
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2003 De schilder Fredericus Jacobus van Rossumdu Chattel (1856-1917) &quot;Ontdekker&quot; van de Vecht De schilder F.J. van Rossum du Chattel, die zijn olieverven en aquarellen vrijwelaltijd placht te signeren met Fred. J. du Chattel, wordt vaak onder die verkortenaam vermeld. In de Winkler Prins kzn men hem onder de R vinden maar in deDikke Scheen wordt hij onder de letter C gerangschikt, terwijl hij onder de letterR voluit wordt genoemd met een verwijzing naar du Chattel.' Nu moet dat 'ont-dekker' uiteraard wel in een bepaalde context worden begrepen. De Vechtstroomt al sinds onheuglijke tijden van Utrecht noordwaarts om tegenwoordigbij Muiden in het IJmeer op te gaan. De Vecht hoefde dus niet ontdekt te wor-den, ook niet voor de beeldende kunst. Als Fred du Chattel zowel tijdens zijn le-ven als daarna als ontdekker van de Vecht wordt geroemd, wordt daarmee be-doeld dat hij

de Vecht en het Vechtlandschap ontdekt heeft voor hetNederlandse Impressionisme en met name voor de bekendste stroming daar-van, de Haagse School. Die school was in zijn tijd tot ver buiten de landsgren-zen, tot in Amerika toe, beroemd om zijn typisch Nederlandse landschappenvan gras, water en bewolkte luchten, al dan niet gestoffeerd met de daarbij be-horende koeien en eenden. Soms, maar niet al te vaak, werden ook enkelemensen in die landschappen toegelaten. Wilden deze schilders de mens uit-beelden, dan zochten zij die bij voorkeur onder vissers, hun vrouwen en kinde-ren, op het strand of in hun nederige huisjes. Sommigen van hen zochten demensen echter in een minder waterige omgeving en ontdekten het armoedigeGooi met zijn keuterboertjes en hun schilderachtige stulpjes. De schilders diehet meer landinwaarts zochten, vormden zo wat de Larense School zou gaanheten. Het landschap ontstond in de westerse schilderkunst als

achtergrond voor schil-derijen met eerst bijbelse en later wereldse voorstellingen. Van daaruit ontwik-kelde zich langzaam het landschap als zelfstandig onderwerp. In de 17de eeuwbereikte de Noord-Nederlandse landschapskunst met Ruysdael, Hobbema, VanGoyen en vele anderen haar hoogtepunt. Van enkele kleinere meesters is hetbekend dat zij Vechtse landschappen geschilderd of getekend hebben. Simonde Vlieger (1600-'53) maakte naam met vooral zeegezichten. Toen hij zich ech-ter enkele jaren voor zijn dood in Weesp vestigde, maakte hij prenten van de oe-vers van het Gein en de Vecht. Abraham Rutgers (1632-'99) had een textielzaak 38















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2003 De Vecht bij Vieelaiul vanuit hel zuiden. Schilderij door F.J. van Rossum du Chattel (voorheenkunslh. R. Pola]<), 1883 een dochteren in 1887 een zoon. In 1884 verliet het jonge gezinnetje DenHaag om zich voor driejaar in Vreeland te vestigen. Wat Fred bewoog om naardie voor de Hollandse landschapsschilders van de 19de eeuw redelijk onbe-kende streek te vertrekken, is niet te achterhalen. Water, wolken en weilandenwaren er genoeg in de omtrek van het toenmalige 'grootste dorp' van Europa,waar tot de jaren zeventig en tachtig nog niet - zoals in Amsterdam en Rotter-dam - het rumoer van de aanbrekende moderniteit heerste. Het feit dat hij alseerste het Vechtlandschap verkoos werd en wordt hem nog steeds als grootstewapenfeit aangerekend. Nu is het wel zo dat verschillende Haagse Scholers aleerder een naburig, min of meer verwant, landschap ontdekt hadden: het ge-bied dat

in het centrum ligt van wat nu het 'Groene Hart' heet: het landschapom Gouda, Woerden en Nieuwkoop. Omstreeks 1870 trokken Roelofs en Weis-senbruch geregeld met collega's en leerlingen naar dat gebied. Aangezien deHaagse School er meestal geen prijs op stelde herkenbare situaties te schilde-ren, is echter vaak niet te zien op welke plek van het Hollands-Utrechtse wei-degebied een landschap is gesitueerd: &quot;De werkelijkheid die zij zochten wasniet die van de exacte topografie, hun waarheid was de levensechte evocatie vande natuur&quot;.'^ Dit geldt trouwens ook zeker voor Fred du Chattel. De meeste vanzijn schilderijen en aquarellen geven een typisch Hollands landschap, dat netzo goed tussen Leiden en Den Haag kan zijn ontstaan als in de Vechtstreek. Datneemt niet weg dat vaak ook de situatie wel herkenbaar is. Sommige werkstuk- 45







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2003 Aan de Vecht. Schilderij door F.J. van Rossuni du (Ihallel (voorlieeii l<iinsUi. R. Pola]<). statieportret worden beschouwd: de kunstenaar in keurig pak met palet in dehand voor een al ingelijst en dus al 'af' schilderij. Dit portret is kennelijk methet oog op de p.r. vervaardigd. Het is duidelijk dat Fred du Chattel geen moeite had om een geslaagd kunste-naar te worden. Volgens de hem niet zo goed gezinde Plasschaert bereikte hijdit resultaat, omdat hij een gewillig publiek vond met werk waarin de grote da-den van de Haagse School pasklaar werden gemaakt voor een groot (daarmeeduidelijk doelend op een kleinburgerlijk) publiek. Datverhinderde echter nietdat verschillende musea, ook in het buitenland, werk van Du Chattel aankoch-ten. Het Stedelijk Museum in Amsterdam bezat een werk van hem, dat laterechter verkocht werd. Ook het Rijksmuseum in Amsterdam bezat, volgens eenvergeelde

briefkaart in het bezit van de schrijver, eens het schilderij De ophaal-brug. Het Haags Gemeentemuseum heeft echter nog wel vier landschappenvan hem in depot. Evenmin lieten zich de 'hogere standen' door Plasschaert af-schrikken. Dat blijkt uit de namen van hen die schilderijen ter beschikking stel-den voor de ere-tentoonstelling die in Den Haag na Du Chattels overlijdenwerd gehouden. Daaronder waren H.M. de Koningin met twee schilderijen,waarbij een gezicht op Nigtevecht, en H.M. de Koningin-moeder met zelfs vier,vertegenwoordigd.' ^ 48



















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2003 De Vecht bij Vreeland vanuit het noorden, links het koepelhnis van Slotzigt. Schilderij door FJ. vanRossum du Chattel (voorheen kunsth. R. Polak). Cobra-beweging na de Tweede Wereldoorlog deed de waardering van de Haag-se School ook geen goed. Toch waren er mensen die in de Hagenaars blevengeloven. Men denke slechts aan de Haagse, in 2003 overleden kunsthandelaaren lexicograaf Pieter A. Scheen. In het huidige postmodernisme is het geoor-loofd alles waarin men behagen schept, of het nu de Haagse of de BergenseSchool is, de Romantiek of het Biedermeier, Dada, Surrealisme of Popart mooite vinden. Met het uitsterven of wegkwijnen van de Haagse School en van hetImpressionisme in het algemeen - die op de keper beschouwd toch als eenvoortzetting, zij het met andere uitgangspunten en andere middelen, van deRomantiek beschouwd kan worden - kwam er een

einde aan een schildertradi-tie, die met de Renaissance was begonnen en dus enkele eeuwen had standge-houden. Of moet men zeggen dat dit Impressionisme door het laten varen vanscherpe contouren en het schilderen met losse pols de weg heeft vrijgemaaktvoor de exuberantie van het telkens weer opnieuw beginnen? Uiteraard deelde Du Chattel in de neergang van de waardering voor de HaagseSchool. Maar de molens van de kunstgeschiedenis malen langzaam door. Hoegroter de afstand tot de Haagse Scholers werd hoe scherper het oog. De grotemeesters die hun eigen weg gevonden hadden en gegaan waren, werden ge-scheiden van wat men onaardig de meelopers of de nabloeiers kan noemen ofeerlijker de kleine meesters. Terecht werd Du Chattel bij de laatste categorie in- 57










