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Een triomf volgde in Amerika

Door Corine Nijenhuis

Binnenvaartschipper en
zeeschilder. Twee beroepen
die ver uit elkaar liggen, toch
waren ze hecht verenigd in
één mens: schipper Rieks
Hamminga. Voor hem was
varen zijn vak, schilderen was
slechts hobby. Tot hij ontdekt
werd en zijn schilderijen een
succes bleken.

R

ieks werd geboren
als schipperszoon,
in 1918. Zijn ouders
voeren vracht op de
steilsteven Risico,
Rieks woonde bij
zijn opa in Tjuchem. Na de lagere school vertrok
hij naar boord, hij wilde niets liever
dan varen. Zijn vader liet in 1935
een nieuw schip bouwen; Rival, een
Wad- en Sontvaarder van 165 ton.
Rieks was 17, met zijn ouders bevoer
hij de binnenwateren, enthousiast
als een jonge hond. Maar er was nog
iets anders dat hem gelukkig maakte.
Schilderen. Hij hield het voor zichzelf. In zijn kleine vooronder werkte
hij ongezien aan zijn schilderijen.
Hij schilderde op gevonden hout
en triplex, met scheepsverf van de
Rival, kwasten kwamen uit de gereedschapskast. Op een dag werd hij
betrapt door zijn vader. In plaats van
verontwaardiging toonde hij grote
belangstelling. Hij zag dat zijn zoon
talent had en ging op zoek naar een
winkel met schilderslinnen, goede
verf en kwasten. Dat hij zelf een begenadigd hobby-houtsnijwerker was,
zal zijn aanmoediging verklaren. Met
genoegen bekeek hij het werk van
zijn zoon die steeds vaker gevraagd
werd om schepen van collega-schippers te schilderen, als aandenken,
wanneer hun schip werd verkocht.

Het water dun
In 1949 trouwde Rieks met schippersdochter Arina. Zijn ouders wilden wel aan de wal, maar het huis
aan het afwateringskanaal in Farmsum dat ze ambieerden was nog
bezet. Daarom voer de Rival korte
tijd met twee echtparen aan boord.
Het lot bepaalde dat de oude schipper nooit aan de wal zou wonen;
toen Rieks moeder uiteindelijk de
huissleutel kreeg, was haar man net
gestorven.
Rieks en Arina voeren het water
dun. Zand en grind, cement, beurtgoederen; op de binnenwateren en
soms naar de eilanden. Wanneer hij
er de tijd voor vond, schilderde Rieks
het liefst in de stuurhut, met een
kleine ezel op de bank. Doeken op
aanvraag soms, door collega-schippers. Zelf vond hij het niet zo bijzonder en ook Arina was er nuchter
over.
Tijdens de wachttijd bij het lossen
pakte Rieks zijn schilderspullen.
Maar veel tijd was er nooit. Er moest
worden gevaren, ze hadden twee kinderen die een opleiding behoeften.

Rieks Hamminga schilderend in zijn stuurhut. Foto’s familie Hamminga

KUNSTENAAR Schipper Rieks Hamminga wereldberoemd als zeeschilder

Varen als vak,
schilderen als hobby
En dus schilderde Rieks meestal op
zondag. Doeken van havengezichten
en losplekken. En van schepen, heel
veel schepen: tjalken, schoeners en
klippers, schepen uit het loodswezen
en het reddingswerk. En vrij werk,
geboren uit fantasie. De doeken waren gewild. Rieks verkocht regelmatig. Altijd tegen kostprijs. Totdat hem
werd gezegd dat dát van de zotte
was. Zijn doeken waren kunstzinnig,
hij zou ze moeten laten taxeren. En

zo geschiedde. De taxateur adviseerde een nul achter het bedrag
dat Rieks zelf voor zijn schilderijen
vroeg.

Expositie
Toch duurde het nog even voordat
hij het schilderen serieus nam. In
1975 meldden zich enkele heren van
Maritiem Museum Prins Hendrik.
Ze wilden Rieks doeken exposeren.
Die stemde toe, maar bemoeide zich

er niet mee. Toen de tentoonstelling al dagen open was, reisde hij
samen met Arina naar Rotterdam.
Ze kochten een entreekaartje voor
het museum. Niemand wist dat het
de schilder zelf was die de doeken
met zóveel belangstelling bekeek dat
de suppoost hem argwanend in de
gaten hield.

verkopen. Soms verbaasde hij zich
over de kopers; zoals de man die een
doek wilde dat niet gesigneerd bleek
te zijn. Zonder Rieks handtekening
ging de koop niet door, de man reisde
de schipper zelfs achterna met het
doek. Rieks en Arina lachten er maar
een beetje om.

Succes

Arina moest wennen aan de uit de
hand gelopen hobby van haar man.
Een activiteit die na het uitvliegen
van de kinderen, steeds meer tijd in
beslag nam. Als hij schilderde zei hij
geen boe of bah. Maar het wende en
haar mening werd steeds meer van
belang. Arina kon dan niet schilde-

Na die eerste tentoonstelling raakte
alles in een stroomversnelling. Een
bevriend schilder meldde Rieks aan
voor de Nederlandse Vereniging van
Zeeschilders. Hij werd onmiddellijk
als lid aangenomen, de ballotagecommissie was zelfs zo enthousiast

De koftjalk Voorwaarts Voorwaarts.

Wolken

De mooiste schilderijen tegen kostprijs

precies zo’n wolkenlucht als die hij
had weggeveegd.

De zee

Rieks Hamminga op de Rival.
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over hem dat hij direct kon plaatsnemen in de raad van toelating, een
unicum in de geschiedenis. Rieks
had gemengde gevoelens over de
Vereniging. Die organiseerde veel
exposities en hij was zijn doeken
niet graag kwijt. Op de tentoonstellingen bleken zijn schilderijen zeer
geliefd. Zo geliefd dat Rieks soms zelf
een rode ‘verkocht-sticker’ bij een
doek hing dat hij absoluut niet wilde

ren, ze wist wel wat mooi was, zo zei
ze. Wanneer ze een doek niet goed
vond, vertelde ze dat. Zoals die keer
dat ze een wolkenpartij tegennatuurlijk vond. Haar man grauwde dat ze
geen verstand van schilderen had,
maar die nacht stond hij op om de
hele wolkenpartij van het doek te
vegen. Al was zijn toon triomfantelijk
toen hij Arina een dag of wat later
naar de stuurhut riep: buiten hing

De tentoonstellingen werden talrijker. In Nederlandse musea en galeries, maar ook in het buitenland. In
Duitsland, in België. Rieks bracht
persoonlijk een doek naar het Paleis
van Schone Kunsten in Antwerpen.
Een triomf volgde in Amerika. In tegenstelling tot wat Rieks verwachtte,
werden al zijn schilderijen direct verkocht. Er waren zelfs teveel kopers.
Ze moesten erom loten.

In 1985 verkocht het echtpaar de
Rival en trok in het huis dat van
Rieks ouders geweest was. Rieks
had er een atelier dat hij zijn verfhok
noemde. Hij schilderde uiteindelijk
full-time. Haast altijd doeken met
schepen. En schilderijen van de zee,
daar ging zijn voorkeur steeds meer
naar uit. Een van de laatste werken die hij maakte, toont de zee in
vliegende storm. Zonder schip. Een
unicum. Rieks stierf in 1990, op het
toppunt van zijn kunnen. Hij laat een
breed oeuvre achter, verspreid over
de halve wereld.

Smitsleper met
sleep.

Redding
tijdens storm.
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