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Christus en Boeddha
Paul Ranson
ca. 1890. Olieverf op doek, 
66,7 x 51,4 cm
Bijdrage: € 130.000, waarvan  
€ 15.000 uit het Schorer 
Romeijn Grothe Fonds en  
€ 7.500 uit het Van Beekhof 
Fonds
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

Aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede 
dankzij haar Schorer Romeijn 
Grothe Fonds en haar Van Beekhof 
Fonds), het Mondriaan Fonds, de 
BankGiro Loterij en de Vrienden 
van het Gemeentemuseum



NIEUWE AANWINST

Zijn huis stond bekend als ‘de tempel’ en zelf 
werd hij door tijdgenoten als een soort hoge-
priester van de kunst beschouwd: de Franse 
kunstenaar Paul Ranson (1864-1909). Met de 
aankoop van zijn Christus en Boeddha heeft 
Gemeentemuseum Den Haag een markant 
zaalstuk in huis gehaald dat boven dien de 
internationale context voor het werk van Jan 
Toorop en de vroege Mondriaan versterkt. 

Achter de zichtbare 
werkelijkheid

Yoga, meditatie, mindfulness; spiritualiteit is ‘hot’  
tegenwoordig. Maar de zoektocht naar vergeeste- 
lijking is meer dan slechts een modegril van nu.  
Zo deed de Russische expressionist Alexej von 
Jawlensky fanatiek aan yoga om naar eigen zeggen 
lichaam en geest in balans te brengen, schreef zijn 

vriend en landgenoot Wassily Kandinsky in 1912 het 
inmiddels befaamde manifest Über das Geistige in  
der Kunst en organiseerde de Zweedse pionier van 
abstractie Hilma af Klint regelmatig seances om met 
de geestenwereld te communiceren. Dichter bij huis 
voelden kunstenaars als Piet Mondriaan en Jacoba 
van Heemskerck van Beest zich sterk aangetrokken 
door de theosofie. Kortom, de kunstgeschiedenis 
kent een arsenaal van schilders die zochten naar de 
geheimzinnige wereld achter de zichtbare werkelijk-
heid. Naast een interesse in het spirituele, mystieke, 
theosofische of occulte delen zij een reputatie als  
pionier op het gebied van de abstracte kunst. 

In deze context heeft het Gemeentemuseum Den 
Haag met steun van de Vereniging Rembrandt het 
schilderij Christus en Boeddha van de Franse kunstenaar 
Paul Ranson weten te verwerven. Het opmerkelijke 
werk was al eerder te gast in Den Haag, toen het in 
1987 deel uitmaakte van de inmiddels historische  
tentoonstelling The Spiritual in Art: Abstract Painting 
1899-1985, georganiseerd met het Los Angeles County 
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Zoektocht naar spiritualiteit

De Sphinx (‘Les Ames autour de Sphinx’) 
Jan Toorop
1892-97. Krijt, potlood en dekverf op doek, 
126 x 135 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

Oannès
Odilon Redon 
1905. Olieverf op doek, 65 x 54 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

Aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt in 1931



Museum of Art en het Museum of Contemporary  
Art in Chicago. Voor het eerst in lange tijd richtte 
een grote overzichtstentoonstelling zich op de relatie 
tussen de ontwikkeling van abstractie en een fascinatie 
voor spiritualiteit. Ransons schilderij, paginagroot 
afgebeeld in de catalogus, bevond zich toen nog in 
particulier bezit in New York.

Zowel in Den Haag als in de Verenigde Staten 
begon de tentoonstelling met schilders van het sym-
bolisme, waaronder Odilon Redon, Ferdinand 
Hodler, ‘onze eigen’ Jan Toorop en Ranson. Zij ston-
den aan het einde van de 19de eeuw aan de wieg van 
de abstracte kunst. Geïnspireerd door mystieke bron-
nen vervormden zij de zichtbare werkelijkheid, om op 
deze manier dichterbij de kern te komen van zowel 
individuele emoties als universele waarden. Niet toe-
vallig ontstond deze behoefte naar spiritualiteit ge-
durende de industriële revolutie, die tot de teleurstel-
ling van velen weliswaar economische welvaart, maar 
geen geestelijke verrijking had gebracht. 

Les Nabis

Ook Ranson raakte verslingerd aan de wereld van 
mystiek. Ten tijde van het ontstaan van Christus en 
Boeddha sloot hij zich aan bij een stel jonge kunste-
naars in Parijs, die onder de naam Les Nabis 
(Hebreeuws voor ‘de profeten’) een kunstenaarsbe-
weging oprichtte met het karakter van een mystieke 
broederschap. Hun wekelijkse ontmoetingen vonden 
plaats in het huis van Ranson, dat binnen de groep 
bekend stond als ‘de tempel’. Van een eenvormige 
stijl was geen sprake, alhoewel de meeste werken van 
deze kunstenaars zich laten kenmerken door gesim-
plificeerde vormen, donker aangezette contouren en 
decoratieve kleurvlakken. Verschillende leden van de 
Nabis interesseerden zich in meerdere of mindere 
mate voor spiritualiteit, maar geen van hen toonde 
eenzelfde toewijding in het bestuderen van theosofie, 
magie, occultisme en spiritisme als Ranson. In 1890 
portretteerde de leider van het genootschap, Paul 
Sérusier Ranson dan ook als een soort hogepriester 
van de kunst, compleet met attributen als een bis-
schopsstaf, sterrenbeelden en occulte symbolen. 
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GESTEUND VANUIT HET VAN BEEKHOF FONDS

Geen moeilijke beslissing
‘Ja, doen!’ was de spontane reactie van de heer Van Beekhof, toen hij 
de vraag kreeg voorgelegd of zijn fonds mocht worden aangesproken 
voor de aankoop van Christus en Boeddha van Ranson. ‘Ik had nog nooit 
gehoord van die kunstenaar, maar ik ben dol op de Nabis. Het doet er 
ook niet toe of het een bekende naam is, ik vind het een fascinerend 
werk. Over de beslissing om aan deze aankoop bij te dragen hoefde ik 
niet lang na te denken. Mooie kunst moet bewaard blijven voor toe-
komstige generaties.’ 

GESTEUND VANUIT HET SCHORER ROMEIJN GROTHE FONDS

Een werk dat je in het echt moet zien
Al snel na de oprichting van het Schorer Romeijn Grothe Fonds kreeg 
René Radermacher Schorer de gelegenheid om bij te dragen aan een 
aankoop. ‘Verrassend, en een leuke ervaring, want pas bij een steun-
verlening wordt zo’n Fonds op Naam concreet.’ Het symbolisme was 
geen heel bekende stroming voor Radermacher Schorer. Hij moest dan 
ook even wennen aan de gedachte deze aankoop te steunen, maar hij 
was om zodra hij het werk in het echt zag: ‘De kracht en in het bijzonder 
de kleurintensiteit van dat schilderij ga je pas zien als je ervoor staat.’



Utopisch wereldbeeld

Ransons bibliotheek bevatte verschillende esoteri-
sche en occulte geschriften die deel uitmaken van de 
basisliteratuur van de theosofie. De heilige symbolen 
en tekens die de kunstenaar hierin tegenkwam, 
boden hem een oplossing voor de verbeelding van 
het onzichtbare. Vooral het boek De grote ingewijden 
(1889) van de esoterische schrijver Edouard Schuré 
vormde een belangrijke bron voor het schilderij 
Christus en Boeddha. Hierin trachtte Schuré de onder-
linge overeenkomsten tussen verschillende religies 
aan te tonen door te wijzen op de vele parallellen 
tussen de levens en lessen van profeten als Jezus 
Christus en Gautama Boeddha. 

Op quasi-theosofische wijze verbindt ook Ranson 
in Christus en Boeddha verschillende wereldreligies. 
De heftige kleuren, gestileerde vormen en een com-
pleet gebrek aan diepte geven het werk een bevreem-
dende uitstraling. In één beeld schildert Ranson een 
gekruisigde Christus, devote figuren, maar liefst twee 
boeddhafiguren en vijf gestileerde lotussen die in het 

hindoeïsme de uiteenlopende betekenissen dragen 
van goddelijkheid, verlichting en de menselijke  
ziel. Tot slot draagt het werk de Arabische inscriptie 
‘Furusiya Nabiy’, die zich vrij laat vertalen in 
‘Ridderorde der profeten’. Het bonte geheel is  
hiermee als het ware een pamflet van Ransons visie 
op de kunst, maar ook van een utopisch wereldbeeld 
waarin alle religies gelijkwaardig zijn. 

Met de aankoop van Christus en Boeddha is voor 
het eerst een substantieel werk van Ranson verwor-
ven voor de Collectie Nederland. Maar bovenal heeft 
het Gemeentemuseum Den Haag hiermee een puzzel-
stukje toegevoegd aan de verzameling waarin de 
zoektocht naar spiritualiteit, met werken van kunste-
naars als Toorop, Mondriaan, Van Heemskerck, 
Hodler, Kandinsky en Jawlensky, een rode draad 
vormt. In 1987 was Ransons Christus en Boeddha 
slechts ‘te gast’ in Den Haag, in 2018 heeft het  
schilderij hier een definitieve plek gevonden.

Frouke van Dijke

Conservator 19de-eeuwse kunst Gemeentemuseum Den Haag
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Studie voor ‘De Dag’
Ferdinand Hodler
1899. Olieverf op doek, 88,5 x 66 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG 

Vrouwenkop
Alexej von Jawlensky
1911. Olieverf op karton, 126 x 135 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG


