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Scène uit de verovering van Amerika
Jan Jansz Mostaert (Haarlem ca. 1474 – 1552/53 Haarlem)

Ca. 1535. Olieverf op paneel, 86,5 x 152,5 cm
Herkomst: Erven Goudstikker (2013) 

Rijksmuseum

Amsterdam

‘Koop die Jan Mostaert’ luidde de kop van een 
kranten artikel van Lien Heyting in NRC Handelsblad 
(2 februari 2007), nadat in 2006 een grote groep 
 schilderijen aan de erven Goudstikker werd gerestitu-
eerd. Toen al werd het vertrek van dit schilderij uit 
Nederland algemeen als een zeer groot verlies voor  
het Nederlandse kunstbezit ervaren. In hetzelfde 
 artikel benadrukte Karel Schampers, directeur van  
het Frans Hals Museum, het significante belang van 
het werk voor Nederland. Het schilderij van Mostaert  
is een van de vroegste en  grootste Noord-Nederlandse 
landschapspanorama’s met een unieke thematiek.  
De vroege schilderkunst uit de Nederlanden is in 
Museum Boijmans Van Beuningen en het Rijksmuseum 
breed vertegenwoordigd. Waar het Boijmans vooral 
fraaie Zuid-Nederlandse voorbeelden van het land-
schap toont, met werk van schilders als Joachim Patinir, 
Herri met de Bles, Pieter Bruegel en Cornelis van Dalem, 
ligt de kracht van het Rijksmuseum in de Noord-
Nederlandse schilderkunst.

Ongeveer twee jaar geleden vertelde Taco Dibbits, 
directeur collecties Rijksmuseum, mij als nieuwe 
 conservator vroege Nederlandse schilderkunst ietwat 
geheimzinnig dat het schilderij bij een handelaar zou 
staan en hij vroeg zich af of we hier iets mee zouden 
moeten doen. Waar ik meteen groot enthousiasme 
toonde, had Taco de onderhandelingsstrategie om 
het langzaam aan te doen – het museum had het 
schilderij immers al zes jaar in het vizier. De mogelijke 
aankoop werd, zoals alle verwervingsvoorstellen, aan 
de afdelings vergadering voorgelegd en doorstond het 
spervuur van kritische vragen van 17 conservatoren.

Ik stond te popelen om dit werk in het echt te 
 kunnen zien; een voorbeeld bij uitstek voor een vroeg-

Nederlands schilderij waarin kunst en geschiedenis 
– van  oudsher de pijlers van het Rijksmuseum – zijn 
verenigd. In New York was het stuk voor het eerst na vele 
jaren weer te zien, en er was geen twijfel over mogelijk: 
dit  schilderij moeten we hebben voor Nederland en 
voor het Rijksmuseum. In gedachten hing het al in de 
nieuwe opstelling. Lopend door Central Park met een 
stralende zon en in een uitgelaten stemming schreef 
ik een sms aan Taco: ‘Het is een geweldig schilderij! 
Meteen een wow-effect’. Hoewel het in Nederland al 
laat was, liet een antwoord niet lang op zich wachten: 
‘Mooi nieuws, laten we het er snel over hebben’. Nadat 
Taco het schilderij in het echt had gezien, was ook hij 
verkocht: ‘indrukwekkend’, waarna de bal ging rollen.

Onderzoek en overleg wisselden elkaar af, middelen 
moest worden gevonden. Tijdens de laatste fase van 
de herinrichting van het Nieuwe Rijksmuseum kwam 
er schot in de onderhandeling. Het schilderij kwam 
op zicht, er moesten aanvragen worden geschreven 
– terwijl de inrichting van de zalen intussen gewoon 
doorging – en tussendoor was er voortdurend over-
leg met verschillende partijen over de aankoop van 
de Mostaert. Gelukkig waren de fondsen uitermate 
enthou siast en zo kwam de gedroomde aankoop steeds 
dichterbij.

Toen het schilderij vervolgens op de TEFAF in 
Maastricht kwam te hangen, zakte de moed ons 
even in de schoenen – we waren er nog steeds niet 
in geslaagd het te verwerven. Maar haastige spoed 
is zelden goed. Door de enorme betrokkenheid van 
de Vereniging Rembrandt en de Stichting Nationaal 
Fonds Kunstbezit, samen met alle andere betrokken 
fondsen die onze overtuiging deelden dat dit schilderij 
voor Nederland behouden moest blijven, kon het uit-
eindelijk worden aangekocht. 

‘EEN WEST-INDIEN MET VEEL NAECKT VOLCK’

‘Een Landtschap, wesende een West-Indien met veel 
naeckt volck, met een bootsighe [bultig] Clip [rots], 
en vreemt ghebouw van huysen en hutten: doch is 
onvoldaen gelaten.’ Met deze woorden omschreef de 
beroemde kunstenaarsbiograaf Karel van Mander het 
schilderij al in 1604. Dankzij deze vermelding weten 
we welk onderwerp hier is voorgesteld, want zonder de 
uitleg door Van Mander zou de interpretatie van dit 
 uitzonderlijke onderwerp nog moeilijker zijn.

Het ‘Amerikaanse’ landschap staat namelijk vooral 
in de traditie van de 16de-eeuwse Europese landschaps-

Vaak bestaan wensen voor aankopen lange tijd. Soms worden ze 
vervuld, maar regelmatig blijft het bij wensdromen – zeker als het 
gaat om topstukken van vroege Nederlandse schilderkunst, want die 
komen maar heel zelden op de markt. Aan enthousiasme ontbreekt 
het  eigenlijk nooit als de mogelijkheid zich voordoet de  collectie 
met een belangrijk stuk te versterken. Dat geldt ook voor Jan 
Mostaerts Scène uit de verovering van Amerika. Al kort na de restitutie 
in 2006 leefde bij het Rijksmuseum het idee het schilderij te 
verwerven en zo voor de Collectie Nederland te behouden. Vooral 
financiële redenen vormden een obstakel; door de vraagprijs was 
het schilderij destijds onbereikbaar. 

Postzegel met Mostaerts 

Scène uit de verovering 

van Amerika naar ontwerp 

van Walter Nikkels (Foto: 

Museum voor Communicatie, 

Den Haag)



‘Nerghen is nu teghenwoordigh so veel by een te sien van zijn werck, 
als te Haerlem tot zijn soons soon, d’Heer Niclaes Suycker, Schout 
der stadt Haerlem [...] Daer is oock een Landtschap, wesende een 

West-Indien, met veel naeckt volck, met een bootsighe Clip, en vreemt 
ghebouw van huysen en hutten: doch is onvoldaen gelaten.’  

Karel van Mander in zijn Schilder-boeck van 1604
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schilderkunst na Joachim Patinir (1475/80-1524).  
In de tijd dat deze Scène uit de verovering van Amerika 
werd gemaakt, was er nog geen gevestigde beeldtraditie 
in de uitbeelding van deze ‘nieuwe wereld’, wat niet 
verwonderlijk is, bedenkend dat er toen slechts enkele 
decennia waren verstreken sinds de ontdekking van 
Amerika in 1492. Behalve een aantal prenten in reis-
verslagen waren er geen afbeeldingen van dit verre 

land. Dit is dan ook het vroegst bekende schilderij van 
een Amerikaans landschap, en ook het eerste met de 
ver overing van Amerika als onderwerp. 

Uit een gefantaseerd Europees landschap met schapen, 
koeien en hazen, creëerde Mostaert met ‘exotische’ 
dieren zoals papegaaien, een aap en een boomstekel-
varken, maar ook met naakte mensen en vreemde hutten, 
een gekleurd beeld van een ver en mysterieus land. 
Een stoet van inheemse bewoners holt door het weidse, 
heuvelachtige landschap, dat wordt gedomineerd door 
een grote rots. Met primitieve wapens zoals pijl en boog, 
stokken, vlegels en stenen verdedigen ze zich tegen de 
Europese indringers die hen met lansen, hellebaarden, 
vuurwapens en kanonnen aanvallen. Rechts op de achter-
grond ligt een grote vloot van schepen voor de kust, van 
waaruit steeds meer soldaten met kleine boten het land 
bereiken.

Opvallend is dat een groot deel van het beeldvlak is 
gewijd aan het uitgestrekte landschap en de zich ver-
dedigende inheemse bevolking. De Europese aanvallers 
worden slechts marginaal in beeld gebracht. Toch is de 
ongelijke machtsverdeling duidelijk zichtbaar: uit de 
loop van een geweer komt een steekvlam en op de rots 
ligt een slachtoffer. Deze observaties komen overeen 
met de tot nu toe meest overtuigende verklaring van het 
voorgestelde thema, namelijk dat de kunstenaar hier 
het contrast tussen het vreedzame, arcadische landschap 
en de gewelddadige militaire actie heeft benadrukt. 
Dat het gaat om een verheerlijking van de verovering 
van de Nieuwe Wereld is dan ook niet aannemelijk. 
Hoogstwaarschijnlijk is hier dus ook geen specifieke his-
torische gebeurtenis tijdens de verovering van Amerika 
afgebeeld, zoals vaak is betoogd. Mogelijk weerspiegelt 
de voorstelling de vroege kritiek op het ruw verstoren 
van de vrede van de ‘paradijselijke nieuwe  wereld’ door 
de Europese indringers. 

Aangezien Mostaert de Nederlanden nooit heeft 
verlaten, kan dit geen ooggetuigenverslag zijn. 
Geïllustreerde reisverslagen van expedities, van onder 
anderen Christoffel Columbus en Amerigo Vespucci van 
rond 1500-10,  zouden als mogelijke inspiratiebronnen 
kunnen hebben gediend voor sommige onderdelen, 
 bijvoorbeeld de naakte mensen en bepaalde dieren.

FASCINATIE VOOR HET VREEMDE

Jan Jansz Mostaert geldt als een van de belangrijkste 
Haarlemse schilders van de eerste helft van de 16de 
eeuw. Hij staat vooral bekend om zijn portretten en 
 religieuze schilderkunst. In zijn oeuvre is dit landschap 
met zijn profane onderwerp een volstrekt unicum. Naast 
de mededeling van Van Mander dat Mostaert de schilder 
is van dit tafereel, is de toeschrijving ook op stilistische 
gronden overtuigend. Er zijn duidelijke verbanden aan 
te wijzen met werken die op zijn naam staan, zoals het 
heuvelachtige landschap en de dieren in De verstoting 
van Hagar in Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid. 
Ook een vergelijking van de typische wolken formaties in 

25  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2013



andere schilderijen van Mostaert met het hier  besproken 
paneel laat geen twijfel over de  toeschrijving bestaan. 

Alleen Van Manders toevoeging dat het schilderij 
onvoltooid is (‘is onvoldaen gelaten’), is op het eerste 
gezicht moeilijk te verklaren. Bij nader inzien blijkt dat 
vooral het gebergte links in de achtergrond met vrij 
grote, niet nader gedetailleerde, vlakken is opgebouwd; 
het is aannemelijk dat de verflaag in deze partijen trans-
parant is geworden – wat ook al ongeveer 60 jaar na 
 ontstaan, toen Van Mander het zag, het geval zou kunnen 

zijn geweest – waaruit de conclusie werd getrokken  
dat het schilderij onvoltooid is gebleven. 

In 1518 benoemde Margareta van Oostenrijk  
(1480-1530), landvoogdes der Nederlanden, die haar 
hof in Mechelen had gevestigd, Jan Mostaert tot ‘painctre 
aux honneurs’. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat 
Mostaert, zoals Van Mander beweerde, 18 jaar lang 
Margareta’s hofschilder was, past de thematiek van 
het schilderij enigszins bij de toenmalige sfeer van het 
Habsburgse hof. Margareta kreeg van haar neef keizer 
Karel V in 1523 als geschenk een deel van de ‘schat 
van Moctezuma’, die hem door Hernán Cortés was 
toegezonden. De interesse en bewondering hiervoor 
was groot in een tijd van ingrijpende veranderingen, 
waarin onder andere het gedroomde ‘verloren para-
dijs’ aan het andere einde van de wereld was ontdekt 
en de  wereld ineens niet meer was zoals men altijd 
had gedacht. Dat het recent aangekochte schilderij 
van Mostaert voor Margareta gemaakt zou zijn, kan 
niet  worden bewezen. In 1604, toen Van Mander het 
schilderij zag, was het immers in het bezit van Mostaerts 
kleinzoon in Haarlem (‘zijn soons soon, d’Heer Niclaes 
Suycker, Schout der stadt Haerlem’). Maar het is voor-
stelbaar dat verhalen en misschien ook bezoeken aan 
Margareta’s hof de kunstenaar tot dit uitzonderlijke 
thema  hebben geïnspireerd. De fascinatie voor het 
vreemde, het exotische, krijgt in dit schilderij al vroeg 
gestalte. Het is  bovendien opvallend dat Mostaert ook 
de schilder is van een ander uniek werk dat in verband 
met het hof van Mechelen blijkt te staan: het vroegst 
bekende, zelfstandige renaissanceportret van een 
Afrikaanse man. Dit schilderij kon mede dankzij de 
Vereniging Rembrandt in 2005 aan de verzameling  
van het Rijksmuseum worden toegevoegd. 

EEN BEWOGEN GESCHIEDENIS

Na de beschrijving door Karel van Mander in zijn Schilder-
boeck van 1604 zijn er geen bronnen bekend over het 
verblijf van het schilderij tot rond 1900. Toen bevond het 
zich achtereenvolgens in verschillende privé collecties in 
Nederland. Pas in 1909 werd er opnieuw over dit werk 
gepubliceerd door de kunsthistoricus Ernst Weiss, die 
het in de verzameling van J.B. van Stolk in Scheveningen 
had ontdekt. Tussen 1912 en 1928 was het te zien in het 
van Stolk-museum in Haarlem, waarna het werd geveild. 
In 1929 werd het in het Rijksmuseum Amsterdam tijdens 
de tentoon stelling voor oude kunst door de Vereeniging 
van Handelaren in Oude Kunst geëxposeerd. Ergens 

De aanbidding der koningen

Jan Jansz Mostaert

ca. 1525-30. Olieverf op 

paneel, 51 x 36,5 cm

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

De verdrijving van Hagar

Jan Jansz Mostaert

ca. 1520-25. Olieverf op 

paneel, 94 x 131 cm

MUSEO THYSSEN-

BORNEMISZA MADRID
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vóór 1931 kwam het landschap van Mostaert terecht 
bij kunsthandelaar Jacques Goudstikker, van wie het in 
juli 1940 voor de kunstcollectie van Herman Göring 
werd geroofd. Nadat het in 1945 was teruggevonden 
door de geallieerden, kwam het via het Central 
Collecting Point in München terug naar Nederland.  
Als bruikleen van de Dienst voor ’s Rijks Verspreide 
Kunstvoorwerpen (later opgegaan in het Instituut 
Collectie Nederland) bevond het schilderij zich tot 
2006 in het Frans Hals Museum te Haarlem. Na de res-
titutie aan de erven Goudstikker reisde het in de tentoon-
stelling Reclaimed: Paintings from the collection of Jacques 
Goudstikker langs vijf musea in de Verenigde Staten. In 
maart 2013 was het tenslotte te zien op de TEFAF in 
Maastricht bij kunsthandel Simon Dickinson. Bij elkaar is 
het schilderij in de 20ste eeuw op niet minder dan twaalf 
tentoonstellingen  geëxposeerd, maar velen zullen het – 
misschien ook onbewust –  kennen van de reproducties die 
vroeger in de trein hingen. Bovendien was het in 2002  
afgebeeld op een postzegel. Maar hoezeer een kunstwerk 
ook deel uitmaakt van het collectieve geheugen, er moet 
natuurlijk altijd opnieuw worden gekeken naar het belang 
voor de Collectie Nederland, plant men zo’n aankoop.

KUNST ÉN GESCHIEDENIS

Het Rijksmuseum beheert een belangrijke collectie 
vroege, vooral Noord-Nederlandse schilderkunst. In deze 
context is dit zeldzame schilderij een prominente en 
gezichtsbepalende toevoeging, zowel op het gebied van 
de kunst als van de geschiedenis, de twee collectiepijlers 
van het museum. Niet alleen versterkt het de reeds 

aanwezige groep schilderijen van Mostaert (Portret van 
een Afrikaanse man, Aanbidding der koningen en Portret van 
een vrouw) en de Haarlemse school, waaronder werken 
van Geertgen tot Sint Jans en Maarten van Heemskerck, 
maar het is in de collectie ook het vroegste landschap 
met een panoramisch gezicht. De nieuwe aanwinst ver- 
tegenwoordigt bij uitstek de vroege ontwikkeling naar 
de autonome Hollandse landschapsschilderkunst van 
de late 16de en 17de eeuw. Dit canonieke werk binnen 
de westerse kunstgeschiedenis is bovendien een van  
weinige vroege voorbeelden van een historieschilderij 
dat een profane, actuele thematiek laat zien. 

Naast de kunsthistorische waarde, is dit werk van 
Mostaert ook historisch gezien van groot belang. Als 
het vroegst bekende schilderij dat de verovering van 
Amerika door de Europeanen en de ontdekking van de 
‘Nieuwe Wereld’ uitbeeldt, is het een visuele getuigenis 
van het rijk onder keizer Karel V waarin de zon nooit 
ondergaat, en waarvan ook Nederland deel uitmaakte. 
Hier ontmoet de oude wereld de nieuwe, verbeeld door 
een kunstenaar uit Haarlem. Daarbij is het schilderij 
een interessante vroege voorloper van de beeldvorming 
van de Spanjaarden als agressors vanuit Nederlands  
perspectief, zoals dat in de tweede helft van de eeuw  
in talloze Nederlandse afbeeldingen gemeengoed zou  
worden, nadat in 1568 de Opstand tegen het Habsburgse 
gezag in de Nederlanden was uitgebrokens

Matthias Ubl

Junior conservator vroege Nederlandse en  

Duitse kunst en glas-in-lood
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Portret van een  

Afrikaanse man

Jan Jansz Mostaert

ca. 1525-30. Olieverf op 

paneel, 30,8 x 21,2 cm

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM 

Portret van een vrouw

Jan Jansz Mostaert

ca. 1525. Olieverf op paneel, 

64,3 x 49,5 cm 

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

De Scène uit de verovering van 
Amerika is verworven met steun van 
Vereniging Rembrandt en de Stichting 
Nationaal Fonds Kunstbezit, de 
BankGiro Loterij, het Mondriaan Fonds 
en het Nationaal Aankoopfonds van 
het Ministerie van OCenW, het 
VSBfonds, het SNS REAAL Fonds en de 
familie Goudstikker (ter nagedachtenis 
aan Jacques Goudstikker)
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