feestelijk onthuld voor het publiek.

Verschillende belangen
In de tweede helft van de 19de eeuw maakte de kunst
wereld een snelle professionalisering door. Daarnaast
nam de kunstproductie toe, onder meer door de
economische bloei in die tijd. De concurrentie groeide
en kunstenaars moesten steeds commerciëler opereren
om hun werk onder de aandacht te brengen. Hierdoor
werden kunsthandelaren, kunstenaarsverenigingen en
tentoonstellingen belangrijker. Als voormalig zakenman
was Mesdag als geen ander bedreven in dit commerciële
spel. Door zijn dubbelrol als kunstenaar en verzamelaar
onderhield hij belangrijke contacten met kunstenaars,
handelaren en andere verzamelaars. Mesdag wist zich
hierdoor in korte tijd een belangrijke positie in het
Haagse culturele leven toe te eigenen.
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