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‘Marines Spirituelles’

Johan Borgman
(1889 – 1976)

Verkooptentoonstelling
van schilderijen 
8 juni – 1 september 2010
‘De Roos’,
PC Hoofdstraat 183,
Amsterdam
Dagelijks geopend
Toegang vrij



De 

mystie-

ke zeegezich-

ten van natuurgenezer 

Johan Borgman (1889-1976) 

zijn lange tijd onderbelicht gebleven. 

Bij leven richtte Borgman zich met name op 

zijn natuurgeneeskundige praktijk voor tallozen die 

hem om raad vroegen. 

Zijn creatieve gaven zochten zich echter op natuurlijke wijze 

een weg naar buiten; middels gedichten, verhalen en zoals 

deze overzichtstentoonstelling laat zien; een unieke collectie 

schilderijen. Borgman, die zichzelf als occult sc
hilder betitelde, 

ging immer uit van zijn rotsvaste geloof in het goddelijke. Wat 

hij ontving aan inspiratie en goddelijke energie deelde hij met 

anderen door zijn
 creativiteit. Schilderen was voor Borgman als 

het waarnemen van de ziel. ‘M
ijn ziel verlangt naar wijdheid.. 

De zee is w
ijd.’ Om die reden schilderde hij gedurende vijftig

 

jaar – van zijn dertigste tot zijn
 tachtigste – voor het merendeel 

de zee in al zijn wonderlijke facetten. 

Van zijn schilderijen ging volgens sommigen bovendien een he-

lende werking uit. Anderen zagen er voorspellende boodschap-

pen in. Vaststa
at dat Borgman zijn fascinatie voor de zee als de 

oervorm van alle energie waaruit alle leven voortkomt , op on-

geëvenaarde wijze tot uitdrukking laat komen door middel van 

een uitbarsting in kleuren en sferen die levenskunst uitstra
len. 

Borgman werkte ondermeer in Laren, Amsterdam en 

Oosterbeek.

‘Een zeer bekend kunstcriticus en kunstschilder noemde mijn schilderijen “be-

zield”.Volgens andere psychische en intuïtief ingestelde mensen waren mijn 

schilderstukken doorstra
ald van trillin

gen (energieën) die de ziel beroeren. Dit 

stemt overeen met wat ik ervaar, wanneer ik bij ’t s
childeren ben ingesteld 

op de zee, want dan doorleef ik met de ziel haar wijdheid en stro
mingen. 

De ziel zoekt de wijdheid, wijl ze
 stamt als lichtvonk uit de eindeloze Bron van 

Leven, waaruit ;’t 
Heelal Liefde, Wijsheid, Schoonheid en Wil stra

len. De ziel 

van de kunstschilder “puurt”bewust of onbewust die schoonheid, zuigt de uit-

gestraalde energie in en tracht ze uit te geiten in zijn schilderij, d
at hiermede 

“geladen” wordt. Als zo
’n “geladen” schilderij door mij wordt uitgedragen, 

hoor ik ijle muziek en wel in ieder schilderij in andere klanken en “zie”ik er de 

psychische energetische golven van uitgaan, die in ’t sc
hilderij zijn

 gefixeerd. 

Ik hoop dat vele bezoekers bij het langdurig “schouwen” van mijn schilderijen 

iets zu
llen ondergaan van de ontroering en ’t g

eluk, dar mij doorstra
alde bij 

het scheppen van mijn werk.’

J. Borgman, 1968 

Tentoongestelde werken:

► Naderend Onweer
► Zee Nagloeiing  (1960)
► Warme Dag – Stralende Lichtgloed (1954)
► Mystieke Nevelige Maannacht (1964)
► Met Gouden Licht (1961)
► Maannacht, Nevel Over Zee (1955)
► Zonsondergang
► Zee Met Pasteltinten (Mystieke Sfeer) (15 juli 1961)
► Visionaire Zeestemming (1961)
► Avond Zee (1951)
► Ondergaande Zon-Zee
► Woelige Zee (1960)
► Zonsondergang Op Zee Met Wolkenbank
► Eenzaamheid (doek)
► Maanlicht Atlantische Oceaan (1959)
► Ietwat Zwaarmoedige Voorjaarszee
► Zee Met Groene Luchten (1962)
► Storm Op Onweerszee
► Woelige Zee (1954)
► Aankomende Storm (1946)
► De Zon Verzinkt na Lichtende Dag (1960)
► Deining (1964)
► Kabbelende Golven
► Atlantische Oceaan (1960)
► Voorjaarszee
► Herfstzee
► Late Gloed (2 jan. 1965)
► Vlammende Hemel
► Doorgloeide Wolk Boven Zee (1956)
►  Voorjaar (1960)
► Onweer in de Lente
► Rustige Maannacht (1964)
► Zonsondergang (26 maart 1963)
► Blauwe Zee (juni 1958)
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