
Twee monumentale landschappen van 
de Dordtse schilder Alexander Wüst in  
het Dordrechts Museum zijn al heel lang  
niet meer getoond. Door hun slechte  
conditie leidden ze een slapend bestaan in 
het depot. Momenteel worden ze met steun 
vanuit het BankGiro Loterij Restauratie 
fonds van de Vereniging Rembrandt 
 gerestaureerd. Foto’s van de behandeling 
laten een wereld van verschil zien.

Alexander Wüst (1837-1876) is een kunstenaar die 
weinig mensen kennen. Het Dordrechts Museum is het 
enige museum in Nederland dat werk in de collectie 
heeft van deze ‘zonderling’ in de Nederlandse schilder-
kunst. Maar ook in Dordrecht waren zijn schilderijen, 
mede vanwege hun slechte conditie, niet of nauwe-
lijks te zien. Een groot gemis! De sublieme bergen, 
kolkende watervallen en onheilspellende boomtoppen 

van deze kunstenaar nemen een unieke plaats in 
binnen de Hollandse landschapschilderkunst van  
de 19de eeuw.

Wüst, die een groot deel van zijn leven in de 
Verenigde Staten woonde en daar deel uitmaakte van 
de Hudson River School, geeft de Hollandse roman-
tiek internationale allure. Terwijl zijn landgenoten een 
eerbetoon brachten aan het Hollandse landschap, 
reisde hij door de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, 
Schotland en Noorwegen, op zoek naar het sublieme 
in de natuur. In zijn tijd was Alexander Wüst zeer 
succesvol, nu een vergeten grootheid.

De twee grote schilderijen van Wüst bevinden zich 
al sinds het einde van de 19de eeuw in de collectie 
van het Dordrechts Museum. Het gaat om Bergstroom 
bij Finmarken in Noorwegen (1867) en Bergachtig 
landschap, dat Wüst samen met de Haagse School-
schilder Willem Maris maakte. Ze zijn on-Hollands 
qua voorstelling en formaat: kolossale romantische 
landschappen van maar liefst circa 1,5 x 2,5 meter elk.
(incl. lijst). Tot voor kort verkeerden beide schilderijen 
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Het sublieme ontwaakt
Sinds 2018 draagt de Vereniging 
Rembrandt bij aan restauraties 
van werken in musea die 
vanwege hun conditie niet 
kunnen worden getoond, vanuit 
de overtuiging dat wat wij met 
elkaar verzameld hebben ook te 
zien moet zijn.

De vernisafname is een enorme 
klus. De combinatie van de dikke 
vernislaag en de pasteuze verftoets 
maakte een vernisafname in meer 
rondes noodzakelijk. Alleen zo wordt 
een egaal resultaat behaald.

Zowel Bergachtig  
landschap als Berg-
stroom bij Finmarken 
in Noorwegen (rechts) 
waren bedekt met een 
dikke en extreem  
vergeelde laag vernis.



In Bergstroom was sprake van 
(dreigend) verfverlies bij een 
oude waterschade linksonder. 
Bovendien werd de voorstelling 
verstoord door grote diagonale 
plooien in de hoeken en waren 
spanranden uitgescheurd. Om 
dit te verhelpen krijgt het doek 
een randbedoeking en wordt het 
opnieuw opgespannen.

Een gedeelte van het  
vergeelde vernis in het 
water is afgenomen.

Op de achterkant van het doek van 
Bergstroom bij Finmarken in Noorwegen 
is een verrassende vondst gedaan: een 
stempel van de Amerikaanse fabrikant 
van kunste naarsbenodigdheden. Het 
grote doek is dus in New York gekocht, 
voordat de schilder in 1865 naar Europa 
terugkeerde en zich vestigde in Antwer-
pen. Datzelfde jaar maakte hij een reis 
door Noorwegen.

Restaurator Susanne Stangier verwijdert 
het vernis per partij. De lucht en het 
water zijn al grotendeels schoon. Het 
landschap is nog bedekt met het sterk 
vergeelde vernis.



– en ook hun lijsten – in slechte staat. De voorstellingen 
waren donker door een dikke, vergeelde vernislaag, in 
een van de schilderijen was het doek bobbelig geworden 
en waren plaatselijk deeltjes van de verf afgebladderd.

Schilderijenrestaurator Susanne Stangier en lijsten-
restaurator Renée Velsink brengen daar onder het 
toeziend oog van restaurator Lidwien Speleers van het 
Dordrechts Museum verandering in. Zij namen de uit-
daging aan om Bergstroom bij Finmarken in Noorwegen 
en Bergachtig landschap wakker te kussen – een hele 
operatie, want dergelijke grote formaten krijgen ze niet 
vaak in hun atelier. Binnenkort wordt de restauratie 
voltooid. Naar verwachting zullen de landschappen 
na de zomer een passende plaats krijgen in de 
Willaerts-hal in het Dordrechts Museum. Dankzij deze 
restauratie kan het publiek in één klap en op een grootse 
wijze kennismaken met het imposante, meeslepende 
werk van de fascinerende romanticus Wüst.  

Quirine van der Meer Mohr is conservator 19de-eeuwse kunst  

van het Dordrechts Museum

Met medewerking van Lidwien Speleers, Susanne Stangier

en Renée Velsink
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De afname van het vergeelde 
vernis levert een spectaculaire 
verandering van het schilderij 
op. Kleurstelling, tonaliteit, 
contrasten, diepte en sfeer in de 
voorstelling veranderen. Details 
en nuances komen zo beter tot 
hun recht.

Binnenkort kan 
het publiek in  
één klap en op 
een grootse wijze 
kennismaken  
met het werk van  
de fascinerende 
romanticus Wüst
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Het verleden is aan de lijsten af te lezen. De vergulding is op 
veel plaatsen verdwenen, en later overschilderd met verf die 
is gaan oxideren. Hier en daar zijn delen van de ornamenten 
en grondering los gaan zitten, met veel verlies als resultaat.

Lijstenrestaurator Renée Velsink verricht uiteenlopende hande-
lingen aan de lijsten: van het stabiliseren van losse elementen en 
verwijderen van overschilderingen tot het opvullen van lacunes. 
Ook brengt zij in de vergulding plaatselijk nieuw bladgoud aan.


