


 Op het nu verworven schilderij zijn twee personen 
weergegeven, de Delftse notaris Willem Reijersz  
de Langue en herbergier Daniel van der Brugge. 

Beiden waren aangesloten bij de schutterij van het Witte 
Vendel, een van de vier schuttersgezelschappen die Delft in 
de 17de eeuw telde. Ze zijn in die hoedanigheid ten voeten 
uit afgebeeld, rechts De Langue als sergeant en links Van 
der Brugge als musketier. De Langue is een oude bekende 
voor leden van de Vereniging Rembrandt: in 2009 werd  
een paar huwelijksportretten van deze Delftse notaris en 
zijn echtgenote uit 1626 met steun van de Vereniging aan-
gekocht. Het was niet alleen de kunsthistorische waarde 
van deze pendanten door Willem Willemsz van der Vliet, 
maar vooral ook de persoon van De Langue die deze schil-
derijen zo begeerlijk maakten voor het Delftse museum, 
want de notaris was een spil in het artistieke milieu van 
Delft. Uit zijn archief blijkt dat hij vele prominente kunste-
naars uit de stad tot zijn clientèle kon rekenen, onder wie 
Johannes Vermeer.

Dankzij een bewaard gebleven kopie van de originele 
kwitantie uit 1648 van de schilder Jacob Willemsz Delff 
weten we dat De Langue zich ruim twintig jaar later nog 
een keer heeft laten portretteren. Uit dit document blijkt 
dat hij een ‘stuck schilderij’ van zichzelf en Van der Brugge 
heeft laten maken voor in de Doelen. Daar zou het komen 
te hangen tussen vier andere schutters stukken, gemaakt 
tussen 1592 en 1648. Op dat laatste schilderij, eveneens  
gemaakt door Delff, poseren de officieren van de schutterij 
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW

Verdwenen schuttersstuk keert terug naar Delft
 Het laatste schilderij uit het Doelengebouw teruggevonden

In Museum Prinsenhof Delft wordt een ensemble 
bewaard van vier monumentale groepsportretten, 
die eeuwenlang het gebouw van de Schutters
doelen hebben gesierd. Maar uit een 17deeeuws 
document was bekend dat er een nog vijfde  
schilderij moet zijn geweest. Dat stuk, waarop twee 
schutters van het Witte Vendel zijn afgebeeld, is 
waarschijnlijk al in de 17de eeuw uit het Doelen
gebouw weggehaald. Eind vorig jaar kwam het  
ineens tevoorschijn op een Parijse veiling. Door het 
snelle optreden van Museum Prinsenhof Delft en 
de Vereniging Rembrandt kon het ontbrekende 
werk aan de serie worden toegevoegd.

Schuttersstuk met de portretten  
van Willem Reyersz de Langue en  
Daniël Fransz van der Brugge
Jacob Willemsz Delff
1648. Olieverf op doek, 192 x 126 cm 
Bijdrage: € 108.440, waarvan € 70.000 
uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds 
en € 34.000 uit het Themafonds 17de-
eeuwse Schilderkunst
MUSEUM PRINSENHOF DELFT

Het schuttersstuk van Jacob Willemsz 
Dellf II is aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar 
BankGiro Loterij Aankoopfonds en haar 
Themafonds 17de-eeuwse Schilderkunst, en 
een anonieme schenker.
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waartoe De Langue behoorde. Over de redenen 
waarom de notaris zichzelf met Van der Brugge  
apart heeft laten portretteren in plaats van te poseren 
te midden van de andere officieren, valt alleen te  
speculeren.  

Hoe lang het schilderij in de Doelen heeft gehan-
gen vermeldt de geschiedenis niet, maar op enig  
moment – waarschijnlijk al in de 17de eeuw – is het 
bij de familie van De Langue terechtgekomen. De 
vier andere schuttersstukken bleven in de Doelen tot 
ze omstreeks 1822 naar het stadhuis van Delft werden 
overgebracht. Sinds 1988 hangen ze in Museum 
Prinsenhof. Het schuttersportret met De Langue  
verdween intussen naar het buitenland. In de eerste 
helft van de 20ste eeuw was het in Engeland, waar 
het in 1928 en opnieuw in 1939 op veilingen in Londen 
werd verkocht. De kunsthandelaar die het schilderij 
op de laatste veiling kocht, besefte dat dit een inte-
ressant werk voor Delft zou kunnen zijn. Hij bood 
het de stad te koop aan, maar die had in de crisisjaren 
voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog  
vermoedelijk andere prioriteiten.

 
‘DANS LE GOÛT DE VAN MIEREVELT’

Daarna raakte het schilderij weer voor lange tijd uit 
het zicht, totdat een onderzoeker van de Universiteit 

van Amsterdam Museum Prinsenhof Delft erop atten-
deerde dat het in een Parijse veilingcatalogus werd 
aangeboden. Daar was het beschreven als een Portrait 
en pied de deux officiers ‘dans le goût de Michiel Jansz. van 
Mierevelt’. Het museum was meteen in grote staat van 
paraatheid, want er was geen tijd te verliezen: er restten 
nog slechts twee dagen voor de veiling en het schilderij 
moest ter plekke worden gezien om de conditie te be-
oordelen. Er werd een spoedaanvraag bij de Vereniging 
Rembrandt gedaan. Het bestuur was onmiddellijk 
overtuigd van het (cultuur)historische belang van deze 
aankoop, niet alleen omdat het om een belangrijk stuk 
gaat dat overduidelijk in Delft thuishoort, maar ook 
omdat het een aankoop is die goed past in de zorg 
voor stedelijk erfgoed waar de Vereniging zo sterk op 
hamert. Gelukkig had het museum er rekening mee 
gehouden dat de geschatte opbrengst van € 10.000-
15.000 euro wel eens veel te laag zou kunnen zijn, want 
er was een kaper op de kust, zodat er stevig moest 
worden geboden. Uiteindelijk slaagde het museum 
erin het stuk te bemachtigen, voor € 172.000 (met  
opgeld € 216.880), een veelvoud van de richtprijs. 

Na een restauratie kon het schilderij in augustus 
van dit jaar voor het eerst aan het publiek worden ge-
toond, in samenhang met de andere schuttersstukken 
uit Delft. Rondom de nieuwe aanwinst is een informa-

Schuttersstuk met 
de officieren van het 
Witte Vendel
Jacob Willemsz Delff
1648. Olieverf op doek, 
197 x 275 cm 
MUSEUM PRINSENHOF 

DELFT

Portret van Willem Reyersz de Langue 
(1599-1656)
Willem Willemsz van der Vliet
1626. Olieverf op paneel, 113,2 x 86,3 cm
MUSEUM PRINSENHOF DELFT
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tieve presentatie ingericht, met schilderijen, objecten  
– waaronder kruitpatronen en afgeschoten kogels – 
en archiefstukken over de organisatie, de verantwoor-
delijkheden en de schietwedstrijden van de Delftse 
schutterij. Wie daarvoor openstaat, kan tussen deze 
aanraakbare overblijfselen uit het verleden een  
historische sensatie beleven.

IDENTITEIT EN GESCHIEDENIS

‘Op meerdere niveaus is dit een enorm belangrijke 
aanwinst voor Museum Prinsenhof’, zegt directeur 
Patrick van Mil. ‘In schilderkunstig opzicht is dit het 
beste van de Delftse schuttersstukken, en bovendien 
is het ensemble nu compleet. Net als bij een altaarstuk 
dat voor een specifieke locatie is gemaakt, krijgen 
deze schuttersstukken meer betekenis als je ze in de 
originele context ziet. We kunnen ze helaas niet op de 
oorspronkelijke plaats terughangen, want het gebouw 
van de Doelen bestaat niet meer, maar we kunnen ze 
nu wel bij elkaar tonen. Daarnaast is deze aanwinst 
ook heel belangrijk voor Delft. Het is gemaakt in  
een tijd waarin de stad volop in ontwikkeling was en 
waarin burgers de verdediging van de stad op zich 
namen. We merken dat bezoekers zich ineens van 
alles realiseren, dat ze beseffen waarom het Doelen-
plein zo heet en dat De Nachtwacht van Rembrandt 

 De wensenlijst van Delft

Anita Jansen, conservator van Museum Prinsenhof Delft, 
wist van het bestaan van dit schilderij. Bij de presentatie 
van de nieuwe aanwinst op 25 augustus begon ze haar 
toespraak met de volgende woorden: ‘Iedere conservator 
heeft wel een wensenlijstje van objecten die ooit uit de 
stad of het museum zijn verdwenen, die zijn zoekgeraakt, 
gestolen of verkocht. Of die genoemd worden in oude 
bronnen maar die recentelijk nooit meer zijn gesignaleerd. 
Stukken waarvan je hoopt dat ze ooit weer opduiken  
bij een particulier op zolder, op een veiling of bij een 
kunsthandelaar, omdat ze echt een hiaat vormen in je 
collectie. Ik heb ook zo’n lijstje: die omvat natuurlijk die 
paar schilderijen van Vermeer die we alleen kennen uit 
oude bronnen maar waarvan het helaas weinig reëel lijkt 
dat deze, mochten ze ooit opduiken, in onze collectie  
belanden. Daarnaast stonden bovenaan die lijst twee  
andere 17de-eeuwse schilderijen: een anatomische les, 
geschilderd door Anthonie Palamedesz, en een schutters-
stuk van Jacob Willemsz Delff. Dat laatste werk is nu van 
mijn lijst geschrapt.’

Het schilderij tijdens de 
vernisafname en tijdens 
het verwijderen van de 
oude bedoeking

Portret van Maria Jorisdr 
Pijnaecker (1599-1678)
Willem Willemsz van der Vliet
1626. Olieverf op paneel,  
113,2 x 86,3 cm
MUSEUM PRINSENHOF DELFT



Kunstvragen 

Thea Tigchelaar (66)
Neerlandicus, lid van de Vereniging Rembrandt sinds 2016

Wat is uw eerste  
kennismaking met kunst?
‘Dat is me met de paplepel 
ingegeven. Mijn vader Jan 
Bors was een verwoed kunst-
schilder, hij was altijd bezig 
met zijn kwasten. Toen ik 
een jaar of tien was, heeft  
hij me eens meegenomen 
naar het Rijksmuseum in 

Amsterdam. Hij vertelde zó veel over die schilderijen, dat ik toen dacht 
“wat duurt dit toch lang!” maar achteraf vond ik het wel heel mooi.’ 

Herinnert u zich nog uw eerste kunstreproductie?
‘Ik heb nooit de behoefte heb gehad om reproducties te kopen 
omdat ik zo veel werk van mijn vader heb. Dat is altijd zo geweest, 
we mochten vroeger zelf schilderijen voor onze kamer kiezen.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde, ik heb er niet de ruimte voor.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Mijn favoriet is het Mauritshuis, absoluut. Ik vind het gebouw heel 
erg mooi, maar ook de collectie. En waar ik graag nog eens naar 
terug zou willen is de Hermitage in Sint-Petersburg. Dat museum 
heeft een enorme indruk op me gemaakt.’
 
Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Dat is een lastige vraag, want ik weet niet wat er te koop is en waar 
musea behoefte aan hebben, maar een aankoop waar ik heel blij 
mee was, is het bloemstilleven van Savery dat dit jaar met steun van 
de Vereniging Rembrandt is aangekocht.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk op u gemaakt?
‘In het Mauritshuis was in 2005 een tentoonstelling over trompe 
l’oeil-schilderkunst, Bedrogen ogen. De werken die daar hingen 
waren zo bedrieglijk geschilderd, dat je af en toe het liefst even zou 
voelen of het nu echt of geschilderd was.’

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? 
‘Als een museum werk van mijn vader zou willen exposeren, zou  
ik direct een schilderij doneren. Hij was geen onverdienstelijk  
schilder, verkocht veel en won destijds veel prijzen bij wedstrijden 
van Arti. Nu hangen er alleen twee door hem geschilderde  
portretten in het Speelgoed- en carnavalsmuseum in Oosterhout, 
maar hij kon veel meer.’
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niet een eenmalig iets was. Het gaat over de identiteit 
en geschiedenis van de stad.’ 

De huidige presentatie over de Delftse schutterij 
loopt tot eind januari. Zou het niet aardig zijn om die 
te handhaven als onderdeel van de vaste opstelling? 
Van Mil: ‘Misschien komt deze presentatie volgend 
jaar nog terug, maar eind januari moet er plaats wor-
den gemaakt voor een tentoonstelling over Chinees 
porselein. Het museum heeft geen aparte ruimte voor 
tijdelijke tentoonstellingen. We zitten natuurlijk in 
een middeleeuws kloostercomplex, dus de ruimte is 
beperkt, en voor elke tentoonstelling moeten we een 
gedeelte van de vaste presentatie ontruimen. Maar er 
zijn plannen voor een verbouwing, want de huidige 
huisvestingssituatie legt ons te grote beperkingen op.’

Van Mil wijst op de verbouwingen die de laatst tien, 
vijftien jaar in andere stedelijke musea zijn gerealiseerd, 
zoals in Dordrecht, Alkmaar, Leeuwarden en Den 
Bosch. ‘Daar is het belang van een stedelijk museum 
ingezien en goed geïnvesteerd.’ Hij is optimistisch  
gestemd over de bereidheid van de gemeente om bij 
te dragen aan een renovatie: ‘Door de aanwinsten die 
we de laatste jaren hebben verworven, zoals het kerk-
interieur door Van Vliet dat we met steun van de 
Vereniging Rembrandt hebben aangekocht, en door 
de tentoonstellingen die we recent hebben georgani-
seerd, zoals over de Van Vliet, Het straatje van Vermeer 
en Jan Schoonhoven, is er op lokaal en landelijk niveau 
resonantie ontstaan. Het besef is gegroeid dat het 
museum een parel is waar je zuinig op moet zijn en 
daardoor is er draagvlak voor investeringen.’s

Gerdien Wuestman

Redacteur van het Bulletin van de Vereniging Rembrandt

De tentoonstelling  
Gevonden! Het laatste 
schuttersstuk ontdekt is tot 
en met 29 januari 2017 te 
bezichtigen in Museum 
Prinsenhof Delft


