
 

Lucas Gassel, is dat een naam die we 
moeten kennen?
‘Gassel was een Zuid-Nederlandse schilder, 
afkomstig uit Helmond, en werkzaam in de 
periode tussen Jeronimus Bosch en Pieter 
Bruegel de Oude. Hij was een van de pioniers 
van de landschapsschilderkunst. In zijn 
werk kun je de ontwikkeling volgen van het 
landschap als decor voor religieuze scènes 
tot zelfstandig genre.’

Wat heb je onderzocht?
‘Ik heb mij onder andere gericht op Gassels 
werkwijze. Tot op heden was hierover weinig 
bekend. Dankzij de  onderzoeksbeurs van de 
Vereniging Rembrandt heb ik enkele schilde-
rijen kunnen bestuderen in het atelier van de 
Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL). 
Naast onderzoek met de stereomicroscoop 
is ook gebruik gemaakt van technieken  
als infraroodreflectografie en röntgenfoto-
grafie.’

Wat was je mooiste vondst?
‘Met behulp van infraroodreflectografie zijn 
de uitgebreide schetsen waarmee Gassel 
zijn schilderijen voorbereidde goed in kaart 
gebracht. Die leverden enorm veel informatie 
op. Zijn karakteristieke tekenstijl maakt het 
makkelijker om andere schilderijen toe- of 
af te schrijven. Maar voor mijzelf was de 
 belangrijkste ontdekking dat Gassel echt 
een heel goede schilder was.’

Heb je een favoriet schilderij?
‘Dat is De vlucht naar Egypte in het 
Bonnefantenmuseum, een panoramisch 
landschap waarin je oog meanderend de 
diepte in wordt geleid. De compositie zit heel 
slim in elkaar: in de voorgrond gebeurt wat, 
maar ook in het middendeel daarachter en 
in de achtergrond. Heel typisch voor Gassel. 
Een tweede favoriete werk dat ik goed heb 
leren kennen is het vorig jaar door Museum 
Helmond aangekochte Landschap met het 
o!er van Abraham. Dit schilderij is onlangs 
prachtig gerestaureerd en zal voor het eerst 
te zien zijn in de tentoonstelling.’

Waarom naar Helmond?
‘Deze tentoonstelling is een unieke kans om 
de onbekende Gassel te ontdekken en een 
groot deel van zijn bewaarde werk bij elkaar 
te zien. Tentoonstellingen over 16de-eeuwse 
meesters zijn er maar weinig. Ik denk dat  
dit overzicht heel verrassend is, en dat be-
zoekers hierdoor bijvoorbeeld op een andere 
manier naar 17de-eeuwse landschappen 
gaan kijken.’ 

Landschapspionier 
in Helmond

Van !" maart tot # juni is in 
Museum Helmond de ten-
toonstelling Lucas Gassel van 
Helmond. Meester van het land-
schap te zien. Hoofdauteur van 
de catalogus is Anna Koopstra, 
die zich twee jaar lang in het 
werk van Gassel verdiepte. Het 
materiaal-technisch onderzoek 
voor dit project werd gefinan-
cierd met een onderzoeks beurs 
vanuit het Schoufour-Martin 
Fonds van de Vereniging 
Rembrandt.
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