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D e IJssel. Een rivier, een symbool. 
Rust, water en scheepvaart. Die 
meanderende, bijna meditatieve 
manier van stromen. Het is niet 

gek dat de IJssel talloze kunstenaars inspi-
reerden om het penseel op te pakken. 
Uiteraard is er Jan Voerman, dé IJsselschil-
der, die vanuit zijn woonplaats Hattem de 
luchten boven het water en de grazende 
koeien telkens feilloos wist te vangen.

Maar er is meer – de rivier stroomt breder. 
De steden Kampen, Zutphen en Deventer 
hadden een levendig kunstklimaat. Daar-
naast zochten sommige schilders juist de rust 
op. Constant Gabriël zocht de leegte in de 
polders, waar zijn leerling Willem B. Tholen 

hem voor het eerst mee naar toe nam. 
Théophile de Bock en Edzard Koning 
schilderden juist de landgoederen bij 
Rheden en De Steeg.

Met al die getekende en geschilderde 
plekken geeft dit boek een portret van de 
rivier in de handschriften van Jo Koster, Co 
Breman, Jan Kleintjes, George Breitner en 
vel anderen. De nadruk ligt op de periode 
1880-1950, een periode waarin kunstenaars 
volop experimenteerden en stijlen elkaar 
vlot afwisselden. 

De schilders langs de IJssel is een onmisbaar 
boek voor iedereen die graag de kunst in de 
IJssel ziet, en de IJssel in de kunst. 
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voorwoordUren kan ik kijken, in gedachten vaar ik mee.

Eeuwig draagt de IJssel levend water naar de zee.

Altijd in beweging, van de bergen tot de kust.

In een hectisch leven brengt de IJssel zoveel rust.

Ik geef toe, rivieren, stuk voor stuk wonderschoon.

Maar toch, onze IJssel, spant voor mij met stip de kroon.

Kijken naar de IJssel, naar de ader van het leven.

Die ons door de eeuwen zoveel welvaart heeft gegeven.

Die ons in contact met andere landen heeft gebracht.

Drager van het vrachtschip, en ook van het luxe jacht.

Biotoop van veel, van zoveel planten, zoveel vissen.

Voor geen geld zou ik mijn mooie IJssel willen missen.

Altijd zoveel mensen, onophoudelijk bewegen.

Overal gepraat, wat is stilte dan een zegen.

Even wat te veel, ik breek er even uit.

’t Kabbelen van de IJssel, da’s pas superieur geluid.

Als je me dus vraagt: ‘Waaraan beleef je echt plezier?

Wie is je grote liefde?’ dan wint uiteindelijk mijn rivier. 

Jan Terlouw 
(uit: Gedichte gedachten, Uitgeverij De Kring, 2018)

D e IJsselstreek als kunsthistorische eenheid is 
minder eenduidig dan die van de kunstenaars-
dorpen en -gebieden van andere delen in deze 

serie van WBOOKS. In dit uitgestrekte gebied zijn de 
rivier en het omliggende landschap de verbindende 
factoren die kunstenaars naar de streek trekken of hen 
zolang blijven fascineren dat er oeuvres vol geschil-
derd zijn waarin de IJssel en de IJsselstreek voorkomt 
of een belangrijke rol speelt. Het gedicht IJssel van  
Jan Terlouw benoemt veel aspecten die eeuwenlang 
voor kunstenaars een inspiratiebron waren: de rust, 
het water, de natuur, de scheepvaart….  

Meer dan honderd verschillende kunstenaars zijn in 
het boek opgenomen, meer nog hebben geen plek in 
het boek kunnen krijgen. Er hebben zoveel kunste-
naars langs de IJssel gewerkt dat het onmogelijk is om 
in deze publicatie een compleet beeld te geven van wat 
er zich op kunstgebied rond de IJssel afspeelde. De na-
druk ligt hierbij op de periode 1880-1950, daarnaast 
zijn er enkele oudere en recentere werken opgenomen, 
om te laten zien dat de onderwerpen die kunstenaars 
in deze periode aantrokken, al in de 17e eeuw en ook 
nu nog inspireren.  

Linda Barendse

detail afb. 80
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DE GESCHIEDENIS IN VOGELVLUCHT
De IJssel is ruim 125 kilometer lang en meandert door 
het Gelderse en Overijsselse landschap, vanaf de Rijn tot 
het Keteldiep. De loop van de IJssel is niet altijd hetzelf-
de geweest. Tot voor kort werd gedacht dat de verbin-
ding van de IJssel met de Rijn door de Romeinse veld-
heer Drusus tot stand werd gebracht, door de aanleg van 
de Drususgracht (12 voor Chr.). Recent is aangetoond dat 
overstromingen van de Rijn in de vroege middeleeu-
wen, tussen 400 en 700, een bepalende factor zijn ge-
weest. Door de verbinding met de Rijn werd de IJssel 
vanaf de middeleeuwen een belangrijk traject op de 
handelsroute van Duitsland naar de Zuiderzee en ver-

der noordwaarts. Rond 1300 werden de dijken aange-
legd en kreeg de IJssel grotendeels haar huidige loop. 
Enkele dorpen langs de IJssel kregen in de middeleeu-
wen stadsrechten, waardoor ze bijvoorbeeld markten 
konden houden, tol mochten heffen, rechtspreken en 
stadsmuren konden bouwen. Door de internationale 
handel die de steden Doesburg, Zutphen, Deventer, 
Hattem en Kampen dreven in het Hanzeverbond, groei-
de de welvaart. Ondanks de internationale samenwer-
king was er onderling flinke rivaliteit. Zwolle was ook 
een Hanzestad, maar lag iets verder van de IJssel. De 
aanleg van een kanaal van Zwolle naar de IJssel werd 
door Deventer en Kampen tegengehouden. Zwolle bleef 
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daardoor afhankelijk van het Zwarte Water, de Vecht en 
de Aa. Rond 1600 verzandde de IJssel waardoor de ri-
vier lange tijd onbruikbaar was voor transportscheep-
vaart – een grote tegenvaller voor de IJsselsteden. Al-
leen Kampen, met zijn strategische ligging vlak bij de 
Zuiderzee, kon zijn prominente positie vasthouden. 
In de 18e eeuw werd de verzanding van de IJssel met 
de aanleg van het Pannerdensch kanaal opgeheven. 

Buiten de steden lagen de dorpen, kastelen en landgoe-
deren, akkers en natuurgebieden. De belangrijkste bron 
van inkomsten voor deze gebieden was de landbouw.
In de 19e eeuw ging het goed met de agrarische sector 
rond de IJssel. Graan-, vlees- en boterprijzen waren 
hoog en deze producten werden onder andere via 
Kampen naar Engeland vervoerd. Extra werk zoals  
weven, spinnen en borstels maken was voor de boeren 

afb. 1 anoniem Kaartje van het verloop van de IJssel  
van Nijmegen tot Kampen, datering onbekend, pen en 
penseel op papier, 160 x 362 mm, Historisch Centrum 
Overijssel, collectie voormalig Stedelijk Museum Zwolle

afb. 2 Edzard Koning (1869-1954) De splitsing  
van Rijn en IJsel, De IJsel, 1916, aquarel, 70 x 137 mm, 
Zaans Museum, Zaandam
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HET VEELZIJDIGE LANDSCHAP 

Aan de zuidkant stroomt de IJssel langs de stuwwal, 
daarbovenop staat de Posbank op het Herikhuizerveld. 
Deze bank werd in 1918 geplaatst ter gelegenheid van 
het jubileum van G.A. Pos, voorzitter van de ANWB. 
‘Hij effende banen voor het vreedzaam verkeer tus-
schen de volken. Duizenden bracht hij in en tot de na-
tuur. Den Nederlanders deed hij Neerlands schoon-
heid kennen, waarderen en liefhebben’ staat op de 
inscriptie van de bank. Deze waardering van de natuur 
door het grote publiek was tekenend voor de tijd. In de 
aanloop daarvan gingen vele kunstenaars voorop. Zij 
legden de rust en stilte, maar ook de grootsheid van de 
natuur vast. Halverwege de 19e eeuw probeerden de 
romantici de natuur te doorgronden en een mystieke 
ervaring te schilderen, terwijl de impressionisten later 
die eeuw juist alleen de eerste indruk van de natuur 
wilden weergeven. 
Vanaf de heide op de stuwwal hadden wandelaars een 
prachtig uitzicht over het IJssellandschap. Dit uitzicht 
heeft verschillende kunstenaars geïnspireerd, zoals 
Hendrik Jan Wolter en Theo Goedvriend. 
Verder naar het noorden meandert de IJssel door de 
vlakkere uiterwaarden, met achter de dijken de land-
goederen, akkers en bebouwing. Het licht glooiende 
boerenland achter de dijken inspireerde kunstenaars 
als Paul Bodifée en Gerrit Haverkamp om het land-
schap bij voorkeur op mooie zomerdagen met lichte 
kleuren vast te leggen.
De bossen van de Veluwe liggen aan de westkant soms 
slechts op een steenworp afstand van de IJssel, zoals 
bij Hattem. Verder naar het noorden wordt het land-
schap vlakker en leger. De uitgestrekte polders bij de > 



afb. 18 Edzard Koning 
(1869-1954) Landgoed Rheder
oord bij De Steeg, 1896, ge-
kleurd krijt en gouache, 340 x 
290 mm, Gelders Archief, inv. nr. 

1551-2285

Na een moeilijke periode waarin 
zijn vader overleed, vestigde Ko-
ning zich in hotel De Engel in De 
Steeg. Aan weerszijden van de IJs-
sel liggen landgoederen, oude kas-
telen en buitenplaatsen, waar hij 
urenlang kon tekenen. Koning te-
kende in 1896 dit park rond Rhe-
deroord, met een verfijnde tech-
niek van detailering, verschillende 
materialen en subtiel kleurge-
bruik.
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afb. 19 Piet Meiners (1857-
1903), Drogende fuiken onder 
zwaar geboomte, 1890, afmetin-
gen onbekend, aquarel, particuliere 

collectie

Piet Meiners woonde van 1886 tot 
1895 in Doesburg. In die periode 
maakte hij deze aquarel met dro-
gende fuiken. Waar deze precies is 
gemaakt is niet bekend, doordat 
Meiners ook wel eens op andere 
plekken werkte. Deze grote fuiken 

komen ook in de werken van Ga-
briël en Tholen voor, die zij in de 
polders rond Kampen maakten. 
Meiners oeuvre bestaat vooral uit 
stillevens en landschappen, daar-
naast maakte hij enkele stads-
gezichten en genrestukken. 
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afb. 22 Théophile de Bock 
(1851-1904) Zandweg te Wijhe 
onder een zware lucht, datering 
onbekend, zwart en gekleurd krijt 
op papier, 185 × 435 mm,  
Rijksmuseum Amsterdam

Door de uitvinding van de tubeverf 
in 1841 hoefden kunstenaars hun 
verf niet meer zelf te mengen. Bo-
vendien konden de tubes makke-
lijk meegenomen worden en bleef 
de verf langere tijd goed. Hierdoor 
konden schilders buiten op locatie, 
en plein air, schilderen. Ook De 
Bock maakte graag studies en plein 
air, aanvankelijk in olieverf. Op ad-

vies van de jongere Charles Dank-
meijer ging hij zijn studies in krijt 
maken. Théophile de Bock en 
Charles Dankmeijer logeerden in 
de periode 1886-1887 geruime tijd 
in Diepenveen bij Deventer, bij het 
kunstenaarsechtpaar Hendrik en 
Caroline Haverman. Maar ook in 
andere periodes werkte hij langs de 
IJssel.
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Door de hoge horizon in dit schil-
derij wordt het grootste vlak ge-
vuld door het agrarische land aan 
de rand van de stad. Het silhouet 
van Hattem tegen de lichte wol-
kenlucht trekt echter de meeste 
aandacht. In 1917, toen Jan Harm 
Weijns dit werk maakte, woonde 

afb. 23 Jan Harm Weijns 
(1864-1945) Gezicht op Hattem, 
1917, olieverf op doek, 32,4 x 
56 cm, Museum Boijmans van Beuningen,  

Rotterdam, Foto: Studio Tromp, Rotterdam

hij in Rotterdam. Weijns was in 
Zwolle geboren en verliet de regio 
voor zijn studie in Amsterdam. In 
1892 vestigde hij zich in Rotterdam 
waar hij les gaf op de Tekenacade-
mie.



34

afb. 27 Willem Bastiaan 
Tholen (1860-1931)  
In de polder, datering onbekend, 
olieverf op doek, 32 x 57 cm, 
collectie SNS Historisch Centrum/Frans 

Walkate Archief, Kampen

Willem Bastiaan Tholen keerde na 
zijn studie terug naar zijn ouder-
lijk huis om in Kampen les te ge-
ven. ’s Zomers kwam zijn leraar 
Constant Gabriël hem opzoeken  
en samen trokken ze naar Kamper-
veen en Giethoorn om het polder-
landschap vast te leggen. Dit werk 
van Tholen vertoont grote verwant-
schap met het werk van Gabriël.
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afb. 28 Constant  
Gabriël (1828-1903) 
Polder bij Kampen, date-
ring onbekend, aquarel,  
350 x 592 mm,  
Groninger Museum,  

foto Marten de Leeuw

In de ruime, verlaten 
landschappen die Gabriël 
maakte in de polders 
rond Kampen, is vrijwel 
altijd een menselijk ele-
ment aanwezig.  
Soms is dat een werkende 
man, turfsteker of visser, 
soms alleen zijn paling-
fuiken of zoals hier een 
huisje met wasgoed. Ga-
briëls werk werd tijdens 
zijn leven kritisch beoor-
deeld, het zou te kleurrijk 
zijn vergeleken met het 
grijzige werk van de 
Haagse School.
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