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DE DOOS VAN PANDORA 

DE ZEE(W)(D)IEREN VAN VINCENT 
VAN GOGH 

Gerhard C. Cadée* 

De Nederlanders hebben altijd een speciale relatie 
tot de zee en zijn bewoners gehad. Dat blijkt mis
schien niet altijd uit diepgravend marien-biolo
gisch onderzoek, maar wel uit de hartstocht waar
mee toevallige passanten aan het strand schelpen of 
andere voorwerpen verzamelen. Er zijn niet veel 
gewone mensen die over hun belangstelling voor 
zulke zaken schriftelijke gegevens hebben nagela
ten, maar soms kan een privé-correspondentie 
hiervan een glimp laten zien. In het onderstaande 
wil ik wijzen op een opmerkelijke passage in de 
brieven van Vincent van Gogh. 

Vincent van Goghs leven is vele malen beschreven 
en zijn dubbeltalent als schilder en (brief )schrijver is 
wél bekend. De jonge Vincent had al een grote 
liefde voor dieren en planten en legde allerlei ver
zamelingen aan.' In zijn jeugd in Brabant (Zundert, 
Zevenbergen en Tilburg) is hij waarschijnlijk nooit 
aan zee geweest, althans daar is niets van opgetekend. 
In de periode 1869-1873, als hij in de Haagse kunst
handel Goupil werkt, zal hij het strand bezocht heb
ben, maar ook daar is niets van overgeleverd. 

Tijdens zijn korte verblijf als hulpleraar in Rams-
gate aan de Engelse kust wandelde hij zodra hij kon 
langs het strand, getuige zijn brief van 17 april 1876 
aan zijn broer Theo: 'Gisteravond en deze morgen 
deden wij alle een wandeling aan den zeekant. 
Hierbij een takje zeewier.'- Dankzij de zorgvuldige 
werkwijze van de post indertijd en dankzij de grote 
zorg waarmee de brieven bewaard zijn door Theo, 
zijn weduwe en hun zoon, ir. V.W. van Gogh, en het 
Van Gogh Museum thans, zijn de twee takjes zee

wier die Vincent opstuurde (niet één, zoals hij 
schreef) bewaard gebleven en verkeren zij nog 
steeds in goede staat. Zij worden ook af en toe ten
toongesteld in het Van Gogh Museum te Amster
dam, zoals op de tentoonstellingen 'De noodzaak 
tot schrijven' in 2002 en 'Van Gogh en de Zee' in 
2004, samen met de betreffende brief 

Toen ik de tentoonstellingen bezocht, bleek mij 
echter dat het geen zeewieren waren. Het ging om 
een mosdiertje (bladachtig hoornwier FlustrafoU-
acea) en een hydroide (koraalmos HydraHmania 
fakata), zoals ik bij nadere bestudering in het Van 
Gogh Mu.seum op 26 augustus 2005 kon constate
ren (Fig. 1). F. foliacca is een gemakkelijk herken
baar mo,sdiertje, struikvormig met platte 'takken', 
die aan beide zijden bezet zijn met de huisjes (zo-
oecia) van de poliepen (Fig. 2). H. falcata is een 
hydroide met een bochtige hoofdas en geveerde 
zijassen waaraan aan een zijde de poliepen zitten 
(Fig. 3). Mosdiertjes en hydroiden werden vroeger 
wel samengevoegd onder de Zoophyta (plantdie-
ren). 

Lange tijd heeft men gedacht dat Zoophyta plan
ten waren. In 1755 publiceerde de Engelse naturalist 
)ohn Ellis echter een boek over de 'corallines' die 
voorkomen aan de kusten van de Britse eilanden, 
waarin hij betoogde dat het in wezen dieren zijn. 
Zijn boek werd het jaar daarop al in het Nederlands 
vertaald,' maar zijn opvatting werd natuurlijk niet 
meteen door ieder aangenomen. Job Baster be
weerde dat het wel dieren waren (poliepjes), maar 
die hadden zich op een plant vastgezet.* Later is El-
lis' inzicht algemeen aanvaard en is duidelijk ge
worden dat Zoophyta geen chlorofyl hadden en 
geen fotosynthese kenden, wat kenmerkend is voor 
echte planten. 

' Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Postbus 59,1790 AB Den Burg. E-mail: Cadee@nioz.nl. 
Met dank aan Leo lansen en Hans Luijten, Van Gogh Museum, Amsterdam, de bewerkers van de nieuwe weten
schappelijke teksteditie van de brieven van van Gogh (te verschijnen in 2008), die mij de 'zeewieren' lieten 
bestuderen, de laatste ook voor commentaar op de tekst. 
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Wyse Jackson & M. E. Spencer lones ed., .Annals of Bryozoology (Dublin 2002) 31-43, m.n. 33. 
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Links: fig. i. De 'zeewieren* bewaard in een petrischaal in het Van Gogh Museum Amsterdam, behorend 
bij Vincents brief uit Ramsgate van 17 april 1876 (nr. 75) aan zijn broer Theo. (foto auteur). Midden: fig. 
2. De bryozoë Flustra foliacca, overgenomen uit T. Hincks, A history of British marine Polyzoa (Londen 
1880) pi. 16, fig 1. Rechts: fig. 3. De hydroide HydraUmania falcata, overgenomen uit W. Vervoort, Hydro-
polypen, Fauna van NederlandXIV(heiden 1946) 256, fig. 111. 

In de naamgeving klinkt echter nog steeds het idee 
door dat het planten zijn: mosdiertjes voor de Bry-
ozoa, omdat de kolonies vaak iets van mostakjes 
weg hebben. Zeecypres (Sertularia cupressina), zee-
den (Sertularia abietina), zeenios (Sertularia ar-
gentina) zijn de Nederlandse namen voor enkele 
hydroiden. Tenslotte zijn er ook nog de Anthozoa 
(bloemdieren) waartoe onze zeeanemonen beho
ren met plantennamen als gewone zeeanemoon 
(Actinia equina), zeedahlia (Urticina felina), zee-
anjelier [Mctridium senile). 

Ook in die Nederlandse naam bladachtig hoorn
wier voor Flustra foliacca schemert nog steeds door 
dat het eigenlijk meer voor een wier wordt aange
zien. Flustra foliacca is een ook op het Nederlandse 
strand regelmatig maar niet in grote hoeveelhe
den aanspoelend mosdiertje. Koraalmos was de 
naam die Nederlandse vissers aan H. falcata gaven 
toen er nog op 'zeemos' gevist werd.^ Dit zeemos, 
voornamelijk Sertularia cupressina, maar met bij
menging van andere hydroiden als H. falcata, werd 
als 'weerboompjes' op de markt gebracht. In 
Nederland is die visserij uitgestorven, maar nog 
steeds is in Nederland veelal groen geverfd 'zeemos' 
als 'levende Air Fern' verkrijgbaar, ingevoerd uit 
Engeland. Het wordt aangeprezen omdat 'zij haar 

frisse kleur gedurende lange tijd behoudt, onaf
hankelijk is van het jaargetijde, geen water of aarde 
nodig heeft en zeer decoratiefis in kamer, keuken, 
badkamer, toilet, caravan, boot etc.' (aldus een bij
gevoegd etiket). Het is natuurlijk geen wonder dat 
deze dode, maar geverfde skeletten lang goed blij
ven zonder dat zij verzorging nodig hebben. 

Van Goghs zeewieren zijn dus eigenlijk zeedieren. 
Het misverstand is echter wel begrijpelijk, want de 
Nederlandse namen wijzen eerder op planten. Veel 
Anthozoa en Zoophyta hadden ten tijde van Van 
Gogh, en hebben nu nog steeds plantennamen met 
als voorvoegsel zee-, zoals valt na te gaan in Neder
landse taxonomische literatuur uit Van Goghs tijd tot 
heden.'' Lever wijst er op dat het de vaak radiaire 
symmetrie, het ontbreken van een kop met zintui
gen en de vastzittende levenswijze zijn waardoor 
wij deze organismen als planten zien.' Ook een na-
tuurliefJiebber als Van Gogh liet zich door dit uiter
lijk op het verkeerde been zetten. 

5 VV. Vervoort, Hydropolypen, Fauna van Nederland XIV (Leiden 1946) 244. 
6 Bijvoorbeeld in J.A. Herklots, Weekdieren en lagere dieren (Amsterdam 1870); L.A.J. Burgersdijk, Blikken in 
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7 I. Lever, Geinlegrecrde Biologie (Utrecht 1973) 22. 
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