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Het gezicht op Rhenen
Hendrik Jan Wolter, Nescio en de Cuneratoren in de kunst

Jaap Harskamp

Historisch gezien hebben kunstenaars sterke affiniteit 
getoond met het stadje Rhenen. Als Bavink in Nescio’s
Titaantjes het ‘Gezicht op Rhenen’ als thema kiest, dan
sluit hij aan bij een levendige traditie in de schilderkunst.
Heeft Nescio echter een bestaand schilderij als voorbeeld
gekozen? Jaap Harskamp op zoek naar een doek dat een
doorslaggevende invloed heeft gehad op de schepping van
het verhaal zelf.

Bavink en Rhenen

De auteur Nescio [pseudonym voor Jan Hendrik Frederik Grönloh] (1882-1961) 
bezat het oog van een landschapschilder. Als geen ander onder zijn tijdgenoten 
hanteerde hij de pen als penseel. Aan dat bewonderenswaardige talent danken we 
talrijke pagina’s binnen het bescheiden oeuvre die zich als doek laten inlijsten. 
En dan is er natuurlijk de fictieve figuur van de schilder zelf die in zijn verha-
len opduikt – met name in Titaantjes. In het zevende hoofdstuk van dit verhaal 
ontmoeten we de vrienden Koekebakker, Bekker, Hoyer en Bavink aan op het 
strand van Zandvoort, in discussie en filosoferend als vanouds. Hoyer spreekt 
over de sociale taak van de kunstenaar, Bekker kondigt aan Dante te vertalen, en 
Bavink belooft een groot gezicht op Rhenen te schilderen. Koekebakker is een 
zwijgende maar goedgelovige toehoorder. 
Het is een overigens wat pardoxaal aspect in Nescio’s benadering dat de jonge 
hemelbestormers in Titaantjes wat hun artistieke streven betreft zonder meer 
traditioneel te noemen zijn. In maatschappelijke zin mogen deze figuren zich 
anti-conformistisch opstellen, waar het de kunst betreft kan men een vertaling 
van Dante in die periode nauwelijks als avant-gardistisch omschrijven, en voor de 
schilder was het gezicht op Rhenen een thema dat – zoals we zullen zien – een 
lange voorgeschiedenis in de vaderlandse kunst kent. De latere desillusie lijkt in 
de jeugdige ambitie besloten te liggen. Niet voor niets is in de titel het verklein-
woord gebruikt.
In het volgende (achtste) hoofdstuk treffen we Koekebakker in een melancholieke 
bui op de Rijnbrug in Rhenen. Na een verblijf van zes jaar in het buitenland is 
hij naar Nederland teruggekeerd. Het is toepasselijk dat de welwillende luisteraar 
van weleer nu de negatieve balans van prestaties opmaakt. Zijn eigen idealen en 
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die van zijn van de vrienden waren niet gerealiseerd. Het verlangen was eentonig 
geworden. De lente, het jaargetijde van de hoop, bood weinig meer dan zachte 
troost in een berustend besef van nederlaag: “Doelloos zit ik, Gods doel is de 
doelloosheid”. 
Opmerkelijk is dat de betreffende passage in het verhaal in de onvoltooid tegen-
woordige tijd is geplaatst, terwijl de voortzetting van de verleden tijd ‘normaal’ 
geweest zou zijn. Het hoofdstuk functioneert als een breekpunt tussen ‘toen’ 
en ‘nu’, tussen de gespannen verwachtingen van weleer en de desillusie van 
het heden. De handeling komt als het ware tot mijmerende stilstand, om in het 
volgende hoofdstuk opnieuw – in Amsterdam - op gang te worden gebracht.
Hoe was het Bavink vergaan? Wat was er terecht gekomen van zijn ambitie dat 
grote schilderij aan de Rijn te scheppen? Tot twee maal toe beschrijft Nescio in 
Titaantjes dat schilderij van Bavink waarvan het onderwerp een panoramisch land-
schap is met een gezicht op Rhenen. In hoofdstuk acht leest men:
  Jaren had Bavink met tusschenpoozen gewerkt aan zijn gezicht op Rhenen, aan 

de rivier, den berg, den Cuneratoren, de bloeiende appelboomen, de roode daken 
  van ‘t stadje, de kastanjes met hun witte en roode bloemen en de bruine beuken 

tusschen de huizen in de hoogte, 
 en ‘t molentje ergens op den berg.

In hoofdstuk 13 volgt opnieuw een gedetailleerde beschrijving van hetzelfde schilderij:
  De rivier, den berg, den Cuneratoren, de bloeiende appelboomen, de roode 

daken van Rhenen, kastanjes met hun witte en roode bloemen, de bruine beuken 
 en ‘t molentje ergens in de hoogte ...

Een dergelijke, vrijwel identieke herhaling is ongewoon voor het subtiele talent 
van Nescio. Het gezicht op Rhenen zelf of een artistieke weergave van dat pano-
rama, moet de auteur bijzonder geraakt hebben.
Rhenen, gelegen aan een kromming van de Rijn, met zijn hoog oprijzende toren 
van de laatgotische Cunerakerk1, biedt een panorama dat vele kunstenaars heeft 
aangetrokken. Hans Faverey wijdde een cyclus gedichten aan het befaamde gezicht 
op Rhenen (opgenomen in de bundel Lichtval, 1981, en in 1984 in een beperkte 
oplage opnieuw uitgegeven onder de titel Gezicht op Rhenen als derde deel van de 
serie ‘Zeven Zestigers’). Maar het zijn vooral de schilders geweest die Rhenen een 
hoekje hebben verschaft in de kroondomeinen van de nationale kunst.
De eerste schilder die dat unieke gezicht ‘ontdekte’ was Hercules Seghers. Hij was 
het die Rhenen aan het einde van de jaren 1620 schilderde en in 1630 het stadje in 
een ets van liggend formaat weergaf. Halverwege de jaren dertig volgde Jan van 
Goyen zijn voorbeeld en schilderde Rhenen vanaf de landzijde, statig gelegen in 
een glooiend landschap waarin merkwaardig genoeg de bomen ontbreken. Daarna 
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volgden liefst 28 gezichten op Rhenen van zijn hand. In de vele versies na 1640 
toont Van Goyen Rhenen vanaf de overkant van de Rijn, zodat de ligging van het 
stadje aan de rivier fraai tot uitdrukking komt.
Rhenen werd een populair onderwerp voor de schilders die in zijn voetspoor volg-
den. Samuel van Ruydael en Albert Cuyp (zijn schilderij toont een ‘Italiaanse’ 
dimensie) brachten Rhenen in beeld; Rembrandt tekende de poorten van de stad 
vanaf 1643 achtmaal en ook een latere generatie: Jacob van Ruisdael, Anthonie 
Jansz. van der Croos (het lijkt mij zeer wel mogelijk dat Wolter was geïnspireerd 
door zijn gezicht op Rhenen dat uit 1656 stamt), Johannes Ruisscher e.a. werd 
door het panorama gefascineerd. Daarnaast is er een ets van Wenzel Hollar (Praag 
1609 – Londen 1677) die Rhenen vanuit het westen gezien heeft vastgelegd. Op 
die prent, pal voor de Cuneratoren, ligt duidelijk herkenbaar het zogenaamde 
Koningshuis waar Frederik V van Palts (1596-1632), koning van Bohemen en 
kleinzoon van Willem van Oranje, verbleef na zijn nederlaag in de Slag op de 
Witte Berg (8 november 1620) tot aan zijn dood in 1632. Dat paleis werd in 1812 
is afgebroken.
In onze eeuw bracht Ferdinand Hart Nibbrig (1866-1915) gedurende de jaren 
1907/08 een periode in Rhenen door. Tijdens dat verblijf schilderde hij De 
Molenberg en het opmerkelijke doek Het pontveer te Rhenen, een naturalistische 
scène waarin een troep veldarbeiders de Rijn wordt overgezet (tot laat in de negen-
tiende eeuw was de tabakscultuur de voornaamste bron van inkomsten voor de 
bewoners van de stad). 
Willem Bastiaan Tholen (1860-1931) verbleef in het stadje waar hij in 1910 het 
intrigerende doek Gezicht op Rhenen – gezien vanuit het raam van zijn atelier - in 
olieverf schiep. Daarnaast legde hij een weids landschap met twee kinderen op de 
voorgrond vast, en de Cuneratoren op de achtergrond. In 1916 vervaardigde Germ 
de Jong een ets onder de titel de Cuneratoren Rhenen (afgebeeld op p.10 van 
het schrijversprentenboek over Nescio: de samenstellers motiveren de keuze van 
deze ets niet en de samenhang is onduidelijk). Jan Adam Zandleven (1868-1923) 
schilderde zijn Gezicht op de Cuneratoren te Rhenen in 1919. Onder de schilders 
van de jaren 1910/1920 was Rhenen in de mode. Bavink blijkt duidelijk door zijn 
tijdgenoten aangespoord.

Ontstaansgeschiedenis

De gedetailleerde manier waarop Nescio Bavink’s Gezicht op Rhenen beschrijft is 
veelzeggend in die zin dat de auteur over het algemeen veel minder specifiek is in 
duiding van tijd, plaats, inhoud of onderwerp. Zijn verwijzingen zijn suggestief, 
maar nauwelijks exact te noemen. Vanwaar dan die precisie in deze context? Een 
onmiddellijk antwoord ligt voor het grijpen: de auteur kwam, zag en was overrom-
peld door een panorama dat hij aan zijn lezer wilde overbrengen. Het is een moge-
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lijk, maar naar mijn gevoel: incompleet antwoord. Gezien de levendige traditie van 
het gezicht op Rhenen in de schilderkunst, komt het mij voor dat Nescio - althans 
in de gepubliceerde versie van het verhaal - een bestaand schilderij als voorbeeld 
heeft gekozen. Hij heeft dat werk met eigen ogen gezien en heert er de inspiratie 
van ondergaan.
Geen van de genoemde 17de eeuwse schilders echter biedt een gezicht op Rhenen 
dat overeenstemt met de beschrijving van Bavink’s schilderij. Bavink was niet op het 
verleden gericht. Was hij misschien door een tijdgenoot geïnspireerd? Dat is zeer 
wel mogelijk - maar stellig niet de doeken van Hart Nibbrig, Tholen of Zandleven.
Om een mogelijke schakel tussen verhaal en schilderkunst te achterhalen, moeten 
we allereerst de ontstaansgeschiedenis van Titaantjes in overweging nemen. De 
definitieve vorm van het verhaal dateert van januari 1914 en verscheen in juni 
1915 in Groot Nederland. Er bestaat echter een vroegere versie van het verhaal 
(afgedrukt in De Revisor VI, no.3) die teruggaat naar de periode eind 1911, begin 
1912. De schepping van Titaantjes moet met andere woorden geplaatst worden 
tussen 1911/12 en 1914.
In die vroege versie van het verhaal (hoofdstuk zeven) speelt Rhenen een voor-
name rol, zij het op geheel andere wijze dan in de gepubliceerde vorm daarvan. In 
het oorspronkelijke manuscript reizen Koekebakker en Bekker op een hete dag in 

Schilderij van Hendrik Jan Wolter (1882-1961) ‘Gezicht op Rhenen’ , anno 1910 (Museum Het Rondeel 

te Rhenen)
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mei naar dat stadje. Rhenen is in Nescio’s beschrijving vanuit een twee invalshoe-
ken gezien. Allereerst is een beeld  van afstand getekend:
  ... het stadje met zijn roode daken etagegewijs tegen de heuvel, het molentje in de 
  hoogte en de Cuneratoren oprijzend uit ‘t ongeziene en hooger dan de berg, de rivier
 die je niet zag want die zat achter den dijk ...

En later wordt de lezer een panorama geboden dat beschreven is vanaf een pad dat 
door de wei loopt die tussen stad en rivier ligt:
  Daar zie je de Cuneratoren aan ‘t eind van de wei. De rivier links, de toren voor-

uit en de
  berg rechts sluiten de wereld af, voor ons dien dag een wereld van roode daakjes 

en bloeiende appelboomen.

Het opmerkelijke van de vroegere versie is dat van een geschilderd gezicht 
op Rhenen geen sprake is (Bavink bevindt zich niet in het gezelschap van 
Koekebakker en Bekker). Het gaat hier simpelweg om een visuele impressie. Het 
schilderij is later in het verhaal gebracht. Een stilistische vondst - maar was het 
ook een vondst in letterlijke zin? Het antwoord op die vraag moet ergens liggen in 
die periode tussen 1911 en 1914.

Geestverwanten

Onlangs nam ik een boek op ter inzage gewijd aan het werk van de Amersfoortse 
schilder Hendrik Jan Wolter (1873-1952)2. Het was een persoonlijke ontdekking 
in die zin dat ik een aantal schilderijen te zien kreeg die ik onmiddellijk herkende 
zonder deze ooit eerder aanschouwd te hebben. Beelden van Amsterdam-Noord 
waar ik mijn jeugd doorbracht; van Florence waar ik het voorrecht had twee jaar 
te verblijven; impressies van de Oostlondense havens die niet al te ver van mijn 
woonhuis verwijderd liggen, van Cornwall waar ik jaarlijks enige tijd aan het 
stadsleven ontsnap.
Belangrijker nog: daar zijn Wolter’s ‘oer-Hollandse’ taferelen en de connecties met 
Nescio (die zelf geruime tijd aan de Laanweg in Amsterdam-Noord woonde). De 
Amsterdamse scènes (herinneringen aan Breitner en Witsen), de prachtige gezich-
ten op Veere (herinneringen aan De uitvreter) die Hendrik Jan Wolter gecreëerd 
heeft, alsmede de zomeravonden in Zierikzee, de haven- en rivierbeelden (als 
Monet de schilder van de Theems is, dan is Wolter die van de Amstel), zullen Jan 
Hendrik Frederik Grönloh onmiddellijk hebben aangesproken mocht hij de gele-
genheid gehad hebben deze te aanschouwen. 
Wolter is bovenal de schilder van het water, het licht en de luchten. Hij is zonder 
enige twijfel een geestverwant van Grönloh te noemen, zowel in thematiek als in 
houding, een Nescio in de schilderkunst. In zijn benadering tot de kunst, zowel in 
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praktisch als in theoretisch opzicht, was Wolter een volslagen ondogmatische geest 
die elk –isme afwees als een ideologische beperking die op den duur in de verstar-
ring van talent vastloopt. 
En dan is daar Wolter’s Gezicht op Rhenen, een schilderij dat hij in 1910 voltooide. 
In datzelfde jaar schreef Nescio vermoedelijk het postuum uitgegeven brieffrag-
ment ’Beminde landschapschilder’ waarin de fraaie zin voorkomt: ’ik voel me zoo 
miserabel als een goed schilderij in ’t Rijksmuseum’.
Hendrik Jan Wolter is een kunstenaar die tegenwoordig te weinig bekendheid 
geniet. Dat is niet te wijten aan zijn talent, maar veeleer aan de grilligheid van 
de waardering in de kunst (waarvoor een Nescio zeker oog gehad zou hebben). 
Amsterdammer van geboorte genoot de schilder zijn opleiding aan de Académie 
des Beaux Arts in Antwerpen. Terug in Nederland bouwde hij een oeuvre op 
dat in 1904 al werd bekroond met de Willink van Collenprijs. Hij was lid van 
verscheidene vooraanstaande kunstenaarsgezelschappen zoals ‘Arti et Amicitiae’, 
‘St.Lucas’ en ‘Pulchri Studio’. De contemporaine waardering voor zijn werk 
bezorgde hem uiteindelijk een hoogleraarschap (1925-1938) aan de Rijksakademie 
te Amsterdam. Het lijkt onbetwistbaar dat een kunstliefhebber als Jan Hendrik 
Frederik Grönloh zijn werk gekend en gewaardeerd heeft.
Hendrik Jan Wolter - een bewonderaar van Franse impressionisme in de kunst - 
had zich in 1904 aan het Mauvezand in Laren gevestigd. In de jaren die volgden 
was hij actief betrokken bij het kunstgebeuren aldaar. Laren was uitgegroeid tot 
een waarlijk kunstenaarsdorp. Rond de eeuwwisseling al hadden tientallen schil-
ders, auteurs en kunstliefhebbers zich aldaar gevestigd. Laren was ‘ontdekt’ door 

Gezicht op de stad Rhenen bij het Rhenense veer circa 1910 (Collectie A.J. de Jong) 
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Jozef Israëls toen hij in 1870 het maritieme Scheveningen verliet en zich in het 
landelijke Gooi vestigde. Albert Neuhuys en Anton Mauve volgden hem spoedig. 
Kort daarna arriveerden Jacob Kever, Hendrik Valkenburg, Wally Moes, Etha Fles, 
Arina Hugenholtz en Tony Offermans. Ook buitenlandse schilders werden naar het 
Gooise landschap getrokken. Max Liebermann kwam er voor het eerst in 1884 en 
de Amerikaan William Henry Singer (zoon van een staalmagnaat uit Pittsburg) liet 
in 1911 in Laren een landhuis ‘De Wilde Zwanen’ neerzetten dat later het Singer 
Museum zou worden. Hij was met zijn vrouw Anna en vriend, de schilder-beed-
houwer Martin Borgord naar Laren gereisd.
In 1903 ontstond onder impuls van Auguste Legras een Gooise schildersvereni-
ging ander de naam van “De Tien”. Groepsexposities werden in het hele land geor-
ganiseerd. In de Nederlandse schilderkunst speelde het dorp een rol in de kente-
ring van romantiek naar impressionisme, zozeer zelfs dat de term Larense School 
in de kunstkritiek is aangewend (Wolter – en ook dat zou Nescio gewaardeerd 
hebben – is in de beweging als ‘randfiguur’ geduid).3 De concentratie van kunste-
naars aldaar maakte krachtige naam in de kunsthandel tot ca.1914. Aan titaantjes 
ontbrak het niet op de hei.
Wolter, mede-oprichter van de ‘Hollandse Kunstenaarskring’ in 1912 (samen met 
o.a. Piet Mondriaan, Jan Sluijters en Hart Nibbrig), was veeleer het type van een 
‘reizende’ kunstenaar. Als buitenschilder ging hij zijn eigen weg in het Larens 
kunstenaarsmilieu en zocht inspiratie in Zeeland, langs de grote rivieren en buiten 
eigen land. Zijn Gezicht op Rhenen stamt uit de Larense periode (hij was naar 
Rhenen getrokken in gezelschap van de Larense schilder David Schulman).
De omgeving van ‘t Gooi was na lang isolement ‘geopend’ door de Gooise tram 
die sinds 1881 van het Weesperpoortstation allereerst naar Muiden en Naarden 
reed en een jaar later werd doorgetrokken naar Laren, Hilversum, Blaricum en 
Huizen In Laren stond de tram bekend als de ‘Gooise moordenaar’). Een centraal 
punt voor de reizigers werd het logement ‘De vergulden postwagen’ van Jan 
Hamdorff (1860-1931). Toen de schilders het gebied ontdekten als een ideaal 
werkterrein, verhief Hamdorff zijn logement tot een kunstenaarscentrum dat 
uit wijde omgeving artiesten en belangstellenden trok. Zo succesvol was deze 
Hamdorff als ondernemer, men wees naar hem als de ‘ongekroonde koning van 
Laren’, dat hij aan de Brink zijn ‘Hotel Hamdorff’ kon openen. De kunstzaal van 
dit hotel groeide uit tot een befaamde expositieruimte.

Een inspirerende tentoonstelling

In 1913 vatte Hamdorff het plan op om ter gelegenheid van de 100-jarige onaf-
hankelijkheid van Nederland een groot tuinfeest te combineren met een tentoon-
stelling van werk van plaatsgenoten. Wolter nam deel aan de voorbereidingen en 
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samen met de schilders Lammert van der Tonge (1871-1937), Ferdinand Hart 
Nibbrig, J.S.H.Kever (1854-1922) en Willy Sluiter (1873-1949), was hij verant-
woordelijk voor het ontwerp van een expositie-ruimte  waarin meer dan 150 
kunstwerken tentoongesteld werden, de open galerei met Dorische zuilen en  het 
meubilair van de zomertuin. Hendrik Jan Wolter speelde met andere woorden een 
vooraanstaande rol in de organisatie van feest en espositie. 
De tentoonstelling werd op 1 juli officieel geopend. Een fraai versierde tuin, 
muziek van het strijkorkest van Zunky Joska en achter in de Muzentuin het 
expositiegebouwtje: drie zalen waarvan de vloeren met grint waren bedekt. Een 
dag later reageerde de Gooi en Eemlander met de geestdriftige woorden dat er 
“nimmer eene tentoonstelling van Gooische kunstwerken werd bijeengebracht 
welke door uitgebreidheid en qualiteit van het tentoongestelde zòòzeer de 
aandacht zal trekken”. 
Het evenement werd een groot succes dat van heinde en verre bezoekers trok en 
nationale aandacht kreeg. Er hingen een aantal werken van Wolter in de zalen van 
Hamdorff: maar heeft de schilder er zijn Gezicht getoond? Is het mogelijk dat 
Grönloh dit schilderij daar gezien heeft?
Ondanks alle nasporingen is het (voor mij) niet mogelijk deze vragen met 
zekerheid te beantwoorden. Er bestaat geen catalogus van de tentoonstelling in 
Hamdorff’s hotel. En over de figuur van Grönloh weten we maar heel weinig (het 
schrijversprentenboek van Nescio blijft een schimmig geheel). Biografische gege-
vens zijn schaars, over zijn persoon kan vrijwel niemand ons inlichten. We bezit-
ten de schat van zijn verhalen en that’s it. In deze samenhang is er dan ook geen 
andere weg dan speculatief te werk te gaan. Allereerst een factor in negatieve zin: 
het is vrijwel zeker dat Grönloh het schilderij van Wolter niet in Amsterdam heeft 
gezien. In de archieven van de Maatschappij Arti et Amicitiae blijkt dat dit werk 
daar nooit tentoongesteld is geweest. 
Ik wil daarom het volgende scenario suggereren: Hendrik Jan Wolter exposeerde 
zijn Gezicht op Rhenen in de Larense zomertuin. De tentoonstelling werd door 
Grönloh bezocht - hij verbleef dikwijls in ‘t Gooi en die omgeving figureert in 
bijna al zijn geschriften - en daar werd hij getroffen (de schok der herkenning) 
door dat kleine doek (45x66cm). Het schilderij schonk hem de inspiratie een 
verhaal te voltooien dat hij tot op dat moment niet tot samenhangende eenheid 
had weten te smeden. Zelfkritiek had hem ervan weerhouden de eerste versie van 
Titaantjes voor publikatie aan te bieden. In Laren kreeg Nescio pas werkelijk 
greep op een verhaal dat hem vele maanden had bezig gehouden.
Het loont de moeite de parallelle scènes in de gepubliceerde en de manuscript 
versie van het verhaal verkort naast elkaar te plaatsen en de subtiele verschillen te 
onderlijnen:
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[gepubliceerde versie] [manuscript vorm]
… de rivier, den berg, den Cuneratoren, de … het stadje met zijn roode daken…, het
appelboomen, de roode daken…, de kastanjes molentje in de hoogte en de Cuneratoren 
en ‘t molentje… … de rivier die je niet zag…

De rivier, den berg, den Cuneratoren, de … … de Cuneratoren aan ‘t eind van de wei.
appelboomen, de roode daken …, kastanjes De rivier links, de toren vooruit en de
…, de bruine beuken en ‘t molentje … berg rechts, … een wereld van roode
  daakjes en bloeiende appelboomen.

De variatie van invalshoeken waarmee Nescio Rhenen in de oorspronkelijke vorm 
van het verhaal beschreef, is in de uiteindelijke versie verdwenen. De twee beelden 
zijn tot een enkele visie geconcretiseerd. Het is deze scherpere omlijsting die mij 
intrigeert. Ik heb enkele mensen gevraagd (Engelse vrienden die nooit van Nescio 
of Wolter gehoord hadden) het schilderij van Wolter voor mij te beschrijven. De 
volgorde van beschrijving stemde in algemene termen overeen met de manier 
waarop Nescio de inhoud van het schilderij van Bavink weergeeft, d.w.z.: voor-
grond (rivier, bootjes, grazend vee), centraal punt (Cuneratoren), beweging van 
links naar rechts (bomen, rode daken, bomen), achtergrond (molen).
Het visuele beeld van Rhenen waarmee oorspronkelijk een uitstapje was gete-
kend, werd omgewerkt tot een canvas met een doek in felle kleuren. Rhenen 
bleek een sleutel tot structurering, Wolter de inspiratie daartoe: ingevoegd werd 
het achtste hoofdstuk - een 45 scharnierhoofdstuk - waarin de gedesillusioneerde 
Koekebakker op de brug bij het stadje over het verleden mijmert. Bijgevoegd werd 
de passage (hoofdstuk 13) waarin Bavink zijn schilderij vernietigt.
Er zijn verschillen tussen het gezicht van Wolter en dat van Bavink. Wolter schil-
derde Rhenen in hoogzomer, Bavink zag de stad in het voorjaar; Wolter’s schilderij 
is bescheiden van grootte, Bavink schilderde een doek dat hij later in 64 gelijke, 
rechthoekige brokken van 15 bij 12½cm kapot snijdt. Laat men echter afge-
zien van genoemde verschillen - het oog van links naar rechts over het doek van 
Wolter gaan en men vergelijkt vervolgens de juxtapositie van het weergegevene in 
Nescio’s beschrijving (met weglating van koeien en scheepjes) van het schilderij 
van Bavink, dan blijkt de symmetrie compleet. Nescio biedt meer kleur omdat het 
seizoen in het verhaal (lente) dat vereiste. 
Er bestaat, zoals gezegd, geen zekerheid dat Nescio het schilderij in Laren gezien 
heeft (of dat het schilderij van Wolter daar gehangen heeft).4 De overeenkomsten 
tussen beide schilderijen zijn niettemin zo treffend, dat ik zonder terughoudend-
heid de hypothese opwerp dat Wolter’s Gezicht op Rhenen model heeft gestaan 
voor het doek dat niet alleen zo’n cruciale rol in Nescio’s verhaal zelf speelt, maar 
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ook in de ontstaansgeschiedenis van Titaantjes. Daarmee is een belangwekkend 
inzicht verworven in de scheppende werkwijze van de auteur.

Jaap Harskamp
London, januari 2008
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Noten

1  Sint Cunera, maagd en martelares, is patrones van de stad Rhenen. Toen de 
heilige Ursula van Keulen en haar 10.000 maagden in de vierde eeuw bij 
Keulen waren overvallen door de Hunnen, werd  Cunera, een prinses uit 
York, gered door de Friese koning Radboud, die haar meenam naar zijn slot 
Prattenburg in Rhenen. Zijn jaloerse vrouw Aldegonde vermoordde de prinses 
waarna Radboud zich tot het christendom bekeerde. Drie eeuwen later werd 
Cunera door de Utrechtse bisschop Sint Willebrord bijgezet. Rhenen groeide 
uit tot bedevaartplaats. De bouw van de Cunerakerk werd uit de opbrengsten 
van de pelgrimage betaald en voltooid in 1531.

2  Klaas de Poel. Hendrik Jan Wolter, schilder van licht en kleur. Zwolle, 1992.
3  Jan P.Koenraads. Gooise schilders. Amsterdam, 1969.
4  In een brief van 6 december 2005 schreef Evert J.M.Douwes Sr. (Gebr.Douwes 

Fine Art B.V.) mij het volgende:  Wist ik maar wàt er met Gezicht op Rhenen 
van H.J.Wolter gebeurd was tussen 1910 en 1914! Ik denk dat het inderdaad in 
1913 in Hamdorff, Laren gehangen heeft. 


