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VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

 In het collectieplan van het museum staat al 
jaren dat er een werk zou moeten worden aan-
gekocht uit de Deense Gouden Eeuw of de 

decennia daarna. Daarmee zou het museum de ver-
wantschap willen laten zien tussen de 17de-eeuwse 
interieurs van Nederlandse meesters als De Witte, 
Metsu en De Hooch in de collectie en het werk van 
Deense kunstenaars uit de 19de eeuw, zoals Købke, 
Eckersberg of Hammershøi. In Deense openbare 
verzamelingen is die verwantschap zo mooi te zien. 
Daarbij zouden we graag willen inzoomen op die 
andere verwantschap tussen Nederlandse en Deense 
kunst, namelijk de wijze waarop kunstenaars van 
beide nationaliteiten omgaan met de weergave van 
het licht.

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam 
heeft, meer nog dan het Amsterdamse Rijksmuseum 
en het Mauritshuis in Den Haag, een internationale 
verzameling van meesters uit de 15de tot en met de 19de 
eeuw. In dit verband is met name de mooie collectie 
Frans impressionisme interessant, met onder andere 
prachtige stukken van Manet, Monet en Cézanne. 
Daarnaast heeft het museum in 1957 Twee meisjes bij een 
appelboom aangekocht, nog steeds de enige Munch in 
een Nederlandse openbare collectie. Uit de 17de eeuw 
zijn er behalve de genoemde interieurs ook diverse 
landschappen te zien, met als hoogtepunt de mean-
derende rivier van Philips Koninck. De uiterwaarden 
baden in licht dat resulteert uit de strijd tussen de 
zon en een machtig wolkendek. Het is hetzelfde soort 
daglicht – zonlicht dat wit reflecteert tussen wolken 
en water – waar ook Vilhelm Hammershøi en andere 
Noordelijke schilders zo van houden. 

De Rotterdamse verzameling bevat dus veel 
 stuk ken van kunstenaars die Hammershøi tot inspira-
tie dienden. Ook is er een interessante parallel met 

zijn Nederlandse generatiegenoten, in het  bijzonder 
met de schilders in de kring van de Tachtigers, zoals 
Breitner, Karsen en Witsen. Zij schilderden het leven 
in de grote stad en werden daarom ook wel de ‘steedse 
impressionisten’ genoemd. Net als Hammershøi 
werkten ze met stemmige, zwakke kleuren, soms zelfs 
alleen in gradaties van zwart, wit en grijs. En net als 
hij kadreerden zijn Nederlandse collega’s hun onder-
werp op een door fotografie geïnspireerde (en in het 
geval van de Nederlanders vaak zelfs direct daaraan 
ontleende) manier. Hammershøi bezocht Nederland 
voor het eerst in 1887 en zou met hun werk kennis- 
gemaakt kunnen hebben. In de collectie van Museum 
Boijmans zijn de Tachtigers mooi vertegenwoordigd. 

HOOFDROL VOOR HET LICHT

Balkonkamer van Spurveskjul (Mussennest) is een 
enigszins atypisch schilderij voor Hammershøi. 
Herkenbaar als een Hammershøi, is deze ‘studie’ 
uit 1911 tegelijkertijd in meerdere opzichten een 
 buitenbeentje: klein (43,2 x 53,3 cm), in het bezit van 
de kunstenaar gebleven, na zijn overlijden in tegen-
stelling tot de rest van de nalatenschap niet direct 
geveild maar in familiebezit gebleven, nauwelijks 
geëxposeerd, en in 1918 terechtgekomen in de verza-
meling van connaisseur en kunsthandelaar Valdemar 
Kleis. Het ‘andere’ zit hem ook in de schilderstijl. 
Terwijl hij doorgaans volledig dekkend schildert, 
heeft Hammershøi de compositie hier opgezet in 
losse verftoetsen die elkaar amper raken. De stijl heeft 
daardoor iets pointillistisch. En terwijl de eenzame, 
verstilde figuur in de ruimte min of meer zijn handels-
merk is, heeft hij hier afgezien van enige figuratie. 

We zien een deel van een kamer met aan de 
rechter kant een raam en openslaande deuren; een 
van de deuren staat open. Het is een kamer op de 
eerste verdieping van het huis Spurveskjul, dat de 
architect-schilder Abdilgaard aan het begin van 
de 19de eeuw iets ten noorden van Kopenhagen 
bouwde. Hammershøi verbleef er in de zomer van 
1911. Hij schilderde zeker drie werken waarop deze 
balkonkamer figureert. Een daarvan toont zijn vrouw 
Ida op de rug en het tweede is een zelfportret dat zich 
nu in de collectie van het Statens Museum for Kunst 
in Kopenhagen bevindt. Het derde werk is de door 
Rotterdam verworven studie, een schilderij zonder 
menselijke figuur, waarin het licht ondubbelzinnig 
de hoofdrol speelt. Kijk maar. Op de openstaande 

Stille boodschapper van iets nieuws
Museum Boijmans Van Beuningen introduceert Vilhelm Hammershøi

Het zou grootspraak zijn te beweren dat Museum 
Boijmans Van Beuningen afgelopen maart naar de TEFAF 
ging in de verwachting er een Hammershøi te kopen  
– de eerste voor een openbare Nederlandse collectie. 
Maar toen zich in het openingsuur van de beurs bij 
kunsthandel Daxer & Marschall plotseling de gelegen-
heid voordeed, viel er veel op zijn plaats: deze studie 
aankopen leek een volkomen logische stap.
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deur en tegen de zijkanten van de sponningen in de 
raamkozijnen valt een restje helder daglicht. Door 
het raam en het glas in de deuren stroomt donkerder, 
blauwgrijs licht het vertrek binnen; langs het plafond 
dringt het dieper in de kamer door. Alleen linksonder, 
net buiten beeld, bevindt zich kennelijk iets dat licht 
reflecteert of misschien zelf een lichtbron is.

Hammershøi schilderde geen Frans balkon, meubi-
lair of details, zoals de klink van de deur en het reliëf 
in de sponningen van de kozijnen, dingen die wel te 
zien zijn in het zelfportret van 1911. Hij concentreerde 
zich op de weergave van het wegtrekkende daglicht 

Balkonkamer van Spurveskjul (Mussennest)
Vilhelm Hammershøi (Kopenhagen 1864-1916 Kopenhagen)
1911. Olieverf op doek, 43,2 x 53,3 cm
Bijdrage: € 100.000, waarvan € 30.000 uit het Maljers-de 
Jongh Fonds
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, ROTTERDAM

Balkonkamer van Spurveskjul van Vilhelm Hammershøi is aangekocht 
met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar 
Maljers-de Jongh Fonds, de BankGiro Loterij en een particulier uit 
Rotterdam. 



en het invallen van de avond. De wand met de 
deurpartij en het raam vormt de grens tussen bin-
nen en buiten, waarbij alleen de deur en het kozijn 
zich scherp aftekenen; de ruimte zelf is slechts vaag 
aangeduid en nauwelijks zichtbaar als kamer; het 
gaat hier eerder om de suggestie van ruimte, de 
notie van een plaats, of zelfs van een sfeer waar  
binnen en buiten langzaam in elkaar vloeien. 

TUSSEN REALITEIT EN ILLUSIE

Met deze studie van Spurveskjul toont 
Hammershøi zijn grote talent om iets dat immateri-
eel en bewegelijk is als het ware vast te grijpen en in 
verf te  consolideren. Door bewegelijk licht weer te 
geven, verbeeldt hij  tegelijk de grens tussen realiteit 
en illusie. Het zou kunnen dat deze waarnemer het 
zich heeft ingebeeld, maar exact op de plek waar 
Hammershøi zichzelf schilderde in het zelfportret, 
hangt een witte waas, een vaag licht, als een aan-
kondiging van een bepaalde energie. Alsof er een 
geestverschijning aanstaande of verdwijnende is. 
Met andere woorden: in deze studie zit de sugges-
tie van iets dat van ‘de andere zijde’ komt. 
Daardoor is het niet louter een studie, maar een 
schilderij met een zweem van melancholie,  mystiek 

Zelfportret in Spurveskjul
Vilhelm Hammershøi
1911. Olieverf op doek,  
126 x 149,5 cm
STATENS MUSEUM FOR  

KUNST, KOPENHAGEN

©SMK Photo 

Interieur met vrouw 
aan het virginaal 
Emanuel de Witte 
ca. 1665-70. Olieverf op  
doek, 77,5 x 104,5 cm
MUSEUM BOIJMANS VAN 

BEUNINGEN

(Bruikleen Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed)

Hammershøi in Rotterdam

Vilhelm Hammershøi maakte 
in 1887 zijn eerste reis naar het 
buitenland met als bestemming 
Nederland en België. Uit  
brieven weten we dat de toen 
23- jarige schilder verschillende 

steden, musea en andere be-
zienswaardigheden bezocht. 
Rotterdam was op deze reis 
alleen een tussenstop op weg 
naar Antwerpen, maar toen hij 
in 1891 op huwelijksreis met 
zijn vrouw Ida naar Nederland 
terugkeerde, stuurden zij op 
18 september vanuit Rotterdam 
een brief aan de moeder van 
de schilder waaruit blijkt dat 
Hammershøi met een ontzet-
tende kiespijn naar de stede-
lijke schilderijenverzameling  
is geweest en dat hij een 
nieuwe camera bij zich had. 
Een idee van wat hij foto- 
grafeerde krijgen we uit  
dezelfde brief: ‘Een paar 
dagen geleden waren we in 
Scheveningen. Ida heeft op 
een ezel gereden en ik foto-
grafeerde ze allebei – als we 
in Parijs zijn zullen we zien of 
er iets van te zien is op de 
plaat.’ De genoemde foto is 
niet bekend, maar in het  
archief van het rijksmuseum 
De Hirschsprung Collectie te 
Kopenhagen zijn twee  
hoogst waarschijnlijk door 
Hammershøi gemaakte foto’s 
van de haven van Rotterdam 
bewaard gebleven.

Schilderijen van Hammershøi 
waren tijdens zijn leven  
meermalen te zien op tentoon-
stellingen in Berlijn en Londen 
en na een aantal verkopen aan 
Duitse kunsthandelaars net na 

de eeuwwisseling kon hij hoge 
prijzen vragen. Hij verkocht 
onder  andere werken aan 
musea in Hamburg en Berlijn.

In de afgelopen twee de-
cennia is zijn reputatie sterk 
gegroeid. De aankoop van 
Museum Boijmans Van 
Beuningen lijkt het begin te 
zijn van een nieuwe kijk op 
het werk van Hammershøi. 
Voor het eerst wordt een 
schilderij uit zijn nalatenschap 
aangekocht door een museum 
buiten Denemarken, een 
schilderij dat weliswaar als 
onvoltooid te boek staat maar 
niettemin zeer krachtig over-
komt en bij uitstek laat zien 
hoe de schilder met verf licht 
modelleerde. Een ongesigneerd 
signature piece. Een betere  
introductie tot het werk van 
Hammershøi voor een Neder-
lands publiek ter viering van 
zijn 150ste geboortedag is niet 
te bedenken. 

Jan Gorm Madsen, conservator 

Ribe Kunstmuseum, Denemarken

Vilhelm Hammershøi (?), Gezicht op de 

haven van Rotterdam, foto, ca. 1891  
(De Hirschsprung Collectie, Kopenhagen)
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en ook een zekere dreiging. De open deur functio-
neert als een metafoor voor de sluis tussen ‘das 
Jenseits’, waar de door hem bewonderde schrijver 
Rainer Maria Rilke graag op reflecteerde, en het nu.

Zou het resultaat, een non-figuratief en ten dele 
onbegrensd beschilderd vlak, de schilder zelf  hebben 
verbaasd? Het doek loopt vooruit op veel van wat nog 
komen zou. Dit kunstwerk is meer dan een uitstapje 
binnen het eigen oeuvre, meer dan een fraai bij de 
tijdsgeest (Rilke, Nietzsche, Böcklin, Hodler, Runge) 
aansluitend beeld. Balkonkamer van Spurveskjul plaatst 
zich in een traditie; het is een van de geslaagde pogin-
gen die kunstenaars door de eeuwen heen hebben on-
dernomen om ruimte te definiëren in termen van be-
wegelijk licht en daarbij vallen evenveel connotaties 
te maken naar het heden als het verleden.

We kijken naar achteren en tegelijk naar voren. 
Museum Boijmans Van Beuningen prijst zich 
 gelukkig een kunstmuseum te zijn dat mentaliteiten 
en fasci na ties van kunstenaars door de eeuwen heen 
met elkaar kan verbinden. Een aankoop als deze is 
niet los te denken van de veertig jaar geleden aange-
kochte installatie van Segal, met een gipsen gedaante 
die door een tuindeur naar buiten (of naar binnen?) 
tuurt. Hammershøis studie toont verwantschap met 
de verstilde foto’s van Claerbout in de collectie en 
ook de band met onze installatie van Eliasson, Notion 
Motion uit 2006, die de spiegeling van licht op water 
onderzoekt, lijkt niet te vergezocht. We verheugen 
ons op de confrontatie van deze Hammershøi met  
de architecturale composities van Jan Schoonhoven 
en met de recent verworven installatie van Oscar 



Tuazon. Deze installatie heeft lichtval door een  
open deur, net zoals de studie van Hammershøi, en 
ook bij Tuazon functioneert de deur als een sluis  
tussen daar en hier. 

Een goed kunstwerk kan zijn herkomst niet  
verloochenen en verliest zijn betekenis nooit. Deze 
Hammershøi, zo bescheiden van maat en zo uit-
zonderlijk als hij is, gekocht mede dankzij een gift 
van een Rotterdamse particulier, de Vereniging 

Rembrandt en haar Maljers-de Jongh Fonds en de 
BankGiro Loterij, zou wel eens een van die sleutel-
stukken in de Rotterdamse collectie kunnen worden. 
Een stuk dat vroeger verbindt met nu en dat elke dag 
opnieuw het daglicht in onze zalen zó weet te vangen 
dat het de stille boodschapper wordt van iets nieuwss

Sjarel Ex

Directeur Museum Boijmans Van Beuningen
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Notion Motion 
Olafur Eliasson 
2005. Interactieve  
installatie
MUSEUM BOIJMANS  

VAN BEUNINGEN

(Schenking Han Nefkens 
H+F Mecenaat)

Gesteund vanuit het Maljers-de jonGh Fonds

‘Precies de richting waarin ik had gedacht’

Het schilderij van Vilhelm 
Hammershøi kon worden verwor-
ven dankzij een bijdrage uit het 
Maljers-de Jongh Fonds. Dit fonds 
steunt aankopen van kunst uit de 
periode 1850-1920. ‘Ons primaire 
doel was een bijdrage leveren aan 
de Vereniging Rembrandt,’ vertelt 
mevrouw Maljers. ‘Op de tentoon-

stelling 125 grote liefdes in het Van 
Gogh Museum werd onze mening 
bevestigd dat er heel veel goeds 
is gedaan door de Vereniging. Dat 
stemde tot nadenken. We vinden 
het belangrijk dat particulieren 
bijdragen aan het openbaar kunst-
bezit.’ Mevrouw Maljers is blij dat 
het fonds is aangesproken voor een 

werk van Hammershøi. ‘Toen ik 
hoorde van deze aankoop vond ik 
dat heel interessant, dit is precies 
de richting waarin ik had gedacht. 
Wij zijn vaak in Denemarken  
geweest en kenden het werk van 
Hammershøi al. Prachtig schilder-
werk, dat je niet vaak ziet in 
Nederland.’

Foto: Lotte Stekelenburg, R
otterdam


