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Het is een lang gekoesterde wens: een expositie waarin de werken van 
Willem van de Velde de Oude en de Jonge verzameld zijn. Niet in de eerste 
plaats omdat beide zeekunstenaars onlosmakelijk verbonden zijn met het 
Nederlandse collectieve geheugen aan het zeewezen. Twee werken van beide 
heren behoren tot de eerste aankopen (1916-1917) voor de collectie van wat 
uiteindelijk het Scheepvaartmuseum zou vormen. ‘Als er een kunstenaar is, of 
eigenlijk twee kunstenaars, waarover het Scheepvaartmuseum altijd al een 
tentoonstelling en publicatie heeft willen maken, dan zijn het vader en zoon 
Willem van de Velde’, zo geeft directeur Michael Huijser toe in de inleiding 
van de expositiecatalogus.1

‘Teeckenaer  
 van de vloote’
Willem van de Velde &  
Zoon bijeengebracht in 
het Scheepvaartmuseum

De verovering van de Royal Prince tijdens de Vierdaagse Zeeslag,  

1666 door Willem van de Velde de Oude (Staatliche Kunsthalle Karslruhe, inv. 2772)

D e aankoop van twee wandtapijten naar ontwerp van Van de Velde in januari 2020 
bleek de katalysator te zijn om deze wens in vervulling te laten gaan. De KVMO 
ging in gesprek met hoofd collecties Jeroen van der Vliet, om antwoord te krijgen 

op de vraag waarom juist deze twee zeventiende-eeuwse schilders zo bepalend zijn ge-
weest voor de perceptie en beeldvorming van het Nederlandse maritieme verleden.

‘Wij zien Nederland als een maritieme natie, een zeevarend land. We hebben al eeu-
wenlang een relatie met het water, onze taal is ermee doorspekt en onze gebruiken 
zijn erdoor ingegeven. Het is aan het museum om te laten zien dat deze relatie eeuwen 
teruggaat.’ Van der Vliet zit aan een lange tafel in de statige admiraliteitszaal, die na de 
heropening in 2011 gehuurd kan worden als vergaderzaal voor speciale gelegenheden 
onder wakend oog van Michiel de Ruyter. Aan zijn rechterhand neemt Vice-admiraal b.d. 
Matthieu Borsboom plaats. De voormalig C-ZSK en vertrekkend voorzitter van de Raad 
van Toezicht van het Scheepvaartmuseum knikt: ‘Dat is ook het motto van het museum: 
water verbindt werelden.’ Van der Vliet vervolgt: ‘We zijn en blijven op zoek naar relevan-
tie. Dit proberen we te doen door water te koppelen aan hedendaagse problematiek. Kijk 
bijvoorbeeld naar het vastlopen van het containerschip MS Evergiven in het Suezkanaal 
medio 2021. Dit heeft veel voor het museum betekend, omdat men geconfronteerd werd 
met de gevolgen van het vastlopen van transport over zee. Maar denk ook aan Rijzend 
Water, de internationale expositie van fotograaf Kadir van Lohuizen over de gevolgen 
van de klimaatcrisis. Water is alomvattend.’ 
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Het vertrek van de Nederlandse oorlogsvloot naar Denemarken,  

17 oktober 1658, Willem van de Velde de Oude (Het Scheepvaartmuseum)

Het marine-DNA 
Borsboom, die vlak na zijn benoeming tot C-ZSK plaats-
nam in de Raad van Toezicht, kreeg tijdens zijn plaatsing 
de leiding over het doorvoeren van drastische bezui-
nigingsmaatregelen: ‘Dat doet echt wel wat met de 
motivatie van het marinepersoneel.’ Initiatieven om de 
geschiedenis van de Koninklijke Marine samen te vatten 
in een canon en daarmee bij te dragen aan de collectieve 
identiteit van de marineofficier en het Nederlandse zee-
wezen ontstonden in deze periode. ‘Als je naar de marine 
gaat dan ben je in zekere mate maritiem geïnteresseerd. 
Ik wist er helemaal niets van af. Tot op dat moment 
kwamen er in mijn familie 
geen beroepsmilitairen voor. 
Dat we in Den Haag relatief 
dicht bij de kust woonden was 
het enige aanknopingspunt’, 
herinnert Borsboom zich. ‘Als 
Adelborst heb ik mij aange-
meld als bestuurslid bij de vereniging Onze Vloot, want ik 
wilde graag meer weten over onze maritieme geschiede-
nis. Zo heb ik kennisgemaakt met varend Nederland.’ 

Volgens Borsboom is dit bij uitstek wat het Scheepvaart-
museum laat zien: ‘Ik denk dat dit museum het maritieme 
DNA van Nederland vertegenwoordigt en daarbinnen dus 
ook het marine-DNA. Je ziet de samenhang tussen de 
Nederlandse maritieme keten en de Koninklijke Marine. 
Het besef daartoe mag best wat meer doordringen bij de 
admiraliteit.’

Dat de perceptie van onze zeevaartgeschiedenis verandert 
door het huidige publieke debat is volgens de VADM b.d. 
juist het resultaat van de inspanningen die het museum 
heeft geleverd om nieuwe perspectieven te presenteren. 
‘Dat is wel de kanteling die ik in mijn tijd in de Raad van 
Toezicht heb meegemaakt, die van de klassieke muse-
ale exposities van mooie, thematische attributen die het 
museum heeft liggen of heeft geleend naar het laten zien 
van verschillende aspecten uit onze geschiedenis die de 
discussie oproepen.’ De relevantie van het museum in 
het maatschappelijk debat is veel belangrijker geworden. 
Borsboom vervolgt: ‘Het is niet voor niets dat ze in het 
Scheepvaartmuseum zijn begonnen met het laten zien van 
het controversiële verleden van de Nederlandse slaver-
nijhandel. Als je het hebt over ons DNA, is dat niet los te 
zien van elkaar.’

National Maritime Museum 
Een van de belangrijkste samenwerkingen van het muse-
um, is die met het National Maritime Museum in Londen. 
Een groot deel van de collectie staat symbool voor de ge-
deelde geschiedenis en wederzijdse goodwill zorgt ervoor 
dat uitwisseling van museumstukken frequent plaatsvindt. 
Een van de hoogtepunten van deze samenwerking vond 
plaats in maart 2012, toen toenmalig C-ZSK Borsboom de 
Zr.Ms. Holland charterde voor het leveren van een bijzon-

der stuk uit de collectie van het Rijksmuseum: de spiegel-
versiering van de Royal Charles. Het vlaggenschip van de 
Royal Navy was buitgemaakt bij de Tocht naar Chatham 
(1667). Toen dit schip in 1673 gesloopt werd, is de spie-
gelversiering als trofee gehouden. Voor de tentoonstelling 
Royal River had het National Maritime Museum een aan-
vraag neergelegd bij Van der Vliet, die nét in dienst was 
gekomen als conservator bij het Rijksmuseum: ‘Er kwam 
een verzoek vanuit Engeland met de vraag of de spiegel-
versiering in bruikleen mocht worden genomen voor een 
grote tentoonstelling. Ik was nog maar net conservator 
en sinds de beslagname van de Royal Charles in 1667 is 

de spiegel nooit uitgeleend. 
We vroegen de Koninklijke 
Marine vervolgens om hulp; 
enerzijds om het uitlenen wat 
meer aandacht te geven, maar 
ook om de intentie duidelijk te 
maken dat dit een uitzonder-

lijk verzoek was.’ Tot Van der Vliets grote verrassing bleek 
C-ZSK Borsboom gewillig: ‘We kregen direct een enthou-
siaste reactie en er werd zelfs een schip aangeboden om 
de spiegelversiering over te brengen. Daar kon ik eigenlijk 
alleen maar van dromen.’ 

Borsboom voegt daaraan toe: ‘Door de bezuinigingen 
moest ik alles op een weegschaal leggen. Als je dit soort 
evenementen gaat ondernemen in een periode waarin 
vele medewerkers hun baan niet zeker zijn, kan het begrip 
snel omslaan.’ Hij wijst nogmaals op de ontzettend moei-
lijke periode voor de Koninklijke Marine: ‘Door te schuiven 
met wat financiële middelen die bedoeld waren voor 
promotie en hierover altijd een open en transparante hou-
ding te nemen, ook in de pers, hebben we dit begrip vast 
kunnen houden en is het een zeer succesvol evenement 
geweest.’ Van der Vliet sluit zich hierbij aan: ‘Dat was zo’n 
enorme zet, dat het Maritime Museum hun onvoorwaar-
delijke steun heeft uitgesproken voor een Van der Velde-
expositie in Nederland, mocht die er ooit komen.’

Geliefd in Nederland én Engeland 
Geboren in 1611 te Leiden als zoon van een schipper, was 
Willen van de Velde de Oude van huis uit misschien niet 
gestimuleerd om de kwast op te pakken, maar wel geïn-
spireerd. Door het varende beroep van zijn vader kwam 
Van de Velde in aanraking met de scheepvaart en in 
1633 zette hij in Amsterdam een atelier op, waar hij zich 
richtte op maritieme onderwerpen.2 In wezen brak Van de 
Velde de Oude met de heersende stijl van de romantische 
zeeschilderkunst. Waar tijdgenoten zich concentreerden 
op olieverfpaletten en mythische beeldvorming ging Van 
de Velde de Oude een compleet eigen richting op met 
bijzonder gedetailleerde monochrome penschilderingen 
op perkament. Rond de jaren 1650 werd Van de Velde 
de Oude uitgezonden als oorlogskunstenaar en maakte 
in beeld en in schrift ooggetuigenverslagen van enkele 
zeeslagen in opdracht van de admiraliteit. Hij zou zo’n zes 
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keer zijn meegereisd met de Staatse vloot tijdens de En-
gelse zeeoorlogen. Met een grafietstift legde hij op lange 
stroken papier de strijd vast, die later in het atelier werden 
uitgewerkt tot volwaardige 
penschilderijen. Van de Velde 
de Oude had oog voor het zo 
accuraat mogelijk weergeven 
van niet alleen het verloop van 
de zeeslag, maar ook de indi-
viduele actoren: de betrokken 
schepen en haar opvarenden. De werken waren buiten-
gewoon populair en samen met zijn zoon Willem van de 
Velde de Jonge, die zich voornamelijk richtte op olieverf-
schilderijen, runde hij een succesvol bedrijf.3

In 1672, wanneer de derde zeeoorlog ontbrandt, vertrok-
ken de Van de Veldes op uitnodiging van keizer Karel II 
naar Engeland en betrokken het atelier in Queen’s House 
in Greenwich, wat tegenwoordig onderdeel is van het Na-
tional Maritime Museum. Met het Engelse hof bouwden 

zij als oorlogskunstenaar een goede band 
op. In deze periode kwam onder andere de 
opdracht voor het ontwerpen van een aantal 
wandtapijten, waarvan het Scheepvaart-
museum er in januari 2020 twee aan zou 
schaffen. In 1688-1689, naar aanleiding van 
de Glorious Revolution waarbij stadhouder 
Willem van Oranje koning van Engeland, 
Schotland en Ierland werd, zagen de Van de 
Veldes zich zonder koninklijke opdrachtge-
ver. Zij bleven echter onverminderd populair 
en gingen zich toeleggen op de vrije markt. 

De grootste aankoop ooit 
Van der Vliet vertelt: ‘Als kind had ik al een 
fascinatie voor schepen en scheepvaart. 
Thuis las ik boeken met daarin afbeeldingen 
van de penschilderijen van Willem van de 
Velde. Die minutieuze lijntjes tekende ik 
dan graag na. Nooit had ik gedacht om 
hier later een expositie aan te wijden.’ Van 
der Vliet denkt terug aan het inrichten 
van de zeezaal in het Rijksmuseum, waar 
het idee ontsprong om ooit eens een 
verzameling uit het oeuvre van vader en 
zoon Van de Velde bijeen te brengen. ‘Bij het 
scheepvaartmuseum gingen we er werk van 
maken.’ Hiervoor had Van der Vliet echter 
wel een aantal topstukken nodig en opnieuw 
keerde hij zich tot het National Maritime 
Museum. ‘We hadden bij het concept voor 
de tentoonstelling al wel de intentie om een 
wandtapijt naar ontwerp van Van de Velde 
op te nemen. We wisten dat er zes sets 
tapijten zijn gemaakt: één ervan is te zien in 
het National Maritime Museum en de rest 
is in bezit van het Engelse hof in Hampton 

Court. Hoewel we toestemming kregen om een set te 
lenen voor de expositie, kwam de TEFAF [The European 
Fine Art Association] in de lucht met het bericht dat zij 

er twee te koop hadden!’ 
Borsboom en Van der Vliet 
springen allebei op van hun 
stoel bij het terugdenken 
aan die bijzondere periode. 
Het bleek dat er rond 1685-
1688 nog een serie tapijten is 

vervaardigd voor een bevelvoerder van de Engelse vloot. 
‘Er gebeurt dan opeens van alles’, vervolgt Borsboom, 
‘de museumdirecteur wordt gebeld, daarna de Raad van 
Toezicht en de voorzitter van de vriendenvereniging. Het 
gonsde rondom de TEFAF dat het Scheepvaartmuseum 
iets met die wandtapijten moést doen.’ ‘Het is tot nu 
toe de grootste aankoop van het Scheepvaartmuseum,’ 
legt Van der Vliet uit, ‘maar het was in de moeizame 
Brexit-periode wederom niet gelukt zonder hulp van onze 
Engelse collega’s in Greenwich.’

‘De Tocht naar Chatham was, hoe 
vernederend voor de Engelsen, de genesis 

van een periode van grootse Engelse 
maritieme successen’

De Solebay Tapijten, naar ontwerp van Willen van de Velde de Oude (Het Scheepvaart-

museum)
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De expositie in het maatschappelijk debat 
In Het Parool van 10 mei 2019 zegt Van der Vliet in 
een interview met journalist Dieuwertje Mertens dat 
het Scheepvaartmuseum niet wil verzanden in dezelfde 
eeuwenoude clichés, maar ‘een andere geschiedenis [wil] 
vertellen.’ Zo worden termen als de ‘gouden eeuw’ tussen 
aanhalingstekens en zonder hoofdletters geschreven. ‘De 
tentoonstelling laat zien hoe Nederland als maritieme 
natie is gevormd in de zeventiende en achttiende eeuw. 
Hoe kijken we vanuit het heden naar dit verleden?’4 Waar 
past de expositie Willem van de Velde & Zoon hierin? ‘Ik 
probeer altijd duidelijk te maken dat water ons allemaal 
raakt. De expositie moet binnen het beleid van het gehele 
museum passen. Scheepvaart heeft een enorme rol ge-
speeld in het bij elkaar brengen van de wereld, het uitwis-
selen van culturen en het vormen van vooroordelen.’

‘Die wandtapijten zijn uiteindelijk vervaardigd voor de 
Engelse koning om te reflecteren op een conflict tegen 
de Nederlanders. Ook al was de slag onbeslist, het was 
in zijn belang om het als een overwinning neer te kun-
nen zetten. We kunnen dan juist laten zien dat een 
kunstenaar die wij zien als ‘’Nederlands’’ gevraagd wordt 
een ontwerp te maken in Engelse dienst, die tijdens een 
oorlog tegen Engeland vertrekt om te werken voor een 
Engelse koning.’ Van der Vliet wijdt uit: ‘Dat vinden wij in 
hedendaagse begrippen misschien een rare zet, maar het 
staat juist symbool voor het durven benaderen van onze 
zeegeschiedenis vanuit een ander perspectief. Wij zullen 
er net zozeer voor openstaan om een Spaans schilderij 
van een zeeslag met Nederland in onze collectie op te ne-
men, omdat het ons maritieme verleden benadert vanuit 
een andere hoek. Wij hebben er ook nadrukkelijk voor 
gekozen om de wandtapijten te betitelen als de ‘Solebay 
wandtapijten’, om ook de Britse tapijtindustrie te betrek-
ken bij deze werken en ze niet uitsluitend toe te schrijven 
aan de ontwerper.’ 

Van der Vliet concludeert dat het streven van zijn Engelse 
collega’s om te reflecteren op een moeilijke periode in 
hun zeevaartgeschiedenis, hem juist heeft geïnspireerd 
om hetzelfde te doen: ‘Het is een mooie opgave om vaker 

te kijken naar de verhalen van verlies. Daar leert een natie 
veelal meer van dan uit de overwinningen. De Engelsen 
zijn hier verrassend open in. De Tocht naar Chatham was, 
hoe vernederend voor de Engelsen, de genesis van een 
periode van grootse Engelse maritieme successen. Wel-
licht kunnen wij hier nog wat van leren, om niet telkens 
hetzelfde verhaal te vertellen.’

Het bestuur van de KVMO bedankt Jeroen van der 
Vliet, Matthieu Borsboom en Het Scheepvaart-
museum voor de mogelijkheid dit interview af te 
 nemen, alsmede de toegang tot het unieke beeld-
materiaal. De expositie Willem van de Velde & Zoon 
is tot 27 maart 2022 te zien. Kijk voor meer infor-
matie op www.hetscheepvaartmuseum.nl.

De zeeslag bij Kijkduin, 21 augustus 1673, Willem van de Velde de Jonge, ca. 1687 (Het Scheepvaartmuseum)

V.l.n.r. VADM b.d. Matthieu Borsboom, voorzitter KVMO KLTZ Rob Pulles 

en hoofd collecties Jeroen van der Vliet 
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