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V an verdronken polder, dichtslibbend 
moeras en labyrinth van waterwegen, 
wilgen en riet tot nationaal park met 
Ruimte voor de Rivier: de Biesbosch is een 

landschap waar cultuur, water en woeste natuur met 
elkaar wedijveren. Ingrediënten die grote aantrek-
kingskracht uitoefenen op kunstenaars. Maar de 
Biesbosch is ook een plek waar de kunstenaar op 
zichzelf was aangewezen. Er is nooit een kunstenaars-
kolonie ontstaan. 

De schilders van de Biesbosch toont dat iedere kunstenaar 
op zijn eigen manier de schoonheid van de wildernis 
heeft proberen vast te leggen. In de 17e en 18e eeuw 
was dat nota bene het toerisme: in de vorm van 
schaatsenrijders bij Huis te Merwede. In de 19e en 20e 
eeuw werden de kunstenaars meer aangetrokken door 

de natuur: ….. Daarvan getuigen werken van Marinus 
Reus (1865-1938), Elias Boonen (1860-1931), Bernard 
Koldeweij (1859-1898), Cor Noltee (1903-1967), 
Thomas van Heck (1910-2006) en Steef Wijnhoven 
(1898-1969). Ook hedendaagse kunstenaars laten zich 
inspireren door de Biesbosch: Henk van Dalen, Sjane 
de Haan en Rutger van Bruggen bijvoorbeeld.

Wim van Wijk is met de Biesbosch vergroeid; hij is er 
geboren en getogen en heeft over alle aspecten van het 
natuurgebied boeken geschreven. 
Pieter C. Jorissen, opgegroeid vlak bij de Biesbosch, 
heeft van jongs af aan een grote liefde voor de natuur. 
Sinds 1992 is hij eigenaar van A. Mak Kunst en Antiek. 
Hij is specialist schilderkunst 19e en 20e eeuw bij 
‘Tussen Kunst en Kitsch’. 
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Cor Noltee, Spieringsluis, ca. 1940, olieverf op 
doek, 25,4 x 45,9 cm, Dordrechts Museum

Noltee verbeeldde de Spieringsluis voordat de Duit
sers de sluis in de oorlog zodanig  vernielden dat hij, 
op een iets andere plaats, geheel herbouwd is.
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Anoniem (rechtsonder gesigneerd, met 
onherkenbare signatuur), Huisjes aan de ingang 
van het pad naar de Ottersluis, ca. 1960, olieverf 
op doek, afm. onbekend.

In het linkerdeel van het huis dat schuilgaat achter het 
voorste, had Noltee in de jaren ’60 zijn tweede atelier 
in de Biesbosch.



De watervlakte
DE WATERVLAKTE
Na de rampnacht van november 1421 zaten 
Dordtenaren de eerste decennia min of meer 
opgesloten in hun stad. Bij de meeste stadspoorten 
haalden ze meteen bij de eerste stap buiten zo’n poort 
natte voeten. En wie op de stadsmuur klom, keek uit 
over een watervlakte die zich uitstrekte zover het oog 
reikte. In de verte was de kerktoren van 
Geertruidenberg te zien, maar daartussen lag bijna 20 
kilometer water. Dichterbij vormde het Huis te 
Merwede een bakstenen baken. Ook toen zich rondom 
de ruïne langzaam zandplaten vormden die begroeid 
raakten, bleef het een fascinerend object dat al van 
verre de aandacht trok. 
Sinds de 17de eeuw, waarin de verzelfstandiging van 
het landschap zich in de schilderkunst ontwikkelde, 
heeft de bouwval kunstenaars geïnspireerd. Zij werden 
aangetrokken tot dit raadselachtige bouw werk met  
oprijzende muren en lege vensters. Jan van Goyen en 
Aelbert Cuyp schilderden het vanuit diverse gezichts
punten en in wisselende jaargetijden. In een strenge 
winter konden ze de ruïne als decorstuk gebruiken 
voor door ijspret aangetrokken schaatsenrijders.
Vanaf het einde van de 18de en in het eerste kwart van 
de 19de eeuw ontstond in Engeland een voorliefde 
voor dit geschilderde 17deeeuwse Hollandse 
rivierlandschap. In de Nederlanden daarentegen was 
dit nog een sterk ondergewaardeerd genre, dus 
kwamen handelaren en verzamelaars van over zee hier 
hun slag slaan. Veel van de mooiste werken van onder 
andere Aelbert Cuyp verlieten ons land. 
Ook landschapschilders uit Engeland, zoals J.M.W. 
Turner zagen de werken van Cuyp en raakten erdoor 
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geïnspireerd. Turner bezocht zelfs de stad en wijdde 
een groot aantal schetsen aan het water rondom. Ook 
Huis te Merwede komt hierop voor. In de Franse tijd 
bezochten enkele militaire tekenaars de ruïne, onder 
wie baron Howen en een anoniem gebleven Franse 
militair.
Kunstenaars uit Dordrecht zelf bevoeren de wateren 
rond de stad veelvuldig en legden de bouwval ook 
vast. Een voorbeeld hiervan is Jan Arends. Hij 
aquarelleerde het Huis als een soort folly waaraan 
enthousiaste dagjesmensen een bezoek brachten; zij 
laten er zich juist met de veerschuit afzetten. Zijn 
tijdgenoot en schildervriend Aert Schouman – beiden 
overigens lid van het Teekengenootschap Pictura – 
verbeeldde de eendenjacht. 
Bijzonder is het bewaard gebleven schetsboek van 
Martinus Schouman. In dit boekje legt hij een reis vast 
die hij met de veerschuit maakte naar Zeeland. In 
potlood met een lichte toets van gewassen inkt legt hij 
scheepstypen vast, terwijl hij op de achtergrond 
aandacht schenkt aan de topografie. De studie met 
regenboog geeft het begin van de nieuwe romantische 
stroming in de schilderkunst aan, en doet daarnaast 
aan het werk van Turner denken. Via de Oude Maas en 
de Dordtse Kil zeilde Schouman het Hollands Diep op, 
dat in die tijd nog onderdeel was van de – al wel in 
omvang geslonken – binnenzee. Bij Willemsdorp 
schilderde hij een uitgewerkte gewassen inkttekening. 
Rond 1800 tekende en graveerde C.F. Bendorp 
uitingen van nijverheid op het water: houtvlotten,  
balkengaten en de houtzaagmolens aan de 
Noordendijk. Ook maakte Bendorp een gedetailleerde 
‘aangezette’ penseeltekening met de achtergrond als 
vage contour (zie pag. 41).



De watervlakte

31

De Dordtse Impressionisten schilderden vaak vanaf 
het land bij de ruïne, staande tussen kievitsbloemen, 
dotters en opgaand riet (zie pag. 80).
Roland Larij nam het Huis als een dramatische hoofd
rolspeler tegen een donker dreigend decor. Reinier Ken
nedy schilderde het in de achtergrond met het bloeiend 
groot hoefblad en het Wantij op de voorgrond. 
Tot de bouw van de elektriciteitscentrale, de 
Papendrechtse brug en de aanleg van de wijk 
Merwedepolder op de Staart bleef het Huis te 

Merwede een ijkpunt: daar begon de Biesbosch. Nu is 
er alleen in de winter, als de bomen kaal zijn, nog een 
glimp van te zien, verscholen als de ruïne ligt achter 
de muren van gevangenis De Dordtse Poorten. 
Toch moeten we blij zijn dat het er nog is. Er was 
immers een directeur van de centrale die plannen had 
voor uitbreiding. Zijn voorstel was om de ruïne te 
verplaatsen naar het Wantijpark. Dat was een beter 
bereikbaar plek en bovendien stond de steenklomp op 
veel te ‘kostbare industriegrond’. 

HOE KWAM DE KUNSTENAAR  
IN DE BIESBOSCH?

Wat we in de huidige tijd licht vergeten, is dat 
de Biesbosch tot aan het eind van de 19de eeuw 
vrijwel ontoegankelijk was. Alleen de 
noordelijke uitlopers waren vanuit Dordrecht, 
Sliedrecht of Werkendam bereikbaar. Een 
kaartje dat hoorde bij de dienstregeling van de 
Fop Smit, maakt dit duidelijk.  Varend over de 
Merwede naar Gorinchem kon men een indruk 
krijgen van het labyrint van killen en kreken. 
Alleen in de maanden juli en augustus kwam 
er als extraatje een uitstapje naar Moerdijk bij. 
Direct ten oosten van Dordrecht vormde het 
Wantij een barrière en alleen wie over een 
privéjacht of een roeiboot beschikte, kon over 
dit water een eindje de Biesbosch invaren. Wel 
rekening houden met de sterke getijstromen! 
De bouw van de Prins Hendrikbrug (in 1910) 
maakte de overzijde van het Wantij dan wel 

toegankelijk, maar voorbij het Huis te 
Merwede lag tot na de Tweede Wereldoorlog 
een ondoordringbare wildernis.
Het merendeel van de schilderijen is dan ook 
gemaakt vanaf de Merwede. Buitenlandse 
bezoekers bereikten de stad per zeilend 
beurtschip vanuit Zeeland over het Hollands 
Diep en de Kil, of vanaf de Rotterdamse kant, 
over de Oude Maas of de Noord. 
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Roland Larij, Huis te Merwede, datering 
onbekend, olieverf op doek, 15 x 23,5 cm
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Reinier Kennedy, Wantij met Huis te Merwede 
en bloeiend groot hoefblad, 1903, olieverf op 
doek, 52 x 66 cm
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René de Jong, Ark bij polder Het Zuidplaatje, 
2004, olieverf op paneel, 45 x 61 cm, collectie  
E. Cremers

Het werk van René de Jong (1953) heeft een romanti
sche en esthetische uitstraling, zelfs in zijn meest  
expressieve werken. Zijn opleiding heeft hij aan de 
Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam  
gevolgd; toelatingsexamen hoefde hij niet te doen.  
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René de Jong, Het veerhuis aan de Kop van  
’t Land, 2004, olieverf op paneel, 41 x 58 cm, 
collectie Groeneveld

Op grond van zijn vóór de Academietijd vervaardigde 
schilderijen werd hij direct aangenomen. Sinds 2008 is 
hij Membre Associé van de in Parijs gevestigde kunste
naarsvereniging La Société des Artistes Français.
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Marjet van der Heijden, Keet Ruwenhennip, 
2000, aquarel, 35 x 75 cm
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> Ernst van Dalen, Alloysehoeve, ca. 1970, 
olieverf op doek, 82 x 93 cm

Ernst van Dalen, Spieringhoeve, ca. 1960, 
olieverf op doek, 80 x 90 cm
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Colofon
Bij deze publicatie is van 11 juni 2022 tot en met  
7 januari 2023 in het Dordrechts Museum de 
tentoonstelling ‘Schilders van de Biesbosch’ te zien. 
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