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VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN

De werktekeningen die glasschilders in vroeger eeuwen  gebruikten 
in hun atelier zijn in de meeste gevallen verloren  gegaan. Museum 
De Lakenhal is onlangs de trotse eigenaar geworden van een zeld-
zaam voorbeeld uit de eerste helft van de 16de eeuw, dat moet zijn 
gebruikt in een Leids atelier. De voorstelling is de vroegst bekende 
uitbeelding van het thema ‘rijke kinderen, arme ouders’, een onder-
werp dat ook vandaag de dag nog actueel is.

Werkplaatstekening met een voorstelling van ‘rijke 
kinderen, arme ouders’
Anoniem, Leiden
ca. 1520-30. Pen in bruin en rood krijt, ø 229 mm
Bijdrage: € 9.008 uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN

De werkplaatstekening is aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar BankGiro Loterij Aankoopfonds

Uit het atelier van de glasschilder
Museum De Lakenhal verwerft vroege werkplaatstekening
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 Werkplaatstekeningen werden herhaaldelijk 
gebruikt bij het beschilderen van glas
panelen. Ze werden onder het glas gelegd, 

zodat de voorstelling nageschilderd kon worden. 
Dergelijke tekeningen zijn zeldzaam omdat ze als 
werkmateriaal versleten. Dit in tegenstelling tot de 
prachtig uitgewerkte ontwerpen of moedertekeningen, 
ook wel vidimussen genaamd, die vaak gemaakt zijn 
door gerenommeerde kunstenaars en dikwijls bewaard 
zijn gebleven.

De nieuwe aanwinst behoort tot een groep van 
drie tekeningen uit een samenhangende reeks, die 
vanaf de 16de eeuw tot 1937 bij elkaar is gebleven. 
De voorstelling kan niet begrepen worden zonder 
de andere twee tekeningen erbij te betrekken. Op de 
eerste zien we een jong echtpaar en een kind die een 
oudere man (hun vaderopa) verwelkomen en naar de 
mooiste zetel aan de eettafel geleiden. Het vervolg is 
te zien op de tweede tekening. De (groot)vader en het 
jonge echtpaar genieten van de maaltijd in een ruimte 
verwarmd door een haardvuur. Op de kleine scène 
links zien we het afscheid van de oude man die waar
schijnlijk daarbij waardevolle voorwerpen meekrijgt 
van zijn zoon. 

De derde tekening, nu in Leiden, verbeeldt echter 
het negatieve voorbeeld. De oude vader zit apart, 
haast als een ongewenste gast, met een relatief karig 
maal, terwijl de zoon de belangrijkste zetel aan de rijk 
gedekte tafel heeft ingenomen. Het jongetje lijkt zijn 
grootvader brutaal aan te kijken. Deze reeks is voor
alsnog de vroegst bekende uitbeelding van het vooral 
in de 17de eeuw populaire thema ‘rijke kinderen, arme 
ouders’. Dat de reeks ook in productie is genomen, 
blijkt uit een ruitje in Worms met dezelfde voorstelling 
als de tekening in Parijs. Ook in andere buitenlandse 
collecties zijn voorbeelden bewaard.

WAAROM LEIDS?

De grote productie van glasruitjes in de Nederlanden 
begon in het midden van de 15de eeuw. Kerk en adel 
waren al van oudsher opdrachtgever voor monumen
tale gebrandschilderde ramen. In navolging hiervan 
bestelde de gegoede burgerij in de 16de eeuw ook ge
brandschilderde ruitjes voor woonhuizen en openbare 
gebouwen. Naast religieuze voorstellingen ontstonden 
ook dit soort exempelen, moraliserende afbeeldingen.

Drie eeuwen later was er in Leiden nog iets van  
dit glaspatrimonium over. Rond 1850 verzamelde  
B.W. Wttewaall, één van de stichters van Museum De 
Lakenhal, in Leiden een aantal 16deeeuwse ronde glas
ruitjes. Zijn collectie bleef in de familie. Mede dankzij 
de Vereniging Rembrandt en het Prins Bernhard Fonds 
kon directeur/conservator Wurfbain in 1970 alsnog een 
gedeelte van de collectie Wttewaall aankopen. Deze en 
andere 16deeeuwse ruitjes uit Leiden zijn beschilderd 
met een kenmerkende donkerbruine glasverf die niet 
voorkomt op glasruitjes uit andere productiecentra. 
Ook in het exemplaar in Worms is deze glasverf ge
bruikt, waaruit mede kan worden afgeleid dat de reeks 
een Leidse oorsprong heeft. Een andere eigenschap van 
Leidse ruitjes is de buitengewone aandacht voor de ge
bruiksvoorwerpen: zoutvaten, wijnkannen, blaasbalgen 
en zelfs het voedsel zijn tot in detail weergegeven.  

Het is uitzonderlijk dat deze werkplaatstekening 
is teruggekeerd naar de ontstaansplek. De aanwinst 
werpt een zeldzame blik op de werkplaatspraktijk van 
Leidse glasschilders uit de 16de eeuw en verbeeldt een 
nog altijd actueel onderwerp, de ouderenzorg (parti
cipatiesamenleving!)s

Werkplaatstekening met 
een voorstelling van ‘rijke 
kinderen, arme ouders’
Anoniem, Leiden
ca. 1520-30. Pen in bruin en 
rood krijt, ø 225 mm
VICTORIA AND ALBERT MUSEUM, 

LONDEN © Victoria and Albert

Museum, Londen

Werkplaatstekening met 
een voorstelling van ‘rijke 
kinderen, arme ouders’
Anoniem, Leiden
1520-30. Pen in bruin en rood 
krijt, ø 229 mm
FONDATION CUSTODIA,

COLLECTION FRITS LUGT, PARIJS

Gebrandschilderde glasruit 
met een voorstelling van 
‘rijke kinderen, arme ouders’
Anoniem, Leiden
ca. 1520-30. Glas, grisaille en 
zilvergeel, ø 22,0 cm
MUSEUM HEYLSHOF, WORMS 

Foto: Corpus Vitrearum Deutschland/

Freiburg (Rüdiger Tonojan)

Kees Berserik

Kunsthistoricus/Corpus Vitrearum 

Nederland

 

Prosper de Jong

Conservator kunstnijverheid/

Corpus Vitrearum Nederland
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Een aanvraag met spoed

Op 22 januari van dit jaar diende Museum De Lakenhal 
een spoedaanvraag in bij het bestuur van de Vereniging 
Rembrandt. Een preadvies werd gevraagd aan Ger Luijten, 
 directeur van de Fondation Custodia Parijs en lid van de  
Raad van Adviseurs. 

Op 26 januari stuurde hij  
deze mail: ‘Vanaf vrijdag is de 
Fondation Custodia verstoken 
van internet. Om op korte 
 termijn advies te kunnen 
geven gebruik ik mijn tele-
foon. Ik zou willen pleiten 
voor steun aan deze aanvraag. 
Ontwerpen voor glasruitjes  
uit deze periode zijn hyper-
zeldzaam. In de collectie Lugt 
is een karton dat met dit ont-
werp samenhangt. Ik had een 
post it in de veilingcatalogus 
gestopt voor onze documenta-
tie en heb even overwogen te 
bieden, maar vind het veel 
juister als deze tekening in  
De Lakenhal zou belanden.  
De toestand is vergelijkbaar 
met onze tekening die ik erbij 
heb gepakt om ook techniek 
en stijl te vergelijken: de teke-
ningen zijn zeker van dezelfde 
hand. De kunstenaar gaf de 
 figuratie gestileerd weer zodat 
de glasschilder deze eenvoudig 

op het glas kon overzetten. 
De functie is goed te door-
gronden. En het onder werp 
‘rijke kinderen, arme ouders’ 
draagt bij aan de aantrekkelijk-
heid. Het thema past prachtig 
in de vroeg-stedelijke moraal. 
Ik zou kortom willen adviseren 
de aanvraag te steunen en het 
mogelijk te maken dat het 
museum kan bieden tot het 
eerste bedrag boven 20.000 
dollar. Dat is een redelijk be-
drag voor een zeldzaamheid 
als deze.’

Gezien het preadvies werd 
het maximum aan het ge-
vraagde bedrag losgelaten en 
meer steun toegezegd, als ten-
minste het museum ook hoger 
zou willen gaan dan de door 
hen verwachte aankoopprijs 
van € 10.000. Deze verhoging 
bleek nodig, uiteindelijk droeg 
de Vereniging nog steeds de 
gevraagde 50% bij aan deze 
aankoop, met € 9.008. 

Kunstvragen 

Philip de Haseth Möller (65)
Directeur van vennootschappen, bestuurslid van de Vereniging 
Rembrandt, lid sinds 2004

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Als kind werden mijn zusjes en ik museum 
in, kathedraal uit gesleurd, dus het is met de 
paplepel ingegoten. Zoals dat gaat onderging 
ik dat eerst met tegenzin, maar uiteindelijk is 
het mij mijn hele leven bijgebleven.’

Herinnert u zich nog uw eerste 
kunstreproductie?
‘Jazeker, dat was een poster van Ger Lataster, 
een aankondiging voor een tentoonstelling. 
Die had ik van een vriend van mijn ouders 
gekregen.’
 
Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Ik denk dat dat een naakttekening van Jan Sluijters is geweest, 
gekocht bij Christie’s. Een aantrekkelijk en vooral decoratief ding. 
Later heb ik dat verkocht of ingeruild.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Het Rijks, het Mauritshuis, en ook het Dordrechts Museum vind 
ik een heel leuk museum. Als ik in Londen ben ga ik altijd naar de 
Wallace Collection en in Parijs ga ik graag naar Musée Nissim de 
Camondo. Dat zijn musea met mooie vaste collecties en actieve 
directies die ervoor zorgen dat er altijd wat te beleven is.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk gemaakt?
‘Prijst de lijst in het Rijksmuseum, alweer een hele tijd geleden. 
Voor het eerst werd ik me bewust van de relatie tussen schilderij 
en lijst. Dat was een openbaring.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen 
steunen?
‘Vooral 18de-eeuwse kunst en kunstnijverheid. Ik verzamel 
schilderijen uit die periode. De Nederlandse 18de eeuw is een 
onderschatte eeuw, ingeklemd tussen wat kunsthistorici de 
mooiste periodes vinden.’

Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen 
verzameling aan een museum willen schenken, om iedereen 
van mee te kunnen laten genieten? 
‘Dat zijn er meer. Wat ik een buitengewoon aantrekkelijk 
schilderijtje vind, is een werk van Pieter Christoffel Wonder, van 
een vrouw die haar handschoenen aan- of uittrekt bij een raam. 
Het doet denken aan interieurs in de Deense schilderkunst van 
omstreeks 1800 en toen ik het voor het eerst zag, dacht ik ook 
dat het van een Deen was. Eind dit jaar komt het te hangen op 
de tentoonstelling over Wonder in het Centraal Museum.’

INTERVIEW


