
     

Thomas Heeremans (1641-1694) ‘Winter’, 
Nationaal Kunstmuseum Wit-Rusland,  

Minsk, Wit-Rusland

‘Winter’, Thomas Heeremans (1641-1694) 
(toeschrijving museum Minsk) 
Olieverf op doek, 1687 
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder: Tmans. 1687 
144,5 x 206 cm, inv. ЗЖ-22 
Nationaal Kunstmuseum Wit-Rusland, Minsk, Wit-Rusland 

De titel van dit schilderij mag weinig creatief zijn, maar is wel allesomvattend. Dit is hoe Holland er in het 
begin van de zeventiende eeuw uit moeten hebben gezien in de wintertijd. Mensen, die ondanks de kou, zich 
vermaken zich op het ijs. Naast de stadsmuren worden de schaatsen omgebonden, paarden trekken sleeën 
over het ijs, een kind duwt een slee met een ander kind erop, men zwiert over het bevroren wateroppervlak.  

Thomas Heeremans (1641-1694) was een Nederlandse schilder en kunsthandelaar. Hij staat bekend om zijn 
landschappen van wintertaferelen, stadsgezichten, havengezichten, strandgezichten, riviergezichten en 
dorpsgezichten. Hij werd beïnvloed door Nicolaes Molenaer (ook wel Klaes of Claes, ca. 1628-1676), een 
iets oudere schilder ook uit Haarlem. De schilderijen van Heeremans kenmerken zich door het gebruik van 
een helder palet en de introductie van levendige beweging in de scènes, die worden bevolkt door veel 
mensen die zich bezighouden met verschillende activiteiten zoals schaatsen, sleeën, vissen en praten. 

Heeremans werd geboren en stierf in Haarlem. Hij werd in het verleden soms ten onrechte Frederik Hendrik 
Mans genoemd, waarschijnlijk omdat hij zijn naam "THMANS" samen met de "THM" ondertekende, 
waardoor kunsthandelaren aannamen dat zijn naam FH Mans was. 

Heeremans werd op 29 mei 1641 in de Hervormde Kerk van Haarlem gedoopt. Hij werd lid van het 
Haarlemse Sint-Lucasgilde in 1664 in Haarlem. Mogelijk was hij een leerling van Caesar van Everdingen. 
Heeremans trouwde op 4 december 1663 in Haarlem met Trijntje Claesdochter (oorspronkelijk uit Leiden) 
en na haar dood in 1680 met de Duitse Sibilla Juriaensdochter. In 1685 wordt de aankoop van een huis 
gedocumenteerd. Vermeld in 1687 is een juridisch geschil over openstaande betalingen van een klant. De 
exacte sterfdatum van de kunstenaar is niet bekend. Er wordt vermeld dat hij op 24 januari 1694 op het 
Noorderkerkhof werd begraven. 



     

Schilder van Wintertaferelen en Landschappen

‘Schaatsers op het ijs buiten de poorten van een Hollandse stad’  
Thomas Heeremans (1641-1694) 
Olieverf op doek, 1689, 50 x 65 cm 
Gesigneerd en gedateerd midden onder: HMAN...1689 
Christie’s Amsterdam, 07-05-2013, lot 157

Thomas Heeremans schilderde diverse 
winterlandschappen waarop vaak dezelfde elementen 
te zien zijn. Bij een dorp of een stad vermaken de 
mensen zich op het ijs.  

De vestingwerken van Haarlem, de geboortestad en 
woonplaats van Heeremans, waren een systeem van 
fortificaties om de stad te beschermen tegen aanvallen 
van buitenaf. Haarlem was, net zoals veel andere 
steden, gebouwd als een vesting die beschikte over 
stadspoorten, stadsmuren, singels en bolwerken. 

In totaal had Haarlem veertien stadspoorten. Van deze 
veertien poorten staat er nog één overeind, namelijk 
de Amsterdamse Poort. De meeste andere poorten zijn 
in de negentiende eeuw gesloopt om ruimte te maken 
voor stadsuitbreiding en toenemend verkeer.  

De bevolking van Haarlem groeide tot 40.000 
inwoners in 1622 en 55.000 inwoners aan het einde 
van de 17e eeuw, waarmee Haarlem na Amsterdam 
en Leiden in grooAe de derde stad was van de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 

Op een 18e -eeuwse prent zien we de St. Janspoort in 
Haarlem naar een tekening gemaakt tussen 1658 en 
1663. Dit beeld verschilt nogal van de gefantaseerde 
versie van een stadsmuur die Heeremans geschilderd 
heeP. Het water voor de St. Janspoort werd gedempt 
en in 1683 werd de poort uiteindelijk gesloopt 
vanwege de stadsuitbreiding naar het noorden. De 
Nieuwpoort nam de funcRe van deze stadspoort over. 

Vrijwel identieke gebouwen zien we in verschillende 
schilderijen op dezelfde manier terug. Zoals op het 
schilderij links een vergelijkbare stadsmuur te zien is 
als in het schilderij uit Minsk.  

‘De Oude St. Jans Poort, ziende naar het zuidoosten’ 
Kopergravure, 20 x 14 cm 
Hendrik Spilman, (1721-1784), jaar uitgave ca. 1740 naar tekening 
tussen 1658-1663 
Collectie Voorhelm Schneevoogt, Noord Hollands Archief, inv. NL-
HlmNHA_53011889 

Detail ‘Winter’, collectie Minsk
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Scheveningen

Een ander geliefd thema van Heeremans was 
het strand bij Scheveningen waarvan hij 
eveneens meerdere versies schilderde. 

Ook hier weer een landschap waarin 
verschillende groepjes mensen met elkaar 
praten, zaken doen of de gevangen vis 
binnenhalen. In het midden, op de 
achtergrond de 15e eeuwse Oude Kerk te 
Scheveningen.

‘Gezicht op het strand bij Scheveningen’, Thomas Heeremans 
(1641-1694)  
gesigneerd en gedateerd linksonder: THMANS 1678. Scheveling  
Olieverf op hout, 33,4 x 43,2 cm, 1678  
Veilinghuis Dorotheum, Wenen, 21-10-2014, Lot 275 

In het Nationale Kunstmuseum van de Republiek Wit-
Rusland in Minsk bevindt zich nog een ander schilderij 
dat wordt toegewezen aan Thomas Heeremans, getiteld 
‘Zomer’ (1689). Beide schilderijen komen uit dezelfde 
collectie van Michael Gabyshev (1902-1958), een 
kunstverzamelaar die van 1954-1958 directeur was van 
het Wit-Russische onderzoeksinstituut voor veeteelt 
van de Academie van Wetenschappen in Minsk.

Hij verzamelde meer dan 300 
West-Europese schilderijen 
waarvan hij de meeste naliet 
aan het kunstmuseum van 
zijn geboortestreek in 
Jakoetië (ook wel Republiek 
Sacha genoemd, een 
autonome republiek in de 
Russische Federatie). 

‘Zomer’, (1689), toegeschreven door museum Minsk aan Thomas 
Heeremans (1641-1694)  
Olieverf op doek, 144,5 x 206 cm  
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder: Tmans. 1689  
Nationale Kunstmuseum van de Republiek Wit-Rusland, Minsk, 
Wit-Rusland, Inv. ЗЖ-23  

De inventarisatie van de Nederlandse en Vlaamse 
kunst in het museum in Minsk is te downloaden via de 
website van SCI (projecten Minsk).

Petra Kuggeleijn, kunsthistorica, verbonden aan SCI

Zomer


