
Charlotte van Pallandt behoort tot de ge
neratie Nederlandse beeldhouwers die zich 
afkeerde van de sociaal geladen en toegepaste 
richting die, vanaf de bouwprojecten van 
architect Cuypers in de tweede helft van 
de 19de eeuw tot en met de Amster damse 
School in het interbellum, de moderne, 
Neder landse beeldhouwkunst heeft bepaald. 
Met generatiegenoten als Mari Andriessen, 
Bertus Sondaar en Han Wezelaar deelde zij een 
bewondering voor het eigentijdse  classicisme 
van moderne Franse beeldhouwers als Maillol 
en Despiau. De Nederlandse beeldhouwers 
van de generatie van 1900 beleden een ge
voelig realisme dat gericht was op de menselijke 
figuur, klassiek van opvatting maar eigentijds 
van karakter. Een statische beeldhouwkunst 
waarbij het niet ging om de dynamiek van 
vorm, licht en schaduw maar om de vorm zelf: 
de rustige ronding, de strakheid en het geslo
ten volume. Een kunst die zich baseerde op de 
traditie van de 19de eeuw – het impressio
nisme van Rodin – maar die zich tegelijkertijd 
aangetrokken voelde tot het verstandelijke 
en geometrische avontuur van het kubisme. 
In de naoorlogse periode werd Van Pallandt 
sterk beïnvloed door het werk van interna
tionale pioniers als Henry Moore en Alberto 
Giacometti en wist zij dankzij deze impulsen 
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Charlotte van Pallandt is een van de 
 belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van 
de 20ste eeuw. Haar bekendste beeld is het 
karakteristieke Wilhelminamonument in Den 
Haag. Werk van Van Pallandt bevindt zich in 
vrijwel alle Nederlandse musea voor moderne 
kunst. Merendeels betreft dit gietsels van in 
beperkte oplagen gegoten bronzen. Museum 
Beelden aan Zee kon onlangs met steun van 
de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar 
A. Quist-Rütter Fonds, de Collectie Nederland 
verrijken met twee originele modellen die nooit 
in brons zijn gegoten, unieke ‘werkdocumenten’ 
waarin de kern van het kunstenaarschap van 
Charlotte van Pallandt besloten ligt.

Museum Beelden aan Zee

Scheveningen

Constructie Zelfportret en Albert Termote 6 (Kop)
Charlotte Dorothée barones van Pallandt (Arnhem 1898 – Noordwijk 1997)

1971. Gips, 25 x 20 x 24 cm (Constructie Zelfportret)
1986. Was, 32 x 19 x 27 cm (Kop Albert Termote 6)
Herkomst: particuliere collectie (2012)



haar eigen pad te vinden. In diezelfde jaren 
behoorde Van Pallandt tot de voorhoede van 
de toen hechte gemeenschap van Neder landse 
beeldhouwers en kreeg zij tal van opdrachten 
voor monumentaal werk. 

‘Je cherche l’architecture et les volumes. La 

sculpture, c’est de l’architecture, l’équilibre des 

masses, une composition avec du goût’, had Maillol 
in 1937 laten optekenen. Ook Charlotte van 
Pallandt is in haar werk altijd op zoek geweest 
naar de structuur die ten grondslag ligt aan de 
zichtbare realiteit, naar de vertaling van het 
geziene in louter sculpturale, architectonische 
waarden. Dat heeft geresulteerd in de sterke 
abstrahering, monumentaliteit en eigenzinnige 
expressie die haar beeldhouwkunst typeren. 
Het waren ook deze kenmerken die in de laat
ste decennia van haar leven hebben geleid tot 
haar ‘ontdekking’ door een jongere generatie 
kunstenaars, kunsthistorici en critici – Peter 
Struycken, Hans Locher, Lambert Tegenbosch – 
en de bevestiging van haar positie als de grande 
dame van de Nederlandse beeldhouwkunst. 
De straffe consequentie waarmee Charlotte 
van Pallandt haar onderzoek heeft uitgevoerd, 
verleent haar oeuvre een sterk iconische 
 werking. Befaamd is de reeks figuurstudies 
naar het model Truus en het Haagse monument 
voor koningin Wilhelmina uit 1968 (geplaatst 
in 1987), als symbolisch icoon de stevige zus 
van de Amsterdamse Dokwerker van Mari 
Andriessen. Het streven naar een strikt sculp
turale oplossing komt misschien wel het best 
tot uiting in haar portretkunst, die op eenzame 
hoogte staat in Nederland. Binnen die portret
ten zijn het de zelfportretten en de serie naar 
haar leermeester Albert Termote – haar laatste 
werk – waarin zij het meest vrijuit heeft geëx
perimenteerd en waarin de eigenzinnige zoek
tocht het best wordt geïllustreerd.

LAATSTE TROUVAILLES UIT HET ATELIER

Het recent verworven gipsen zelfportret heeft 
aan de basis gestaan van een meer realistisch 
portret in brons uit hetzelfde jaar. Het gips
model geeft inzicht in de wijze waarop de 
kunstenares haar eigen beeltenis eerst heeft 
gedemonteerd om het vervolgens weer op te 
bouwen met de bronzen kop als uiteindelijk 
resultaat. Met behulp van genummerde plaatjes 
gips bouwde zij in Constructie Zelfportret 
de onderliggende structuur van haar eigen 
beeltenis. Zonder die exercitie zou zij het 
uiteindelijke bronzen portret niet gemaakt 
kunnen hebben. De markante kop van haar 
vroegere leermeester, de in 1978 overleden 
Albert Termote, heeft Van Pallandt  geïnspireerd 

Zelfportret

Charlotte van Pallandt

1971. Brons, 33 x 20 x 22 cm

FRANS HALS MUSEUM | DE 

HALLEN, HAARLEM
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tot vijf koppen die tussen 1984 en 1986 
– postuum dus – zijn ontstaan. De eerste vier 
bestaan alleen in brons, stadium nr. 6 bevindt 
zich nog in statu nascendi en toont haar zoek
tocht naar een optimaal evenwicht tussen de 
karakteristieke weergave van het model en de 
grote vorm van de plastiek. Beide aanwinsten 
zijn uniek en onvergelijkbaar, nergens is de 
hand van Charlotte van Pallandt zo voelbaar 
aanwezig. Als laatste trouvailles uit het atelier, 
nooit bestemd voor de handel, hebben ze de 
aantrekkelijkheid van archeologische artefacten. 

Museum Beelden aan Zee onderhoudt een 
speciale band met Charlotte van Pallandt. In 
1996 beleefde ze er haar laatste grote retro
spectief, ingericht door Lambert Tegenbosch en 
Marian Koekkoek. Onvergetelijk was de avond 
waarvoor Van Pallandt en haar Neder landse 
collegabeeldhouwers waren uitgenodigd. Op 
de eerste rij gezeten, onderbrak de eregast de 
kunsthistorische lofredenaar om de haverklap 
als hij – in haar ogen – onjuistheden debiteerde. 
Daarnaast beschikt het museum over een even
wichtige deelcollectie van haar oeuvre, met 
vroeg en laat werk, figuurstudies en portret
ten, gipsen, terracotta’s en bronzen. Beelden 
aan Zee is niet alleen het enige museum in 
Nederland dat zich exclusief richt op de mo
der ne en hedendaagse, internationale beeld
houwkunst, het wenst ook aan de Nederlandse 
traditie en ontwikkeling blijvend aandacht te 
besteden. 

De collectie van museum Beelden aan Zee 
kent haar begin in 1969. In dat jaar kochten 
Theo en Lida Scholten, stichters van het in 
1994 geopende museum, hun eerste beeldje. 
Tegenwoordig omvat de collectie meer dan 
duizend beelden en enkele honderden pen
ningen. Het merendeel van de werken dateert 
uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Er zijn 
grote en kleine beelden, gemaakt door be
kende en onbekende beeldhouwers, afkomstig 
uit de hele wereld en uitgevoerd in de meest 
uiteenlopende materialen. De mens – het 

mensbeeld – is het leidmotief in de collectie 
van Beelden aan Zee, die werken bevat van 
uiteenlopende beeldhouwers als Armando en 
Balkenhol, Bronner en de Chapman Brothers, 
Tajiri en De Bruyckere. 

GIPSOTHEEK

Een extra reden om deze twee unieke ‘werk
documenten’ van Charlotte van Pallandt te 
verwerven, is de aanstaande inrichting en 
opening van de Gipsotheek aan Zee, een 
 omvangrijke studiecollectie gipsmodellen die 
Beelden aan Zee in de afgelopen jaren heeft 
verzameld. In 2010 verleende de onvolprezen 
BankGiro Loterij de middelen voor deze uit
breiding. De honderden kleinplastieken in gips 
bieden inzicht in het conceptuele en ambach
telijke proces dat ten grondslag ligt aan de 
moderne beeldhouwkunst in Nederland. De 
Gipsotheek aan Zee is samengesteld rond 
twee kerncollecties, namelijk de ateliers van 
Mari Andriessen en Cor Hund, maar bevat 
ook werk van andere hoofdrolspelers als Jan 
Bronner, Federico Carasso, Jaap Kaas, John 

Rädecker, Willem Reijers en Johan Gustaaf 
Wertheim. Een belangrijke aanvulling betekent 
de collectie gipsen beelden van alle gouden 
laureaten van de Prix de Rome voor de 
Beeldhouwkunst tussen 1870 tot 1980, in lang
durig bruikleen afgestaan door de Rijks akademie 
van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Dit zijn 
de bekroonde jeugdwerken van beeldhouwers 
als Bolhuis, Couzijn, Esser en anderen die later 
grote faam zouden oogsten. Met deze inhoud 
biedt de Gipsotheek aan Zee een blijvend 
overzicht van de stepping stones van de mo
derne beeldhouwkunst in Nederland. 
Daarnaast geeft deze verzameling inzage in 
het artistieke proces dat tot de geboorte van 
bekende standbeelden als de Dokwerker, de 
Wilhelmina en de Anne Frank hebben geleid. 
Beide aanwinsten van Charlotte van Pallandt 
zullen in 2013 ereplaatsen krijgen in deze 
nieuwe publieksruimte. Tot die tijd worden zij 
getoond in het verband van de permanente  
Portretgalerij van Beelden aan Zees  

Jan Teeuwisse, directeur

Mooie start voor nieuw Fonds op Naam: het A. Quist-Rütter Fonds
Voor de verwerving van de beelden van 
Charlotte van Pallandt heeft Museum Beelden 
aan Zee steun gekregen van het A. Quist-Rütter 
Fonds, een nieuw Fonds op Naam bij de 
Vereniging Rembrandt. De oprichter, de be-
kende architect Wim Quist, vertelt over de 
achtergrond van het fonds: ‘Ten behoeve 
van mijn pensioen was in het verleden de 
Stichting Voorzieningsfonds Architecten-
bureau Quist opgericht. Bij de fiscale afwik-
keling van dit fonds viel er een bedrag vrij 
waaraan mijn vrouw en ik een andere be-

stemming wilden geven. In datzelfde jaar 
overleed mijn vrouw en wijzigde ik de naam 
in: Stichting A. Quist-Rütter Fonds, met als 
doel mensen te helpen die in de klem zitten. 
Kleinschalig, op medisch, sociaal-religieus of 
cultureel terrein.
Het bedrag dat thans nog beschikbaar is 
wil ik nu in zijn geheel bestemmen voor 
 culturele doeleinden. Ik kon geen beter 
advies krijgen dan wat mijn schoonzuster 
Nollie van Berge, secretaris van het bestuur 
van de Vereniging Rembrandt, voorstelde: 

het A. Quist-Rütter Fonds als Fonds op Naam 
bij de Vereniging Rembrandt. Het doel is het 
verlenen van financiële steun voor de aan-
koop van kunstwerken, met een lichte voor-
keur voor het honoreren van  aanvragen door 
het Kröller-Müller Museum te Otterlo, het 
Cobra Museum te Amstelveen en Museum 
Beelden aan Zee in Scheveningen. Omdat 
ik een bijzondere band heb met deze musea 
stel ik er prijs op om enige betrokkenheid bij 
hun aanvragen te hebben. Met een knipoog, 
niet als voorwaarde.’ 

Charlotte van Pallandt en Han Wezelaar in het atelier van Van Pallandt in Noordwijk, 1979

 F
ot

o:
 L

ie
sb

et
h 

W
ez

el
aa

r
D

ob
be

lm
an

n


