
 

46  VERENIGING REMBRANDT  NAJAAR 2018

GERDIEN WUESTMAN

De meeste musea zijn bekend met het 
fenomeen: schilderijen, meubelen of andere 
kunstwerken die zich al sinds mensenheugenis 
in de collectie bevinden, maar vanwege hun 
conditie niet goed toonbaar zijn. Vaak ont
breken de middelen om deze werken onder 
handen te nemen. In een ver verleden hielp de 
Vereniging Rembrandt incidenteel bij restaura
ties, maar vanaf dit jaar kan zij dat op een meer 
structurele basis doen dankzij haar nieuwe 
BankGiro Loterij Restauratiefonds. Het eerste 
museum dat met succes een beroep op dit 
fonds deed, is Stedelijk Museum Alkmaar.

Directeur Patrick van Mil en conservator Christi Klinkert 
van Stedelijk Museum Alkmaar hoefden niet lang na te 
denken over de vraag welk schilderij voor te dragen voor 
restauratie: het schuttersstuk dat Caesar van Everdingen 
in 1641 voor de plaatselijke Oude of SintJorisdoelen 
maakte. Op die locatie heeft het ruim anderhalve eeuw 
gehangen. Rond 1800 verhuisde het twee meter brede 
doek naar het stadhuis van de gemeente Alkmaar, die het 
in 1874 in beheer gaf bij het plaatselijke museum. Vermoe
delijk was die overdracht alleen op papier, want tot voor 
enkele jaren hing het in de raadszaal van het stadhuis.

Caesar van Everdingen (1616/171678) is de beroemdste 
schilder die Alkmaar heeft voortgebracht. Naast enkele 
portretten en historiestukken bezit Stedelijk Museum 
Alkmaar drie monumentale schuttersstukken van hem, 
waarvan er twee in de vaste opstelling hangen. Het 
vroegste van de drie is Officieren van de Oude Schutterij 
van Alkmaar. Van Mil en Klinkert zouden graag ook dit 
werk permanent tentoonstellen, maar niet zoals het er 
nu uitziet.

Een nieuw gezicht voor de Alkmaarse schutters
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drage om enkele schilderijen gereed te maken voor de 
tentoonstelling, maar dat was niet genoeg om alles te 
doen wat nodig was. Het museum moest daarom een 
keuze maken en koos voor de belangrijkste werken, 
waaronder de twee grote schutterstukken uit 1657. 
Klinkert: ‘Dit zijn de meest gewaardeerde schuttersstukken 
buiten Amsterdam en Haarlem, en ze waren in een heel 

matige staat, dus die moesten we wel laten behandelen. 
Na de restauratie zijn ze veel sprankelender geworden, 
je ziet weer hoe goed en belangrijk die schilderijen zijn.’ 
‘De grandeur is weer terug,’ beaamt Van Mil.

Klinkert vertelt dat het destijds een dilemma was of  
ze ook het ongerestaureerde schuttersstuk uit 1641 een 
plaats zouden geven in de tentoonstelling: ‘Eigenlijk was 
het niet toonbaar, maar we hadden het nodig om de 
 stilistische ontwikkeling van Van Everdingen te illustreren. 
Geld voor een volledige restauratie was er niet, dus het 
werk kreeg een snelle cosmetische opknapbeurt om het 
enigszins presentabel te maken. Op zaal werd de belichting 
aangepast om de aandacht niet te veel op het schilderij 
te vestigen.’

MOMENTUM VOORBIJ

De keuze om de belangrijkste werken voorrang te geven, 
betekende wel dat het schuttersportret uit 1641 voorlopig 
niet meer aan bod zou komen. Klinkert: ‘Na zo’n tentoon
stelling is het momentum voorbij. Dit schuttersportret 
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OVERSCHILDERINGEN

Al enkele jaren hangt het schilderij aan een rek in het 
depot. Je hoeft geen specialist te zijn om te zien waarom. 
De voorstelling gaat schuil onder een dikke, vergeelde 
vernislaag, waardoor de kleuren mat ogen. Barsten in de 
verflaag doen vermoeden dat het doek ooit is opgevouwen 
of opgerold, mogelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, 

toen het schilderij elders werd ondergebracht. Op verschil
lende plaatsen zijn donkere vlekken te zien: verkleurde 
retouches en overschilderingen, aangebracht door eerdere 
restauratoren om beschadigingen in de verflaag te herstel
len of aan het zicht te onttrekken. Klinkert wijst enkele 
probleemgebieden aan, waaronder in de gezichten, die 
ten dele overschilderd zijn. Sommige schutters hebben 
een starre, bijna karikaturale gezichtsuitdrukking die 
weinig meer met het handschrift van Van Everdingen te 
maken heeft. 

VLEIEND PENSEEL

Dat het werk in slechte staat was en op enig moment 
zou moeten worden gerestaureerd was al zeker twintig 
jaar bekend, maar de kwestie kwam pas actief op de 
agenda bij de voorbereidingen voor Vleiend penseel, de 
grote tentoonstelling over Caesar van Everdingen van 
201617. Het probleem was echter dat het schutters portret 
niet het enige werk was dat dringend restauratie behoefde. 
De gemeente Alkmaar gaf het museum een royale bij
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heeft een ingrijpende restauratie nodig, het is er niet 
eentje die je even meeneemt. Onze eigen middelen zijn 
ontoereikend. In de aanloop naar een tentoonstelling 
lukt het nog wel eens financiële steun voor restauraties 
te vinden en incidenteel is een particuliere begunstiger 
bereid om bij te dragen, maar over het algemeen hebben 
sponsoren daar niet zoveel belangstelling voor: conser
vering wordt beschouwd als iets wat musea zelf moeten 
oplossen. Daarom zijn wij heel blij met dit initiatief van 
de Vereniging Rembrandt.’

 
LAAG VOOR LAAG

Stedelijk Museum Alkmaar raamt de kosten van de restau
ratie van het schutterstuk op € 50.000. Wat maakt zo’n 
operatie zo kostbaar? Klinkert: ‘Dat heeft alles te maken 
met de precisie van werken. Met dit schilderij zal een 
restaurator ongeveer driekwart jaar bezig zijn. Restaura
toren werken laagje voor laagje, dus hoe groter het be
schilderde oppervlak, hoe kostbaarder een behandeling 

is. Een oude vernislaag wordt met een wattenstaafje 
weggehaald, heel voorzichtig, om niets van de verf mee 
te nemen. Dan worden oude retouches verwijderd, en 
oude vullingen worden er met een scalpel uitgehaald.  
Zo wordt het schilderij laag voor laag afgepeld tot er 
(bijna) alleen nog oorspronkelijke verflagen te zien zijn. 
Vervolgens wordt het stuk weer opgebouwd: alle kale 
plekjes worden gevuld en geretoucheerd.’ 

NIEUWE INFORMATIE

De bedoeling is om het laatste deel van de restauratie op 
zaal te laten uitvoeren, zodat het publiek kan meekijken, 
net als het Rijksmuseum nu met de Nachtwacht gaat 
doen. Eén ding is alvast zeker: na de restauratie krijgt het 
schilderij een plek op zaal bij de andere werken van Van 
Everdingen. Van Mil: ‘Van Everdingen is onze Rembrandt, 
en die willen we in volle glorie en in de volle breedte 
laten zien. Ons streven is het verhaal van de Alkmaarse 
schilderkunst zo goed mogelijk te vertellen.’ Ook kunst
historici zullen met belangstelling naar het resultaat uit
kijken, verwacht Klinkert: ‘Er staan een paar ongedateerde 
en ongesigneerde schilderijen op Van Everdingens naam 
die we niet goed kunnen plaatsen in het oeuvre. Dit 
groeps portret is een belangrijke opdracht en is zowel ge
signeerd als gedateerd, dus we verwachten dat restauratie 
nieuwe informatie over zijn stilistische ontwikkeling gaat 
opleveren.’ s

Gerdien Wuestman is redacteur van het Bulletin van de 

Vereniging Rembrandt

Met dank aan de BankGiro Loterij
Het nieuwe restauratiefonds van de Vereniging Rembrandt  
kon in 2018 worden opgericht dankzij een extra gift van  
€ 500.000 van de BankGiro Loterij. Vanuit dit fonds zal  
de Vereniging vijf jaar lang bijdragen aan restauraties van  
(toegepaste) kunst in Nederlandse openbare collecties. 

Officieren van de 
Oude Schutterij  
van Alkmaar
Caesar van Everdingen
1641. Olieverf op doek, 
106,4 x 200,3 cm
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