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Een oude fiets van Burgers in het Dordrechts 
Museum, een van de mooiste kunstmusea van 
Nederland. Dat is raar. De Lebuïnuscodex,  
misschien wel de rijkste middeleeuwse boek-
band in Nederlands openbaar bezit, daar vlak-
bij opgesteld. Een protserige zilveren bokaal 
uit 1660, bijna een meter hoog, vlakbij vier 
leesplankjes met het bekende Aap, Noot, Mies. 

De tentoonstelling in het Dordrechts 
Museum is georganiseerd in het kader 
van het fellowship van de Vereniging 
Rembrandt, dat in 2009 is ingesteld 
om de kennis van en de belangstel
ling voor het openbaar kunstbezit in 
Nederland te vergroten. Onze fellow, 
de Utrechtse hoogleraar Kunstge
schiedenis Peter Hecht, realiseerde in 
het kader van dit fellowship tot nu 
toe onder meer De collectie verrijkt  
in Museum Boijmans en het online 

begin van zijn Boek in de maak 
(allebei op de site van de Vereniging 
te vinden). Ook gaf hij ieder jaar een 
cursus in Utrecht waarin bijzondere 
aandacht aan de geschiedenis van 
het openbaar kunstbezit werd 
besteed. Uit liefde voor de stad, 
waaraan ook de jonge kunsthistorici 
Hilbert Lootsma en Teun Bonenkamp 
meewerkten, past in diezelfde reeks. 
Het fellowship van de Vereniging 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
het K.F. Heinfonds.

het als gewicht op een mangelpers 
werd gebruikt. En als dat niet waar 
is, is het in elk geval goed bedacht, 
zeggen de Italianen dan.

Maar wat een verhalen! Zulke  
verhalen horen bij de verzameling 
van een echte oudheidkamer, bij het 
soort verzameling dat werd bijeen 
gebracht om de geschiedenis van  
de eigen stad te documenteren. 
Collecties van eigenaardige, niet per 
se mooie spullen, die getuigen van 
vroeger – en die, heel anders dan een 
tekst, een tastbaar beeld van het  
verleden oproepen. Bijna alle oude 
Nederlandse steden hebben zo’n 
verzameling, en vaak zijn het de 
eigen burgers die daartoe het initia
tief hebben genomen. Bij de selectie 
voor de tentoonstelling in Dordrecht 
was het geen criterium, maar het 
zegt toch wel iets dat geen van de 
twaalf objecten die zijn uitgekozen 
om Deventer te vertegenwoordigen 
met openbare middelen zijn aan
gekocht. De zoon van de schilder  
Ter Brugghen vertrouwde vier schil
derijen van zijn vader toe aan de stad 
waar hij zelf was gaan wonen, de 
kinderen van tapijtontwerper Renssen 
schonken de tekeningen die deze 
had gemaakt voor de Deventer tapijt
fabriek. Een fabriek die in de 18de 
eeuw was opgezet ter wille van de 
werkgelegenheid in het verarmde 
Deventer, en die uiteindelijk zo  
succesvol werd dat men in Smyrna, 
nu Izmir, Smyrnatapijten uit Deventer 
importeerde.

De verzamelingen van de stad 
Deventer, de stad waar Erasmus als 
jongen studeerde en waar de schilder 
Ter Borch ooit ‘gemeensman’ (een 
soort raadslid) was, staan in Uit liefde 
voor de stad voor de verzamelingen 
van talloze oude Nederlandse steden 
– want collecties met zulke spullen 
en verhalen zijn er ook in Alkmaar of 

Raar is het inderdaad, om zulke  
spullen bij elkaar te zien, en vreemder 
nog ze uitgerekend in een kunst
museum in een tentoonstelling te 
combineren. 

DEVENTER

Toch vormen deze vier bruiklenen 
aan Uit liefde voor de stad met nog 
een stuk of acht andere samen een 
soort portret van de stad Deventer 
en haar geschiedenis. In Deventer 
werden de eerste fietsen van 
Nederland gemaakt, en een 
Deventer onderwijzer ontwierp het 
leesplankje waar generaties Neder
lan ders mee hebben leren lezen.  
Die bokaal is een hoogst zeldzaam 
object, in Amsterdam vervaardigd  
ter herinnering aan een tijdens zijn 
ambtsperiode overleden Deventer 
raadsheer, en die 12deeeuwse boek
band bevat een handschrift dat ooit 
in Deventer werd gekoesterd, omdat 
men geloofde dat het aan de heilige 
Lebuïnus had toebehoord – de man 
die als eerste in die streken het  
christendom zou hebben verkondigd 
en dat met zijn leven had betaald. 

Dat handschrift in die letterlijk 
schitterende band is niet meer in 
Deventer, maar het wordt voor de 
gelegenheid geleend uit Utrecht, 
waar het terechtkwam toen het in 
1854 werd meegegeven aan een 
Utrechtse geestelijke met belangstel
ling voor christelijke oudheden. Hij 
had het gevonden in de sacristie van 
de Broederenkerk in Deventer, waar 
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in Gouda, in Zutphen of in Kampen. 
Zij verbinden heden en verleden  
en vertellen de bewoners van nu in  
wat voor stad zij eigenlijk wonen en 
van welke geschiedenis zij de erfge
namen zijn. 

LEIDEN

En terwijl de Deventer collectie staat 
voor een oudheidkamer uit een stad 
van meer dan duizend jaren oud, staat 
de verzameling van Museum De 
Lakenhal in Leiden voor een stedelijk 
museum dat recht moet doen aan 
kunst en geschiedenis beide. De kern 
van het stedelijk kunstbezit in Leiden 

bestaat uit een drietal vermaarde 
werken uit voormalig kerkelijk bezit, 
op tijd gered uit de handen van de  
beeldenstormers. Want toen de  
protestanten de katholieke kerken 
overnamen, wisten de bestuurders  
al dat Cornelis Engebrechtsz en Lucas 
van Leyden kunstenaars van veel 
meer dan lokale betekenis waren – 
en dat het daarom de stad zou sieren 
als hun werk zou worden behouden  
en op het stadhuis te zien zou  
zijn. Als kunst, wel te verstaan, 
en niet om voor te bidden. 
Leiden was trots op zijn  
kunstenaars. En het was 
ook – en terecht – trots op 
het met moed doorstane 
beleg van 1574, dat nog 
jaarlijks op 3 oktober 
wordt herdacht. De relie
ken van die strijd zijn, net 
als de kunstwerken die de 
stad uit de Beeldenstorm 
heeft gered, een deel van 
het Leidse patrimonium 
dat in Museum De Lakenhal 
wordt bewaard. In Uit liefde 
voor de stad staat daarom een 
altaarstuk van Engebrechtsz, 
maar ook de kookpot, die door 
een jongen in het verlaten kamp van 
de Spaanse belegeraars zou zijn ge
vonden – naar men zegt met nog 
een kliekje warme hutspot erin. En 
ook hier geldt: zelfs als het niet waar 
is, is het mooi gevonden. 

Kunst en relieken dus, die samen 
over de stedelijke geschiedenis ver
tellen, heel anders dan een tekst dat 
ooit zou kunnen doen. Een steen, in 
de 14de eeuw toevertrouwd aan een 
Leidse kerk ter herinnering aan een 
wonder, dat trouwens, net als de 
hutspotketel, met honger te maken 
had. Een rijke dame had een brood, 
een buurvrouw vroeg om een stukje. 
De dame loog: ‘ik heb niets meer’. 

Boekband van de 
Lebuïnuscodex
Anoniem
ca. 1100. Diverse  
materialen, 35,5 x 26 cm
MUSEUM CATHARIJNE

CONVENT, UTRECHT

Hutspotketel
Brons, 24 x 31 x 25 cm
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN

(overdracht van de stad bij de 
opening van het museum, 1874)

Maar toen zij zelf weer van haar brood 
wilde nemen, was dat in een steen 
veranderd, zo koud als haar hart. Die 
steen – als het waar is – komt uit de 
Pieterskerk, net als Lucas’ altaar met 
het Laatste Oordeel. Maar hij zal niet 
door een kunstkenner zijn gered, maar 
door een gelovige, die meende dat 
God hier zelf een spoor had nagela
ten. En, waar of niet: wat een object 
om te gebruiken in het onderwijs, en 
kinderen te onderhouden over de 
naastenliefde als gebod!

Een museum als De Lakenhal is 
oudheidkamer en kunstmuseum  
tegelijk, en door de rijkdom van zijn 

Leiden was trots op zijn 
kunstenaars. En het was ook 
– en terecht – trots op het 
met moed doorstane beleg 
van 1574
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verzamelingen van veel meer dan  
lokaal belang. Er is kunst en er zijn 
relieken die getuigen van de belang
rijkste momenten uit de geschiedenis 
van de stad. En er is ook volkskunst, 
er zijn tegels en koekplanken, ge
weldig mooie spullen, die nooit het  
toelatingsexamen van een afdeling 
kunstnijverheid in een kunstmuseum 
zullen halen, maar intussen een  
bron van inspiratie zijn geweest voor 

DORDRECHT

Deventer dus, en het onvolprezen 
Museum De Lakenhal, met een  
verzameling kunst en geschiedenis, 
over lange tijd door de stad en haar 
bewoners bijeengebracht. En dan  
is er Dordrecht zelf, waar kunst en 
geschiedenis gescheiden zijn.  
De geschiedenis is er in Het Hof van 
Nederland ondergebracht, maar het 
Dordrechts Museum is een echt kunst

kuns tenaars die de rauwe expressie 
van de makers herkenden en dachten 
dat deze eenvoud veel meer waard 
was dan de kwaliteit van het dure 
luxeproduct. In het Rijksmuseum zijn 
geen koekplanken, maar poppenhui
zen voor rijke dames, en miniatuur
speelgoed van zilver. Toch waren er 
vroeger ook kinderen die met plezier 
in een koek zullen hebben gebeten 
waarop een luchtballon was te zien. 

Een koekplank met een luchtballon

Een koek met een luchtballon erop rond 1800: 
dat zal voor een kind destijds net zo spannend 
zijn geweest als een afbeelding van een vlieg-
tuig een eeuw later. Misschien wel zonde om 
op te eten. 

Koekplanken zijn vaak aantrekkelijk door hun 
ruige houtsnijkunst, maar ze vertellen ook veel 
over de volkscultuur. Wat er grappig werd ge
vonden of wat op een bepaald moment actueel 
was. En vooral ook: wat tot de verbeelding van 
kinderen en volwassenen sprak. Een vrijer en een 
vrijster, altijd goed voor grappen en grollen met 
Sinterklaas. Maar er waren ook stadhouders, en 
talloze ruiters. Grote schepen, die doen denken 
aan verre landen en aan avontuur. Of actualitei
ten, zoals deze kinderlijke voorstelling van een 
luchtballon.

Veel stedelijke musea hebben dit soort  
volkscultuur verzameld, al is er doorgaans weinig 
van te zien. Dat is jammer, want ons nationale 
museum voor kunst en geschiedenis, het 
Rijksmuseum, besteedt er ook geen aandacht 
aan. Het dagelijks leven van de gewone man is 
daar ver te zoeken, en de getoonde kunstnijver
heid is er vooral kunstig en kostbaar. Wie niet 
beter weet, zou kunnen denken dat iedereen 
hier vroeger zijn eten met zilveren bestek van 
kostbaar porselein gegeten heeft, gekleed in 
beeldige kleren. 

Koekplanken passen daar niet tussen, en 
Sinterklaas komen we er alleen maar tegen 
omdat Jan Steen dat kinderfeest zo mooi geschil
derd heeft. Toch hebben die koekplanken (net 
als de zo typisch Hollandse tegels) ook een uit
gesproken artistieke kant, die rond 1900 begon 
te worden opgemerkt. Hun eenvoud had des
tijds iets actueels voor wie meende dat expressie 
in de kunst belangijker dan imitatie was. Menig 
kunstenaar bewonderde daarom dit soort spul
len en probeerde ook zelf naïef te zijn. 

Sommige verzamelaars deelden die gevoelig
heid. Een zeker heimwee naar vroeger was daar 
waarschijnlijk ook niet vreemd aan. Liefde voor 
de ambachtelijke bakkerij en de wens te redden 
wat inmiddels in menig bedrijf als verouderd  
gereedschap werd weggegooid of van de hand 
gedaan. Het stedelijk museum werd vervolgens 
dikwijls de bestemming van wat de vooruitziende 
particulier nog net op tijd verzameld had. 

Tekst uit de publicatie 
Uit liefde voor de stad.
Het boekje is verkrijgbaar 
voor € 6,50. 

Koekplank, gemerkt VWBS
Eind 18de eeuw.  
Hout, 37,5 x 20 cm
MUSEUM DE LAKENHAL,LEIDEN 

(geschenk H. Brummelkamp, 1903)

Schatten uit 
Deventer 
Leiden
Dordrecht

Peter hecht
Hilbert Lootsma

Teun bonenkamp

Aan de buitenzijde van de 1528 
gebouwde Waag in Deventer 
hangt sinds zij werd opgeleverd 
een wonderlijk voorwerp dat 
op het eerste gezicht misschien 
nog het meest doet denken 
aan een voorwereldlijke  
schotelantenne. Maar het is 
een ketel van negentig 
centimeter diep, waarin in 
1434 een valsemunter gesoden 
wart, dat wil zeggen, werd 
gekookt. Hoe dat precies in zijn 
werk ging, is niet helemaal 
duidelijk, maar het overzicht 
van de kosten, inclusief de prijs 
van de eigens daartoe bestelde 
ketel, is in het archief bewaard. 
Bekend is daardoor ook dat de 
beul onder andere een 
onkostenvergoeding voor zijn 
handschoenen ontving en een 
beloning van twee gulden.

 Deventer mocht al in de 
tiende eeuw met een keizerlijk 
privilege van het Heilige 
Roomse Rijk zijn eigen munten 
slaan en de betrouwbaarheid 
van die munten was voor de 
stad van levensbelang. Wie 
daarmee fraudeerde, schaadde 
de hele gemeenschap.

U
it liefde voor de stad

 Uit liefde
voor de stad

Wie niet beter weet, zou kunnen 
denken dat iedereen hier vroeger zijn 
eten met zilveren bestek van kostbaar 
porselein gegeten heeft, gekleed in 
beeldige kleren
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museum, dat al in 1842 door een 
groep geïnteresseerde liefhebbers, 
let wel: Uit liefde voor de stad, werd 
opgericht om de eigentijdse kunst uit 
Dordrecht aan te moedigen. Gelukkig 
begrepen die liefhebbers al snel dat 
eigentijdse kunst uit Dordrecht een 
te smalle basis voor een collectie was. 
Het was te weinig en niet goed ge
noeg. Eigentijdse kunst uit Nederland 
was beter. En omdat het bloed kroop 
waar het niet gaan kon, werd het: 
kunst uit Nederland na 1800, en oude 
kunst uit Dordrecht uit de periode 
daarvoor. Abraham Bredius, de beste 
Nederlandse kunsthistoricus van toen, 

samen leving door de tijd heen. Hier 
is het beeld van de poort van het 
Burgerweeshuis in Deventer, en daar 
staat het gebouw nog, waarin nu een 
bekend poppodium is gevestigd. En 
dat geeft niks, integendeel. Want het 
is mooi, dat blijven door verandering 
mogelijk wordts

Uit liefde voor de stad
20 maart t/m 11 september 
Dordrechts Museum

Voor de leden van de Vereniging 
Rembrandt wordt op 17 maart een pre-
view georganiseerd. Opgeven kan via de  
website: www.verenigingrembrandt.nl.

kreeg een budget om oude kunst  
uit Dordrecht te verzamelen, een 
commissie kocht intussen eigentijds. 
De eerste Alma Tadema in Nederlands 
openbaar bezit werd voor Dordrecht 
gekocht, en ook van de destijds  
wereldberoemde Jozef Israëls kocht 
men een belangrijk werk. Ary Scheffer, 
die in Parijs carrière had gemaakt, 
was nergens zo goed te zien als in 
Dordrecht, dankzij een schenking van 
zijn dochter. En deze Scheffer kreeg 
een monument in Dordrecht toen 
Rembrandt het zijne in Amster dam 
ook nog maar net gekregen had. Maar 
voordat u nu gaat lachen om het on
begrip van toen: de jonge Van Gogh, 
die een tijdje in Dordrecht heeft  
gewoond, was diep onder de indruk 
van die werken van Scheffer en werd 
mede gevormd door de boodschap 
in diens werk. Hij werd getroost in 
het stedelijk museum van Dordrecht, 
door een kunst waarvan hij meende 
dat zij tot hem sprak uit Christus’ 
naam. En troosten met zijn kunst, 
dat wilde Van Gogh zelf ook, net  
als Scheffer, ook toen hij allang had  
gezien dat deze held van zijn jeugd 
er als schilder niet meer toe deed. 

Uit liefde voor de stad laat de drie 
geheel verschillende stedelijke verza
melingen van Deventer, Leiden en 
Dordrecht in sterk geconcentreerde 
vorm zien. Met verhalen bij de spullen 
en bij de kunst. Verhalen die een 
pleidooi willen zijn voor het stedelijke 
museum – en een hommage aan de 
generositeit van de burgers, die zulke 
instellingen hebben helpen vormen. 
Instellingen waar een Van Gogh zijn 
missie kon ontdekken, of waar een 
kind kan leren dat overvloed maar 
beter kan worden gedeeld. Stedelijke 
musea getuigen van de rijkdom van 
een stad als gemeenschap, een samen
leving waarbij men zich kan aanslui
ten en zich in thuis kan voelen. Een 

Het Dordrechts Museum is een echt 
kunst museum, dat al in 1842 door een 
groep geïnteres seerde liefhebbers,  
let wel: Uit liefde voor de stad, werd 
opgericht

De smarten der aarde, die 
in den hemel troost vinden 
Ary Scheffer
184758. Olieverf op doek, 
145 x 112 cm
DORDRECHTS MUSEUM

(schenking Cornelia  
MarjolinScheffer, 1858) 

Weesjongen
Godfried Gerlach
173536. Zandsteen, H 129,5 cm
STICHTING DEVENTER VERHAAL

(Burgerweeshuis Deventer, sinds 1988 bruikleen 
aan Historisch Museum De Waag)


