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Portret van een Javaans 

bemanningslid aan boord van 

de Johan van Oldenbarnevelt 

in 1938, Alphons 

Hustinx (collectie Het 

Scheepvaartmuseum)

D
eze sociaal-culturele waaier gaat verder dan het 
tonen van hiërarchie en de gezichten van weleer. 
Mens op Zee laat zien hoe de mens zich op het 
water tot elkaar verhoudt en raakt daarmee de 

bovenliggende thema’s als inclusie, gender en migratie. 
De tentoonstelling, die van 7 oktober 2022 tot en met 23 
mei 2023 loopt, geeft de bezoeker een fascinerende kijk 
in de fotocollectie alsook diverse bruiklenen en werken 
van hedendaagse kunstenaars. Denk daarbij aan de seas-
capes van Mischa Keijser, die de kijker doet onderdompe-
len in de kracht van woelige baren, of een beeldinstallatie 
van zeilheld Herman Jansen (1924-2017), die het leven 
op zee als ascetisch ervoer. De collectie toont een mens 
in beweging; in transitie. Daar waar de een de zee zag als 
een plek van ambitie, vrijheid en dromen, was het voor 
de ander een plek van orde, plicht, takenboeken of zelfs 
onvrijheid. Een polemiek die niet in het geschreven woord 
staat, maar op het aan licht blootgestelde filmrolletje. Een 
wereld in contrasten.

Boegbeelden 
Met het oprichten van de Marine Vrouwenafde-
ling op 31 oktober 1944, werd de eerste 
stap gezet tot integratie van vrouwen in 
de Nederlandse krijgsmacht. In een 
periode van 80 jaar kwamen meer 
en meer functies binnen de ma-
rine beschikbaar voor vrouwen. 
Documentair portretfotografe 

Mens op Zee

Het Scheepvaartmuseum bewaart één van de 
grootste en meest vooraanstaande collecties van 
maritiem-historische voorwerpen. Onderdeel van 
dit wereldse inventaris is een indrukwekkende 
fotocollectie van ruim 150.000 objecten die de 
transitie van de zeevarende mens door het bijna 
200-jarig bestaan van het medium toont. 

Een fotografische geschiedenis 
van de zeevarende mens



Colette Lukassen kreeg voor de expositie Mens op Zee 
de opdracht om de stapsgewijze integratie van vrouwen 
in de marine vast te leggen in een ongeëvenaarde serie 
portretten van vrouwelijke pioniers. Pioniers zoals KLTZ 
b.d. Mary Riemens, KVMO-bestuurslid en voorzitter 
van de KVMO-werkgroep Gender. Riemens twij-
felde geen moment toen zij de kans kreeg zich 
in te schrijven voor een operationele functie 
en diende het verzoek in bij de Marine Lucht-
vaartdienst: ‘Ik wilde het werk kunnen doen 
wat mannen ook doen en iets neerzetten 
waar de marine voor bestaat.’ Zij start bij 
de MLD als waarnemer en werkt in 1992 
op naar tactische coördinator (TACCO). 
Vanuit een Lockheed P-3 Orion lokaliseer-
de en volgde zij Russische onderzeeboten. 
Riemens is de eerste vrouw ter wereld in de 
functie van TACCO. 

LTZ2OC b.d. Patty Willeboordse begint haar 
carrière bij de marine in 1975 als Marva telefonist 
1e klasse en klimt gedurende haar ruim 30-jarige 
marine-carrière steeds hoger op de ladder. In 1999 
kreeg Willeboordse een varende functie als onderofficier 
benedenschip op Hr.Ms. Rotterdam en ging op missie 
naar Kosovo (Allied Harbour 1999). Korte tijd later wordt 
zij bevorderd tot de eerste vrouwelijke Chef d’Equipage. 
In die functie behartige Willeboordse de belangen van 
de manschappen en de onderofficieren en bemiddelde 
tussen de toenmalige Bevelhebber der Zeestrijdkrachten 
en de equipage: ‘Op dat moment kwamen er ook veel 
vrouwelijke matrozen binnen. Zij vonden het prettig dat 
er een vrouwelijk aanspreekpunt was. Maar ook mannen 
voelden zich gesteund als ik er was. Zij wisten zich met 
sommige situaties geen raad. Het werkte twee kanten 
op.’ 

Mens op Zee is een coproductie van Het 
Scheepvaartmuseum en de Dutch National Portrait 
Gallery. De redactie is Mary Riemens, Patty 
Willeboordse, Colette Lukassen en in het bijzonder 
Teus Hagen (Marketing & Communicatie) van Het 
Scheepvaartmuseum buitengewoon dankbaar voor 
deze unieke preview.
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Scan voor meer informatie 
over de tentoonstelling de 
QRcode.
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