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De Ploeg: landschap en cultuurhistorie op video

Op 20 juni wordt in het Groninger Museum een filmdocumentaire

gepresenteerd over de kunstenaarsbent De Ploeg, die 80 jaar geleden is opgericht.

Het is voor het eerst dat er een verantwoorde rolprent gemaakt wordt van dit

bijzondere kunstenaarsgenootschap. De videofilm gaat over de eerste tien jaar van

De Ploeg, omdat die periode de meest toonaangevende is geweest. Een gesprek

met regisseur Buddy Hermans en Cees Hofsteenge, Ploegkenner par excellence.

'Het is onbegrijpelijk dat de gemeente Groningen zo
weinig cultuurhistorisch besef heeft', zeggen Cees
Hofsteenge en Buddy Hermans tegen fotograaf John
Stoel en mij als we langs de Hoge Weg naar Dorkwerd
rijden, waar een nieuwe wijk langs het Reitdiep is
gepland in een cultuurhistorisch landschap dat zijn
weerga niet kent. We zijn dan net de voor de Ploegleden
zo bekende schilders- tekenlocatie van Blauwbörgje
gepasseerd, die destijds bestond uit twee boerderij-
tjes met veel geboomte langs de dijk van het Reitdiep
en die nu onder de noordwestelijke ringweg ligt, daar
waar de Friese Straatweg overgaat in de Hoge Weg.
Maar er is niets nieuws onder de zon. In 1922 schrijft
Ploeglid Johan Dijkstra al: 'Langzaam - langzaam
kruipt de stad nader - ze schiet haar nieuwe straten
uit in het wijde groene land, nieuwe wijken verrijzen
met een nieuw geslacht - kanalen zullen de groene
landerijen doorsnijden en fabrieken verrijzen en de
tijd zal niet verre zijn dat ook bij Blauwburgje het
aanschijn van de wereld is veranderd. En een stukje
geschiedenis zal hiermee verloren zijn gegaan. Een
stukje Groningsche geschiedenis.'

We zijn onderweg naar Oostum en Garnwerd om foto's
te maken van locaties waar de leden van De Ploeg
hebben geschilderd en getekend. Cees Hofsteenge,
kunsthandelaar en auteur van hét boek over De Ploeg,
heeft samen met Buddy Hermans en cameraman Jan
Oosterdijk het scenario geschreven en vertelt met een
respect afdwingende kennis en feitenarsenaal waar-
om de beginjaren van De Ploeg zijn uitgekozen voor de

film. 'De Ploeg werd opgericht naar aanleiding van
de tentoonstelling'Kunstenaars en amateurs'in 1918,
in de bovenetage van het Groninger Museum waar
het kunstlievendgenootschap Pictura de beschikking
over hod.'Buddy Hermans vult aan: 'Daarvoorwas een
ballotage ingesteld en we vermoeden dat een aantal
latere Ploegkunstenaars daar niet mochten exposeren.'

WIEGERS ONTMOET KIRCHNER

De Ploeg is opgericht door Jan Altink, Johan Dijkstra,
Toon Benes, Jan Wiegers en Willem F. Reijnders. De
doelstelling was hun werk bekend te maken door
exposities, en saamhorigheid onder de Groninger
artiesten op te wekken. Al snel worden Jan Jordens,
George Martens en zijn latere vrouw Alie Pott lid. Zij
is de eerste vrouw die toetreedt, nadat er eerst nog
beraadslaagd is of vrouwen wel lid van de kunstkring
kunnen worden. Niet lang daarna volgen de archi-
tecten Bruin Bruins, Egbert Reitsma en Evert van Lin-
ge, want uit de statuten wordt duidelijk dat ook archi-
tecten, beeldhouwers, musici en letterkundigen
kunnen toetreden. Cees Hofsteenge: 'In de eerste
tien jaar vindt het artistieke hoogtepunt van De Ploeg
plaats. Dat komt doordat Jan Wiegers in 1920 - die
dan al Gronings meest moderne schilder wordt ge-
noemd - om gezondheidsredenen naar Davos gaat,
hetgeen mogelijk is gemaakt door geld dat Ploeg-
leden bij elkaar halen. In Davos ontmoet hij Ernst
Ludwig Kirchner, de bekende Duitse expressionist
van de kunstenaarsvereniging Die Brücke, die daar
ook om gezondheidsredenen vertoeft.' Die Brücke
was een van de eerste Duitse avant-gardistische
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verenigingen die radicaal brak met de traditionele
kunst. Hun uitgangspunt was om vrij en onafhankelijk
van academische regels te werken, hetgeen leidde tot
een nieuwe expressiviteit. Er ontstaat in Davos een
prachtige wisselwerking tussen Kirchner en jan Wie-
gers, die toen at in aanraking was geweest met het
expressionisme van de Bergense School en met het
kubisme. 'Als hij in 1921 weer terugkeert in Groningen,
introduceert hij het expressionisme onder de Ploeg-
leden, waarbij het rauwe Duitse expressionisme door
De Ploeg wordt vertaald naar beelden van het ruige
Groninger landschap, 'aldus Hofsteenge.

SCHOONHEID DER NATUUR

Vóór die tijd werden er wel landschappen geschilderd,
maardatwas in de negentiende-eeuwse romantische
traditie (de Haagse School) en die waren veelal
georiënteerd op Drenthe. Het Hoge Land en het Reit-
diepgebied werden niet geschilderd, behalve door
F.H. Bach, docent op Academie Minerva, van wie alle
Ploegleden les hadden gekregen en die een van de
eerste docenten was die zijn leerlingen mee naar
buiten nam. Johan Dijkstra over de ontdekking van het
Groninger landschap: 'Enkele jongere kunstenaars
vonden Groningerland nog zoo'n ongeschikt land
niet voor een schilder. Nooit was nog het land hierin
den omtrek geschilderd • wel ver weg in Drenthe. Ze
ontdekten voor 't eerst de schoonheid der natuur in
deze streken - het wijde land metz'n vee en z'n oude
boerenhuizen, z'n korenvelden en oude kerken en
schonkige boeren. En dan, welk Groninger kent
'Blauwburgje'niet? 'Blauwburgje' onder de rook der
stad, toch ver weg in het vrije veld, metz'n oude dijk
en langs het Reitdiep, omzoomd door het altijd
ruischende riet. Blauwburgje metz'n hoge linden en
iepen en oude hof en boerenhuizen met hun goed-
aardige bewoners. Welke Groninger heeft er in z'n
jeugd niet gezwommen, geroeid, gevischtin het Reit-
diep en later nog gaarne eens een wandeling ge-
maakt langs de oude hoge zeedijken, waartusschen
zich de Hunze door het wijde land slingert? In Blauw-
burgje moest het zijn dat de Groningsche schilders
elkaar vonden, elkaar leerden kennen. Hier was het
dat voor 't eerst de grondslagen werden gelegd voor
onderlinge samenwerking. Op Blauwburgje was het,
dat het Groningsche kunstleven werd bevestigd.'

PAARSE BOMEN, ROOD WATER, BLAUWE WEGEN

In de beginperiode is alleen in artistiek opzicht sprake
van een gemeenschappelijke noemer, 'je ziet twee din-
gen', aldus Cees Hofsteenge. 'De modern voelende
Ploegleden sluiten zich aan bij de door Wiegers geïn-
troduceerde expressionistische schildertrant en de
behoudenden haken af, waardoor de groep steeds
kleiner wordt. Dat expressionisme vertaalde zich in
vorm en kleur: vereenvoudiging en grote vlakken,
paarse bomen, rood water in het Reitdiep en blauwe
wegen.'Ronó 1923 blijven 20'n tien kunstenaars overen
zij bepalen het gezicht van De Ploeg. Dat is de periode
waarin sprake is van nieuwen gemeenschappetijkelan.

NOOIT LANGER DAN EEN HALF UUR

Heel veel van hun schilderijen en tekeningen zijn
gemaakt in het Reitdiepgebied. Ze moesten alles per
fiets afleggen en het Blauwbörgje nam een sleutel-
positie in. De boerderijtjes zijn veelvuldig geschilderd
door alle kunstenaars.

Buddy Hermans vertelt enthousiast: 'We hebben op
prachtige plekken langs het Reitdiep gefilmd waar
de Ploegleden geschilderd hebben, zoals bij Oos-
tum en Garnwerd. Bij Aduarderzijl is achter het sluis-
wachtershuis, waar sinds kort de musicus Wouter
de Koning woont, 24 uur lang om het kwartier tien
seconden gefilmd om aan te geven hoe het licht in
het landschap verandert. In de film wordt dat sa-
men geperst in zeven seconden. Fantastisch! Daar
onder staat een tekst van Bach die tegen zijn leer-
lingen zegt: "jongens, nooit langer dan een half
uur een onderwerp schilderen want dan is het licht
veranderd".'

Na de tweede lustrumexpositie, in 1928, neemt
het expressionistisch elan in vrij snel tempo af.
Hofsteenge: 'Mondiaal gezien lopen dan vrijwel
alle modernistische stromingen in de kunst op hun
eind, ze zitten tegen een dood punt aan. Ook bij De
Ploeg is dat het geval. Na 1928 houdt het expres-
sionisme op en gaan ze allemaal weer terug naar
het impressionism; wat ze echter meenemen is het ex-
pressief vorm- en kleurgebruik. Alleen jan van de
Zee en jan jordens ontwikkelen dan moderne schil-
derkunstige ideeën.'

De Ploegleden die in de film naar voren
komen, zijn Wobbe Alkema, avant-gardist
en constructivist; jan Altink, impressionist
en expressionist; johan Dijkstra,
aanvankelijk sterk beïnvloed door
Van Gogh, en daarna expressionist;
job Hansen, modernist; Jan Jordens,

todernist die zich met alle stromingen
van zijn tijd bezighoudt; George Martens,
impressionist en expressionist;
Alida Martens Pott, visionair kunstenares,
symbolistisch en modernistisch;
Henk Melgers, expressionist;
Hendrik de Vries, dubbel talent
schilder-dichter die volledig op zich zelf
staat, magisch-lyrisch symbolist;
Hendrik Werkman, schilder, graficus
en kunstdrukker, eerst expressionist
en avant-gardist; Jan van der Zee,
expressionist en later constructivist
en daarna impressionist.
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KOUDE RILLINGEN

Het initiatief van de film ligt bij regisseur Buddy
Hermans en producent Peter Verwey, beiden mede-
werkers van de Stichting Beeldlijn, die verschillende
films over kunst en kunstenaars heeft gemaakt,
zoals over Henry de Wolf, Jan Loman, Marten Klom-
pien, ]an van der Zee, )an Steen en Roelof Stalknecht.
'Buddy kwam hier op een zaterdagmiddag langs met
de vraag wat ik er van zou vinden om een film te ma-
ken over De Ptoej.'vertelt Cees Hofsteenge. 'De kou-
de rillingen liepen me over de rug want ik vond het
een geweldig idee. We hebben twee jaar geschreven
aan het scenario. We zijn begonnen met het lezen van
de notulen van De Ploeg en ander relevant archief-
materiaal. Ik heb in de loop der jaren een groot archief
van De Ploeg verzameld, zeker met betrekking tot de
beginjaren.'

WELVARENDE PERIFERIE
|

De film duurt een uur. Alle egodocumenten zoals
dagboekfragmenten, brieven en recensies worden
in de film voorgelezen door acteur Gees Linnebank.
De stem van het doorlopende verhaal is van actrice
Fenneke Megens-Andreae.
De film begint met het moment dat Wiegers in de
trein stapt naar Davos, de reis die zo essentieel is voor
De Ploeg. Je wandelt vervolgens door Groningen an-
no 1919, en wordt geïnformeerd over de opbouw van
de stad, de universiteit en de zeehaven. Hieruit blijkt
duidelijk dat Groningen niet in een intellectueel en ar-
tistiek isolement zit, maar in een geografisch isole-
ment, noem het maareen welvarende periferie. De En-
gelse matrozen in het Engelse Kamp lezen dan al een
tijdschrift dat Werkman drukt. Het culturele klimaat
in Groningen wordt getoond door beelden van Aca-
demie Minerva in de Waagstraat, waar Jan van der Zee
en Johan Dijkstra les krijgen. Voorts beelden van de
bibliotheek, boekhandel Scholten en Pictura. Dan
volgen veet opnamen van de Ptoegschilders, die allen
rond de twintig waren, met beelden van Groningen en
het Reitdiepgebied. Er is ook een gedeelte dat toege-
paste kunst belicht, zoals sieraden, affiches, meubels
en tapijten. De muziek is van Daniël Ruyneman, de
enige musicus van De Ploeg.
Al met al is er ruim achttien uur beeldmateriaal
gecomprimeerd tot een uur durende zeer boeiende

documentaire over een stuk cultuurhistorie en land-
schap van Groningen en over een gezelschap dat
nationaal en internationaal de aandacht trok.

ARS LONGA VITA BREVIS

De waardering voor het werk van De Ploeg is pas
laat in Groningen gekomen. De kunstenaars konden
er ook niet van leven; allen hadden er een baantje
bij als tekenleraar of huisschilder. Otto Eerelman,
H.W. Mesdag en Jozef Israël waren in de ogen van de
Groningers de schilders van die tijd. 'De leden van De
Ploeg werden door de stadjers als knoeiers en klad-
schilders bekeken. Als ze werk exposeerden bij Kunst-
handel Ongering, destijds nog aan het Schuitendiep,
dan werden volgens ooggetuigen de ramen bespuugd
en met poep bestreken. De acceptatie is pas ontstaan
na de jaren dertig', vertelt Cees Hofsteenge. Hendrik
Werkman had dit kennelijk voorzien, want hij hanteer-
de de leus 'Ars longa vita brevis' (de kunst is lang, het
leven kort), hetgeen ook de ondertitel van de film is.

GRATIS VIDEO FILM

De bijna zestig minuten durende film

'De Ploeg 1918 -1928, expressionisme

en avant-gardisme in Groningen,

Ars longa vita brevis' wordt op video

uitgebracht. De film is te koop voor

f49,50 in de boekhandel.

Degenen die een NIEUWE ABONNEE

voor Noorderbreedte werven, krijgen

de video GRATIS. Zie antwoordkaart

in deze Noorderbreedte.


