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VERZAMELGEBIED GESTEUND    KUNSTNIJVERHEID

 Stedelijk Museum Alkmaar beheert een verza
meling van ruim vijftig portretten van leden 
van de families Van Foreest en Van Egmond  

van de Nijenburg. Deze collectie is afkomstig van 
landgoed Nijenburg te Heiloo. Onlangs kon aan het 
‘ensemble Nijenburg’ een intrigerend object worden 
toegevoegd: een 17deeeuws pronkmeubeltje, dat  
zich zeker sinds 1743 op het landgoed heeft bevonden 
en daar sinds jaar en dag het ‘Lutherse kastje’ werd  
genoemd.1 Met zijn ongeprofileerde kap en voetlijst 
lijkt het op meubels die in het derde kwart van de 
17de eeuw in Zeeland werden gemaakt, maar twee  
van de marqueteriepanelen zijn rond 1600 te dateren. 
Mogelijk is het meubel dus door een Zeeuwse  
schrijnwerker uit oude en nieuwe onderdelen  
samengesteld. 

PROTESTANTSE THEMATIEK

Het Lutherse kastje is in gesloten toestand een inge
togen maar mooi pronkkabinetje. Drie zijden zijn 
voorzien van marqueteriepanelen met architectoni
sche perspectieven, die deels teruggaan op ontwerpen 
van kunstenaararchitect Hans Vredeman de Vries 
(15261609).2 Wanneer het deurtje wordt geopend, 
blijkt de achterkant ervan te zijn beschilderd met een 
Bijbelse scène: Christus en de Samaritaanse vrouw 
(Joh. 4: 130). Ook wordt een front zichtbaar met tien 
lades die aan de buitenzijde zijn gedecoreerd met een 
eenvoudig bloemstilleven. De grootste verrassing 
wacht echter als ze worden opengetrokken. Op de 
bodems van de negen kleine lades zijn de portretten 
van evenzoveel theologen en kerkhervormers weer

gegeven: Erasmus, Bullinger, Oecolampadius, 
Musculus, Bucer, Zwingli, Melanchthon, Luther  
en Calvijn. Op de bodem van de grote, onderste  
lade is een kerkinterieur voorgesteld. Omdat altaren, 
schilderijen en kruizen ontbreken, maar wel een 
orgel, preekstoel, enkele wapenschilden en een  
psalmenbord zichtbaar zijn, kan worden geconclu
deerd dat het om een protestants kerkinterieur  
gaat – waarschijnlijk van een fictief gebouw. 

Een kabinetje met een 
verrassende inhoud
Stedelijk Museum Alkmaar verwerft ‘Luthers kastje’

Luthers kastje van Nijenburg
Noordelijke Nederlanden (meubel); beschilderd door Susanna van 
Steenwijck (Londen? na 1602/1603 - 1664? Amsterdam) 
ca. 1600 (marqueteriepanelen) en 1664 (datering op schilderingen). 
Diverse soorten hout (o.a. eikenhout en Indisch palissander) en 
olieverf op paneel, H 55,5 cm, B 69 cm, D 45,5 cm
Bijdrage: € 34.375 waarvan € 24.375 uit het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds
STEDELIJK MUSEUM, ALKMAAR

Het Lutherse kastje is aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar BankGiro Loterij Aankoopfonds, en VSBfonds

In gesloten toestand trekt het niet onmiddellijk de  
aandacht, het pronkmeubeltje dat Stedelijk Alkmaar 
recentelijk aan de collectie wist toe te voegen.  
Het is een eenvoudig kabinet van ruim 55 centimeter 
hoog, versierd met architectonische voorstellingen  
in marqueterie. Maar zodra het deurtje en de lades 
opengaan, geeft het zijn onalledaagse interieur prijs.
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Het zijn juist deze beschilderde bodems die het kastje 
zo uitzonderlijk maken. Bijbelse taferelen en bloem
motieven komen vaker voor op deurtjes en lades van 
pronkkasten, maar de portretten en het kerkinterieur 
zijn zowel door hun – protestantse – thematiek als 
door hun plaatsing op de bodems van de lades wel 
heel ongebruikelijk. Gewoonlijk werden in de laatjes 
van dergelijke kabinetten allerlei curiosa en kostbaar
heden bewaard; die zouden een beschilderde bodem 
aan het oog onttrekken en bovendien kunnen bescha

digen. In dit geval zou je misschien kunnen stellen 
dat de schilderingen zelf de curiosa en, in symboli
sche zin, de kostbaarheden vormen.

SUSANNA VAN STEENWIJCK

De beschilderingen zijn in nog een ander opzicht  
opmerkelijk: zowel de Bijbelse scène als het kerkin
terieur is gesigneerd door Susanna van Steenwijck, 
geboren Gaspoel (na 1602/03 1664?), de vroegst  
bekende architectuurschilderes in de Nederlanden.3 
Werken van haar hand zijn zeldzaam, misschien 
omdat ze verscholen gaan onder de naam van haar 
echtgenoot, Hendrick van Steenwijck de Jonge (1580
1649). In Nederlandse musea bevinden zich slechts 
twee andere met zekerheid aan Susanna toe te schrij
ven schilderijen (Leiden, Museum De Lakenhal en 
Zwolle, Stedelijk Museum). Vermeldenswaard is dat 
de schilderingen in het pronkkabinetje in Alkmaar 
1664 zijn gedateerd, het vermoedelijke sterfjaar van 
de schilderes.

De oorsprong van het Lutherse kastje moet  
mogelijk worden gezocht in Leiden, bij de familie 
HeydanusVan Swanenburgh, waaraan het geslacht 

‘Een betere plek kun je niet wensen’

‘Geweldig’, vindt Thea van Fulpen, lid van de Vereniging Rembrandt uit 
Heiloo, het nieuws dat het kastje uit de Nijenburg een plaats heeft gekre-
gen in Stedelijk Museum Alkmaar. ‘Dit is ideaal, een betere plek kun je niet 
wensen. Het heeft honderden jaren op landgoed Nijenburg gestaan, maar 
daar kon het niet langer blijven. Nu staat het op een plek daar vlakbij, waar 
het beter beschermd is, ook klimatologisch. Het is een cultuurhistorisch erg 
belangrijk kastje.’



Van Egmond van de Nijenburg door een huwelijk was 
gelieerd.4 Een telg uit deze familie, Adriana Christina 
Heydanus, liet in 1699 een groot deel van haar bezit 
na aan haar Alkmaarse verwanten. In die nalatenschap 
bevond zich in elk geval een schitterend poppenhuis, 
en misschien ook het kabinetje. Samen hebben deze 
voorwerpen eeuwenlang op Nijenburg gestaan – en 
het poppenhuis staat er nog steeds. 

In Adriana’s familie komen belangstelling voor re
ligie en verzamelen samen. Haar grootvader Abraham 
Heydanus nam als theoloog en predikant actief deel 
aan discussies over geloofsopvattingen. Zijn vrede
lievende houding jegens de remonstranten werd hem 
binnen de gereformeerde Leidse elite niet in dank  
afgenomen. Een veilingcatalogus en diverse testamen
ten uit de families Heydanus en Van Swanenburgh 
vermelden onder andere antiquiteiten en penningen, 
en ook enkele kabinetjes.5 Het is dan ook zeker  
denkbaar dat het Lutherse kastje uit deze omgeving 
afkomstig is. Dit gevoegd bij het feit dat Susanna van 
Steenwijck langere tijd in de stad Leiden woonde en er 
ook later nog wel kwam, maakt een opdracht vanuit 
de familie HeydanusVan Swanenburgh aannemelijk. 

ZOEKTOCHT NAAR STEUN

In 2011 had Stedelijk Museum Alkmaar het Lutherse 
kastje voor het eerst in huis, als bruikleen voor een 
tentoonstelling over Nijenburg. De vreugde onder de 
museumstaf was groot toen de eigenaren – zonen van 
de laatste bewoonster van het landgoed – bereid ble
ken te zijn het voor langere duur uit te lenen. 
Voorwaarde voor een langdurig bruikleen was dat het 
museum naar aankoop van het meubel zou streven. 
Graag stemden we daarmee in: het kastje zou een 
prachtige aanvulling zijn op de collectie Nijenburg, 
die al vanaf 1966 onder ons beheer is en tot onze 
meest waardevolle deelverzamelingen behoort. 

Het reguliere verwervingsbudget was ontoereikend 
voor deze aankoop, dus een zoektocht naar steun 
werd gestart. Spontaan stelde Museum Catharijne
convent voor om het kastje gezamenlijk aan te  
kopen: in Alkmaar zou het stuk binnen de context 
van het ensemble Nijenburg kunnen worden ge
toond, terwijl het in Utrecht een rol zou kunnen  
krijgen in het verhaal over het protestantisme. 
Enthousiast over dit museumoverstijgende aankoop
plan stelden we een aanvraag op voor de Vereniging 
Rembrandt. 
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Het poppenhuis van 
Nijenburg
Noordelijke Nederlanden
Samengesteld tussen ca. 
1675 en 1742 (met toevoe-
gingen uit de 19de eeuw)
VERENIGING HENDRICK 
DE KEYSER
(bruikleen Stichting Van 
Foreest en Van Egmond 
van de Nijenburg)

Gezicht op de Lakenhal te Leiden
Susanna van Steenwijck
1642. Olieverf op doek, 97 x 119 cm
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN
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Toen gebeurde er iets bijzonders. Tijdens de bespre
king van ons subsidieverzoek kwam de Vereniging tot 
de conclusie dat het kwetsbare meubel het meest ge
baat zou zijn bij één standplaats, en dat het vanwege 
zijn historische band met Nijenburg het beste in 
Alkmaar paste. Het Bestuur stelde daarom voor dat 
Stedelijk Museum Alkmaar het stuk zelfstandig zou 
aankopen, maar met ruimere subsidie dan de 
Vereniging gewoon is te verlenen, namelijk méér dan 
de helft van het aankoopbedrag. Alle partijen konden 
zich in dat voorstel vinden en met een aanvullende 
subsidie van het VSBfonds was het financieel ook 
haalbaar. Museum Catharijneconvent krijgt het intri
gerende kastje natuurlijk wél in bruikleen voor zijn 
tentoonstelling over Luther in 2017 – zo kunnen we 
iets terugdoen voor de collegiale Utrechtse hulp bij 
de verwervings

Marloes Huiskamp

Zelfstandig kunsthistorica

Christi M. Klinkert

Conservator

Kunstvragen 

Jan Jaap Badon Ghijben (37)
Consultant, lid van de Vereniging Rembrandt sinds 2003, lid van de 
Caius Cirkel sinds 2013

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Dat was bij mijn familie, waar altijd kunst  
in huis hing, maar ik werd ook al vanaf dat  
ik in de buggy zat door mijn ouders naar 
musea meegenomen. En ook in de vakan- 

ties gingen we de musea langs. Specifieke 
herinneringen heb ik daar niet aan, het is 
vooral de ervaring die blijft hangen.’

Herinnert u zich nog uw  
eerste kunstreproductie?
‘Ik heb eigenlijk nooit kunstreproducties gehad.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Die eerste aankoop moet nog komen, maar ik heb wel plannen. 
Ik heb wat geld geërfd waar ik iets vrolijks voor wil kopen, iets 
pop art-achtigs, ik ben alleen nog niets tegengekomen. Het wordt 
in ieder geval hedendaagse of moderne kunst.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Het afgelopen weekend was ik weer in het Rijksmuseum, daar  
ga ik graag heen. Elke keer als ik er ben, bekijk ik weer een ander 
stukje. Een ander museum waar ik regelmatig kom is Museum 
Van Loon. Daar ervaar je meer hoe het leven ooit geweest is,  
als een soort tijdmachine. Iets dergelijks is ook het geval bij 
bijvoorbeeld Kasteel Duivenvoorde, Paleis Het Loo, of Ons’ Lieve 
Heer op Solder. In deze musea zijn het gebouw en de spullen in 
samenhang en lijkt de tijd te hebben stilgestaan.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen 
steunen?
‘Mijn voorkeur gaat uit naar iets dat nog niet goed vertegen-
woordigd is in Nederland en waar een verhaal achter zit. 
Aankopen zoals de Japanse tempelwachters of de 17de-eeuwse 
lakkist.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk gemaakt?
‘Regenten in de kleren, een tentoonstelling die in 2000-01 in het 
Rijksmuseum was te zien naar aanleiding van een schenking uit 
de collectie Six. Daar werd kleding getoond in allerlei stijlen uit 
de 18de-, 19de en 20ste eeuw, maar die vaak nu nog gedragen 
zou kunnen worden.’

Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen 
verzameling aan een museum willen schenken, om iedereen 
van mee te kunnen laten genieten? 
‘Hopelijk doe ik zo’n succesvolle aankoop dat dit ooit van 
toepassing is!’

INTERVIEW

Noten

1. Stedelijk Museum Alkmaar zal in 2016 een kleine 
tentoonstelling aan het Lutherse kastje wijden. 
Marloes Huiskamp bereidt een publicatie over 
dit meubel voor.

2. Vergelijk H. Borggrefe e.a. (red.), Tussen 
stadspaleizen en luchtkastelen. Hans Vredeman 
de Vries en de Renaissance, Gent/Amsterdam 
2002, pp. 256-259, 305-307. 

3. Zie voor deze schilderes J. Howarth, The  
Steenwyck family as masters of perspective, 
Turnhout 2009; M. Huiskamp, ‘Gaspoel, 
Susanna’, Digitaal vrouwenlexicon van 

Nederland (http://resources.huygens.knaw.nl/
vrouwenlexicon/lemmata/data/Gaspoel). 

4. Onze dank gaat uit naar Jet Pijzel-Dommisse, 
die ons op dit spoor zette, en Ruud Priem, 
die een eerste verkennend onderzoek uit naar 
deze herkomstmogelijkheid uitvoerde.

5. Zie E. Pelinck, ‘Meester Karel Heydanus, zijn 
verzameling en de beschikkingen van zijn 
dochter’, Jaarboekje voor Geschiedenis en 
Oudheidkunde van Leiden en Omstreken 52 
(1960), pp. 148-155; Th.H. Lunsingh Scheurleer 
e.a., Het Rapenburg. Geschiedenis van een 
Leidse gracht, dl. VIa, Leiden 1992, pp. 283-285, 
314-324, met bijlage. 
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Landgoed Nijenburg te Heiloo


