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Maarten Platje
De award-winnende kunstenaar over zijn
achtergrond, zijn inspiratie en zijn motivaties
Onlangs is het Marineblad in contact
gekomen met kunstschilder Maarten Platje
om te praten over zijn nieuwe project De
Slag in de Javazee, dat onthuld zal worden
op 26 februari 2022 tijdens de herdenkingsdienst waarin de Slag in de Javazee
80 jaar geleden zal worden herdacht. Het
werk, dat in opdracht is gegeven door het
Karel Doorman Fonds, is een van zijn meest
uitdagende schilderijen en een ode aan het
hoogste offer dat op 27 februari 1942 door
het geallieerde eskader onder leiding van
Schout-bij-nacht Doorman is gebracht. Het
werd een gesprek over zijn achtergrond,
zijn inspiraties en motivaties: ‘Het gaat
om het verzamelen van momenten en van
beelden. Want wanneer ik het kan weergeven, bestaat het en doet het ertoe.’

Maarten Platje is geboren in Rotterdam in 1967. Zijn
eerste kunstzinnige vorming vond plaats op de Leidsche
kunstacademie Arts Aemula Naturae. Na zijn middelbare
schoolopleiding heeft hij gedurende vijf jaar als matroos
bij de Koninklijke Marine gevaren. Die periode op zee
heeft zijn talent voor het op doek weergeven van de zee
in al haar verschijningsvormen verder ontwikkeld. Inmiddels groeide zijn landelijke en internationale bekendheid
en waren zijn schilderijen regelmatig te zien in diverse tijdschriften. Platje maakt regelmatig een serie doeken met
een bepaald thema, zoals de Amerikaans-Engelse zeeoorlog aan het begin van de negentiende eeuw en het leven
van de Britse admiraal Horatio Nelson. In 2018 won hij tijdens de jaarlijkse tentoonstelling van de Royal Society of
Marine Artists te Londen twee awards. Platje exposeerde
in Den Helder, Rotterdam, Londen, Greenwich, New York,
Boston, Los Angeles, Palm Beach en Nantucket.

Uw eerste kunstzinnige vorming vond al ruim voor
uw diensttijd bij de Koninklijke Marine plaats. Hierin
manifesteerde het nautische thema zich al
vroeg. Waaruit haalde u in deze vroege periode
uw inspiratie voor de zeeschilderkunst?

'I

k kom uit een gezin met een maritieme achtergrond.
Mijn vader werkte bij de Koninklijke Marine en ik
ben opgegroeid in een waterrijke omgeving met
vaarten, plassen en zeilboten. Er was veel aandacht voor
kunst en literatuur en regelmatig bezochten wij musea
en exposities. Het Hollandse landschap was het onderwerp van mijn eerste tekeningen en schilderijen. Dit werd
thuis sterk gestimuleerd. Tekenen deed ik al vanaf mijn
vroegste jeugd. Na het bezoeken van een expositie, op
12-jarige leeftijd, van de 17e -eeuwse landschapschilder
Jacob van Ruysdael in het Mauritshuis, besloot ik schil23
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‘De Krijgsraad aan boord van de Zeven Provinciën, voorafgaande aan de Vierdaagse Zeeslag’, 10 juni 1666 (Maarten Platje)

der te worden. De manier waarop hij afstand en verte
creëerde in zijn schilderijen, door het gebruik van schaduwpartijen tot aan de horizon toe. Ik ontdekte dat ik dit
zelf daadwerkelijk kon waarnemen onder de prachtige
Hollandse luchten in de polders om mij heen. Dit werd
dan ook door mij toegepast in mijn vroege werkjes. Later
zag ik de schilderijen van Willem van de Velde en Ludolf
Backhuyzen in het Scheepvaartmuseum en kwam ik in de
ban van de maritieme schilderkunst. Ik zag dat deze schilders dezelfde technieken en effecten gebruikten en begon
te onderzoeken welke wetmatigheden er kwamen kijken
in het schilderen van zeestukken. Ik denk dat ik in deze
tijd heb leren kijken en bepaalde beelden heb leren vasthouden in mijn herinnering. De werkelijkheid die je ziet
als het op een bepaalde manier belicht wordt, geeft de
sfeer weer van het moment. Het gaat om het verzamelen
van momenten en van beelden. Want wanneer ik het kan
weergeven, bestaat het en doet het ertoe.'
Eind jaren ’80 bent u in dienst getreden bij de
Koninklijke Marine en heeft u gedurende vijf jaar als
matroos gevaren. Ongetwijfeld heeft deze periode
een grote invloed uitgeoefend op uw composities.
Wat is het grootste verschil tussen de kunstenaar
vóór zijn diensttijd en de kunstenaar ná zijn
diensttijd?
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'Vanuit artistiek oogpunt was deze periode de grote
bepalende factor voor mijn latere schilderwerk. Ik heb
gedurende mijn periode aan boord als een stofzuiger
indrukken en beelden in mij opgenomen. Ik ken mensen
die een leven lang gevaren hebben en nooit echt de zee
hebben gezien. Dat heb ik nooit begrepen.
Ik werd als hofmeester geplaatst op Hr.Ms. Jacob van
Heemskerck en heb met dit schip een prachtige vaartijd
gehad. Stormen op de Atlantische Oceaan en in de Golf
van Biskaje. De Noose Fjorden, het Caribisch gebied, de
Stiltegordels rondom de evenaar en de Persische Golf. Ik
heb het allemaal gezien en in mij opgenomen.
Ik heb daar nu veel profijt van, want vanachter een
schildersezel doe je deze indrukken niet op. Je moet er
zelf geweest zijn. Het beleefd hebben. Een storm op de
oceaan boven Schotland, gezien vanaf een marinefregat,
liet op mij een verpletterende indruk achter. Juist deze
ervaring stelt mij nu in staat mijn werk weer te geven op
een manier die anderen overtuigt en meeneemt in het
verhaal dat ik wil vertellen.'
Uw stijl omarmt het Realisme en de verbeelding
van de zee kan vergeleken worden met de stijl
van de Russische grootmeester Ivan Aivazovsky,
die ondanks zijn sterke Romantische invloeden
geprezen werd om zijn realistische lichtspel op
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de golven. Dit stond in de tweede helft van de
19e eeuw ook centraal in de Haagse School o.a.
uitgedragen door Hendrik Willem Mesdag. Is het zo
realistisch mogelijk weergeven van het zeewezen
uw grootste motivatie?
'Ik word gedreven door mijn eigen nieuwsgierigheid. Ik
wil zelf zien hoe het er daadwerkelijk heeft uitgezien. Wat
hebben de mensen toen zelf beleefd en ervaren?
Ik wil me verplaatsen in de wereld van vroeger en dat
is door mij alleen te realiseren door er een realistische

‘Een storm op de oceaan boven Schotland,
gezien vanaf een marinefregat, liet op mij
een verpletterende indruk achter’
weergave in olieverf van te schilderen. De persoonlijke artistieke vrijheid, die in de moderne Nederlandse
maritieme schilderkunst centraal lijkt te staan, maak ik
ondergeschikt aan de opdracht om het verleden tot leven
te wekken. Ik vaar hierin mijn eigen koers en laat mij niet
beïnvloeden door trends, want ik wil de kijker meenemen
in het verhaal. Het gaat om de kijker, niet om de kunstenaar. Eigenlijk kijk ik niet veel naar andere moderne
schilders. Over het algemeen word ik niet echt geraakt
door de hedendaagse, vaak abstractere zeeschilderkunst;
ik voel het niet.'
'In 2007 heb ik de pentekening ‘De Krijgsraad aan boord
van de Zeven Provinciën’ van Willem van de Velde van

Arctic Whaler (Maarten Platje)
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‘Engage the Enemy More Closely’, HMS Victory’s eerste salvo op Bucentaure, Trafalgar, 21 oktbober 1805 (Maarten Platje)

dichtbij kunnen bestuderen. Een prachtig uitgewerkte detaillering van een historische gebeurtenis in 1666, waarbij
de kunstenaar zelf, als eerste oorlogsjournalist ter wereld,
aanwezig is geweest. Het is door Van de Velde uitgewerkt
in zwart-wit in een wat onwaarschijnlijk aandoende 17eeeuwse setting. Ik vroeg mij toen af hoe dit moment in de
geschiedenis er nu echt heeft uitgezien. Ik heb vervolgens
drie maanden onderzoek gedaan naar zaken als meteorologische omstandigheden, de golfhoogtes, 17e-eeuwse
scheepsbouw, vlaggenseinen, enzovoort. Ik heb het
aangepakt zoals een strafrechtelijk onderzoek zou verlopen. De onwaarschijnlijkheden uitsluiten en antwoorden
zoeken op de vragen wie, wat, waar, wijze waarop, enzovoort. Nautische onwaarschijnlijkheden als strak wapperende vlaggen bij een windstilte en de ramkoersen tussen
de vaartuigen had ik aangepast en ik heb het tafereel in
full colour uitgewerkt. Tevens ben ik als kijker omhooggegaan met mijn perspectief en heb het overgrote gedeelte
van de Hollandse vloot afgebeeld. Toen ik mijn schilderij
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van twee bij een meter, dat duidelijk herkenbaar gebaseerd was op de grisaille van Van de Velde, na een jaar
gereed had, had ik antwoord gekregen op mijn vragen.
Zo moest het dus geweest zijn. Als eerbetoon aan mijn
17e-eeuwse voorganger heb ik hem schetsend afgebeeld
in zijn galjoot. Werkend aan de schetsen die 341 jaar later
de basis zouden gaan vormen voor mijn Krijgsraad.'
'Eigenlijk is het toen begonnen. Ik besloot de historische
gebeurtenis voortaan als uitgangspunt te nemen voor
mijn werken. Ik wil de elementen die geleid hebben tot
de gebeurtenis een plaats geven in de afbeelding, zodat ik
niet alleen een tijdopname neem in de geschiedenis, maar
een verhaal vertel en de leemtes invul, zodat een buitenstaander het begrijpt en beleeft. Tegelijkertijd mag de
afbeelding niet overladen worden met historische details,
zoals bijvoorbeeld op de oude schoolplaten van Ising. Dat
maakt alles te statisch. Mijn afbeeldingen moeten zijn als
een persfoto.'
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U geeft zelf al aan dat een structurele aanpak in het
schilderen van maritieme onderwerpen in historische
context erg belangrijk is. Hoe ziet deze aanpak er in
de praktijk uit en hoe beïnvloeden uw keuzes hierin
de compositie?

Voor de herdenking van 80 jaar sinds de Slag
in de Javazee bent u door het Karel Doorman
Fonds gevraagd een episch kunstwerk te schilderen
waarin de slag wordt weergegeven. Wat kunt u
vertellen over dit werk?

'Wanneer ik heb besloten een bepaald onderwerp uit te
'Ik was goed bekend met de Slag in de Javazee. De boewerken in een schilderij hanteer ik een vaste werkwijze. Ik
ken van Bezemer stonden vroeger thuis in de kast. Bij een
heb deze werkwijze mijzelf aangeleerd, die opgebouwd is
rondleiding in het geweldige depot van het Marinemuuit diverse stappen. Globaal bestaat dat uit een oriëntatieseum viel het mij op dat er vrijwel geen historisch veren verzamelfase, een ontwerpfase en een uitwerkfase. Ik
antwoorde schilderijen geschilderd zijn van deze laatste
ga pas naar de volgende fase, wanneer ik geheel tevreden grote zeeslag waarbij de Nederlandse Marine betrokken
ben. Het begint bij het bestuderen van het onderwerp dat
was. Toen ik de opdracht kreeg de Slag in de Javazee op
ik ga weergeven. Vervolgens begint het artistieke proces
groot formaat te schilderen heb ik mij eerst afgevraagd
van hoe ik het in grote lijnen in beeld ga brengen. Hierbij
wat voor verhaal ik wilde gaan vertellen. In de eerste
maak ik gebruik van boeken,
plaats moest het een maritiem
scheepsmodellen, tuigage
verhaal worden. Het gaat
'Ik weet hoe de schepen in het water
tekeningen, kaarten, Google
niet over politiek, of koloniale
moeten liggen. Het eskader met hoge
Earth, etcetera. Eigenlijk alles
verhoudingen. Het moest een
vaart onder een tropische lucht. Als ik mijn eerbetoon worden voor de
wat van belang is om een
goed beeld te kunnen vormen ogen sluit hoor ik nog het hoge gefluit van marinemensen die ter plaatse
en te doorgronden wat zich
zijn geweest. Weer te geven
de gasturbines’
heeft afgespeeld. Ik maak
wat zij hebben doorstaan. Een
diverse potloodschetsen om te zoeken naar de juiste
aantal voor mij kenmerkende elementen moest erin terugvlakverdeling. De zeggingskracht van het onderwerp
komen. Dit alles uiteraard binnen de correcte historische
moet terugkomen in het ontwerp. Het moet immers meer
context:
worden dan een scheepsportret. Er moet een verhaal
1. De plichtsbetrachting van de marinemensen
worden verteld. In deze fase vraag en krijg ik feedback
2. De vijandelijke overmacht
van een klankbordgroep van kenners, die waar nodig,
3. De onmogelijke situatie van het ABDA-eskader'
zaken onder de aandacht brengen. Per schilderij verandert
de klankbordgroep overigens van samenstelling.
'Het juiste moment in de tijd bleek op 27 februari 1942,
De laatste stap in de ontwerpfase is het schilderen van
omstreeks 17:09 uur te zijn aangebroken. Het moment
een olieverfschets. Dat is in feite een oefenschilderij op
dat HMS Exeter getroffen wegdraait uit de kruiserlinie,
zeer klein formaat (A3) om de juiste kleuren en atmosfeer
het verband verloren gaat en Doorman, gelet op de
te bepalen. Eigenlijk heb ik dan al een compleet beeld
gebrekkige verbindingen en de verwarrende situatie, het
van het complete ontwerp in kleur in mijn hoofd. Het
overzicht verliest, maar in gevecht blijft. Inmiddels had ik
schilderen van het schilderij is voor mij dan een relatief
voor het project een klankbordgroep van experts om mij
ontspannen exercitie, aangezien alle keuzes al gemaakt
heen gevormd. Deze groep bestond uit diverse nautische
zijn en ik me kan concentreren op het schilderen. Ik hoef
experts, auteurs en historici.
niet meer terug te pakken op zaken die reeds uitgezocht
Door updates hield ik deze groep op de hoogte van mijn
en bepaald zijn.'
keuzes en vorderingen.'

Uitsnede van De Slag in de Javazee met afgebeeld de USS Houston, HMS
Exeter en het achtersteven van Hr.Ms. De Ruyter (Maarten Platje)

Uitsnede van De Slag in de Javazee met afgebeeld de torpedobootjager
HMS Electra (Maarten Platje)
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Luchtverdedigingsfregat Hr.Ms Jacob van Heemskerck (F812) van de Jacob van Heemskerckklasse (Maarten Platje)

'Een aantal onduidelijkheden kwam aan het licht.
Zaken als het juiste camouflagepatroon van Hr.Ms. De
Ruyter, de stand van de richttoestellen, de zichtbaarheid
van de geschutsbemanning van toren B, de gevoerde
vlaggen, de bakshoek van de kanons, het inslagveld van
het vijandelijke salvo, de hoogte van de waterzuilen,
enzovoort. Al deze onduidelijkheden zijn met behulp
van deze experts getackeld. Ik ben ze dan ook zeer
erkentelijk, want ik had zonder deze hulp het schilderij
nooit zo historisch verantwoord kunnen maken als dat het
uiteindelijk is geworden.'
In de afgelopen periode heeft u veel aandacht
besteed aan een serie schilderijen over de
na-oorlogse schepen van de Koninklijke
Marine. Dit heeft geresulteerd in een aantal
prachtige werken over o.a. de Standaard- en
Luchtverdedigingsfregatten. Aan welke thema's
verwacht u de komende vijf tot tien jaar te werken?
'De afgelopen jaren ben ik hoofdzakelijk actief geweest
op de Amerikaanse en Engelse kunstmarkt. Omdat ik veel
reacties kreeg van liefhebbers uit Nederland, met een interesse in marineschepen, besloot ik een serie schilderijen
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van naoorlogse marineschepen te schilderen en hiervan in
eigen beheer, via een website, artprints uit te geven. Op
deze manier komt mijn werk financieel binnen bereik van
een groter publiek. Ik schat dat ik een serie van ongeveer
20 schepen of marine-gebeurtenissen ga schilderen. Omdat dit moet gebeuren tussen mijn werk voor het buitenland door zal het project meerdere jaren gaan duren.'
'Ik beleef veel plezier aan het weergeven van de mij
zo bekende schepen. De doeken van de Standaard- en
Luchtverdedigingsfregatten zijn puur vanuit mijn beleving
geschilderd. Ik weet hoe de schepen in het water moeten
liggen. Het eskader met hoge vaart onder een tropische
lucht. Als ik dan mijn ogen sluit hoor ik nog het hoge
gefluit van de gasturbines.'

De ‘Slag in de Javazee’ zal tijdens de herdenkingsdienst op 26 februari 2022 in de Grote Kerk van Den
Haag onthuld worden. Een selectie van Maartens
werken is te koop via zijn website
www.maartenplatje.com. Hier zijn ook gedetailleerde updates van zijn komende werken te zien.

