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Schadenfreude

Dan wil ik met u naar de ont-
vangstzaal van Huis Bergh in  
’s-Heerenberg. Daar hangt het 
monumentale schilderij van graaf 
Hendrik van den Bergh (1573-1638), 
dat omstreeks 1630 geschilderd is 
door Otto van Veen, de leermees-
ter van Rubens.

Het is zonder meer een portret 
met allure. De prachtige tentoon-
stelling High Society die dit voor-
jaar in het Rijksmuseum was te 
zien, heeft laten zien dat mensen 
die zich ten voeten uit lieten por-
tretteren deel uitmaakten van de 
high society of dat heel graag 
 wilden. Hendrik van den Bergh  
in harnas, met helm tussen twee 
trotse zuilen, hoorde er helemaal 
bij.

Om deze martiale graaf terug  
te brengen naar zijn stamslot was 
een geweldige opgave. In 2008 
werd het schilderij getoond op de 
TEFAF. Voordat de Stichting Huis 
Bergh de financiële middelen voor 
een aankoop bijeen had kunnen 
brengen, werd het gekocht door 
een in korte tijd steenrijk gewor-
den collectioneur. Hij verzamelde 
vooral geschilderde krachtpatsers 
uit vroeger tijden om zichzelf een 
waardige afkomst te geven.

Toen hem voorzichtig te kennen 
werd gegeven dat de graaf ook 
naar de plek van zijn eigen familie 
teruggebracht kon worden, bleek 
meteen dat daar geen sprake van 

kon zijn. Het was niet anders: wij 
hadden het nakijken. Maar toen 
gebeurde er iets bijzonders. De 
trotse bezitter werd als een van de 
eersten getroffen door de banken-
crisis. De klap kwam zo hard aan, 
dat hij zijn hele kunstcollectie 
moest verkopen.

Dezelfde handelaar van wie 
Otto van Veens meesterwerk was 
gekocht werd nu gevraagd om het 
opnieuw te verkopen. Voor een 
lager bedrag. Deze kans liet het 
stichtingsbestuur van Huis Bergh 
niet onbenut. Dankzij de financiële 
steun van een tiental fondsen 
waarvan een substantieel bedrag 
van de Vereniging Rembrandt 
 afkomstig was, werd dat mogelijk. 
Graaf Hendrik kwam terug in zijn 
stamslot. Nu konden wij zeggen 
wat je vrijwel nooit kunt bij een 
museale aankoop van oude kunst: 
‘welkom thuis’.

Voor een moralist is dit verhaal 
bijna te mooi om waar te zijn. Niet 
toevallig heeft de Nederlandse 
taal veel uitdrukkingen om com-
mentaar te leveren op deze gang 
van zaken, van ‘boontje komt om 
zijn loontje’ tot ‘hoogmoed komt 
voor de val’. Maar ook de Duitsers 
kunnen er wat van. Met het woord 
Schadenfreude wordt precies aan-
geduid wat ik u als extraatje mee 
wil geven, wanneer u naar Huis 
Bergh gaat om dit indrukwek-
kende schilderij te ziens

Of ik een column wilde schrijven over mijn 
favoriete kunstwerk uit de collectie aan-
kopen met steun van onze Vereniging 
 gedurende de laatste tien jaar. Moeilijke 
vraag. De diversiteit van al die kunst is zo 
groot, dat je onvermijdelijk appels met 
peren gaat vergelijken. Daarom vroeg ik of 
ik een verhaaltje zou mogen schrijven over 
de verwerving van een van die kunstwerken.  
Dat mocht.

Portret van graaf Hendrik van den Bergh
Otto van Veen
Olieverf op doek, 191 x 115 cm
HUIS BERGH, ’S-HEERENBERG
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Rembrandt in 2009
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