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 Soms moet een museum snel reageren bij moge-
lijke aankopen, maar vaak ook is er geduld nodig, 
veel geduld. Er zijn kunstwerken die zo vanzelf-

sprekend in een bepaald museum thuishoren, dat ze 
er vroeg of laat wel terechtkomen. Maar hoe laat je als 
museum zien dat een schilderij uitstekend aansluit bij 
de collectie en dat het een belangrijk stuk is voor het 
museum? Een goede manier om een band op te bouwen 
met de particuliere eigenaar is het kunstwerk aanvragen 
voor een tentoonstelling. Dat is het moment waarop je 
interesse toont en kunt laten zien hoezeer het op zijn 
plaats is in het museum. In het geval van het Portret 
van Hendrik Weymans en zijn familie is dat niet één, maar 
zelfs vier keer gebeurd. 

Al in 1956 organiseerde het Dordrechts Museum 
een overzicht van het werk van de gebroeders Van Strij, 
naar aanleiding van het 200ste geboortejaar van Jacob 
van Strij, de jongere broer van Abraham. Het portret 
van de familie Weymans mocht daarin niet ontbreken. 
Toen werd meteen al duidelijk dat het om een sleutel-
stuk in het oeuvre van Abraham van Strij gaat. In dit 
informele groepsportret – het enige conversatie- of 
‘babbelstuk’ dat de kunstenaar maakte – komen zijn 
kwaliteiten als genreschilder en portrettist samen.

Van Strij heeft geprobeerd zijn opdrachtgevers op 
ongedwongen wijze neer te zetten: Weymans met zijn 
zoon bij het raam, terwijl zij een schilderij dat voor 
hen op een stoel staat bestuderen bij het binnenval-
lende daglicht, en zijn vrouw en schoondochter met 
de drie kleinkinderen bij het doorkijkje naar de tuin. 
Dergelijke groepsportretten van familieleden die zich 
met elkaar onderhouden, meestal rond een tafel in een 
interieur, zijn er in Dordrecht slechts weinig gemaakt. 
Een vergelijkbaar werk, het Portret van de familie De 
Bruijn de Neve in een interieur door Pieter Christoffel 
Wonder uit 1813, is enkele jaren geleden met steun van 
de Vereniging Rembrandt verworven.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 19DE EEUW

Thuis bij de familie Weymans
Conversatiestuk Abraham van Strij voor het Dordrechts Museum

Op de kop af twee eeuwen geleden portretteerde de Dordtse 
kunstenaar Abraham van Strij zijn stadgenoot Hendrik Weymans 
en zijn familie. Het schilderij is altijd in het bezit van de nazaten van 
de geportretteerden gebleven, maar vormt sinds enkele maanden 
een van de hoogtepunten in de Van Strij-zaal van het Dordrechts 
Museum. Het is een goed voorbeeld van een werk dat het museum 
al lang in zijn vizier had en dat nergens anders zo mooi past als  
in Dordrecht. Dat vond de vorige eigenaar uiteindelijk ook.

Portret van Hendrik Weymans en zijn familie
Abraham van Strij 
1816. Olieverf op paneel, 70,5 x 85 cm
Bijdrage: € 40.000 waarvan € 20.000 uit het Willem en 
Mary Reus-de Lange Fonds. 
DORDRECHTS MUSEUM

Het Portret van Hendrik Weymans en zijn familie door Abraham 
van Strij is aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar Willem en Mary Reus-de Lange Fonds.

Jurk van Maria
Catharina Meertens
DORDRECHTS MUSEUM
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DORDTS ACCENT

Na de tentoonstelling in 1956 was het schilderij nog 
drie keer te gast in het Dordrechts Museum. In 1986 
werd het getoond op Tussen zonnegoud en kaarslicht. 
Dordtse meesters 1780-1840. In de bijbehorende catalo-
gus werd benadrukt dat de voorgestelde Hendrik 
Weymans niet alleen kunstliefhebber was, maar ook 
directeur van ‘Teekengenootschap Pictura’, waarvan 
Abraham van Strij een van de oprichters was. Het  
familieportret is dus om meerdere redenen belangrijk, 
zowel als bijzonder werk in het oeuvre van de kunste-
naar als vanwege de relatie met het artistieke milieu 
in het Dordrecht van die tijd.

In 2000, toen de tijd rijp was voor een groot overzicht 
van schilderijen en tekeningen van de gebroeders Van 
Strij, was het portret van de familie Weymans natuur-
lijk opnieuw van de partij. Deze tentoonstelling 
vormde bij uitstek een gelegenheid om de balans op 
te maken: welke werken van Abraham van Strij heeft 
het museum zelf, welke leemtes zijn er en wat bevindt 
zich nog in particulier bezit? Het moge duidelijk zijn 
dat het Portret van Hendrik Weymans en zijn familie hoog 
op het verlanglijstje bleef staan. 

En in 2013 was het zelfs voor de vierde keer te zien 
in het Dordrechts Museum. Op de tentoonstelling  
De kunst van het opvoeden werd aangetoond dat met het 

Thuis bij de familie Weymans
Conversatiestuk Abraham van Strij voor het Dordrechts Museum
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portret van de familie Weymans ook een Dordts accent 
gegeven kon worden aan een thema dat veel breder 
van opzet was. Vanaf dat moment is er intensiever 
contact geweest met de eigenaar van het schilderij en 
werd aankoop een steeds reëlere mogelijkheid. 

EEN LANDSCHAP VAN BROER JACOB 

Voor zover de verschillende tentoonstellingen niet al 
bewezen hoe belangrijk het familieportret is in het 
oeuvre van de kunstenaar en hoe mooi het aansluit bij 
de collectie, in het Dordrechts Museum bleken zich 
ook nog eens tal van stukken te bevinden die met de 
familie Weymans te maken hebben. Zo is het jongste 
kind op het schilderij, Hendrika Catharina, in 1839 
getrouwd met een neef van de gebroeders Van Strij, 
de amateurschilder Simon van Brakel, van wie het 
museum verschillende schilderijen en tekeningen bezit. 
Via deze lijn is het familieportret vererfd. En niet alleen 
het schilderij: ook de gele jurk waarin schoondochter 
Maria Catharina Meertens is afgebeeld en een kunstig 
gemaakt huwelijkskaartje van Hendrik Weymans en 
Elisabeth Logger uit 1788 waren in de familie bewaard 
gebleven. Zowel de japon als het kaartje zijn nu met 
het portret in de collectie gekomen en geven de ge-
schiedenis van deze Dordtse familie extra kleur.

Je zou zelfs kunnen zeggen dat er ook nog een 
Jacob van Strij op de koop toe werd verkregen.  
In het familieportret hangt immers een landschap  

aan de muur dat sterk aan diens werk doet denken. 
Inderdaad blijkt Hendrik Weymans ook van hem een 
schilderij in bezit te hebben gehad. Weymans organi-
seerde in 1819 samen met Abraham van Strij een ten-
toonstelling van eigentijdse meesters uit Dordrecht 
en zond daarbij ‘Een groep Schapen en Runderen in 
een Hollandsch Landschap’ van Jacob van Strij in. 
Die beschrijving komt goed overeen met het weerge-
geven werk. Misschien heeft Abraham het landschap 
van Jacob met opzet zo’n prominente plek gegeven, 
als eerbetoon aan zijn broer die in het jaar ervoor  
 was overledens

 
Sander Paarlberg

Conservator oude kunst

Portret van de familie 
De Bruijn de Neve 
Pieter Christoffel Wonder
ca. 1813. Olieverf op  
paneel, 61,7 x 75 cm 
HUIS VAN GIJN, DORDRECHT 

Huwelijkskaartje van 
Hendrik Weymans en 
Elisabeth Logger
DORDRECHTS MUSEUM
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