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VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 18DE EEUW

Terug naar Kasteel het Nijenhuis
Zesdelige behangselreeks voor Museum de Fundatie

 In 2016 werd Museum de Fundatie 
vanuit Engeland geattendeerd op 
een serie van zes wandschilderingen. 

Ze bevonden zich in een landhuis in 
Kent. Op de achterzijde van een aantal 
van de werken stond geschreven: 
‘TERWESTEN geconserveerd door C.B. 
van Bohemen 1935 Den Haag Holland 
Afkomstig Kasteel Neijenhuis (Overijsel)’. 
De serie zou gehangen hebben in 
Kasteel het Nijenhuis in Heino/Wijhe, 
tweede locatie van Museum de Fundatie. 

Aan de hand van de veilingcatalogus 
van de inboedelveiling van Kasteel het 
Nijenhuis in 1934 konden de schilderijen 
positief worden geïdentificeerd: ‘Kamer
beschildering door Aug. Terwesten, be
staande uit 6 paneelen met voorstellingen 
uit de geschiedenis van Aeneas en Dido’. 
Ze komen voor op ‘De voorloopige lijst 
der Nederlandsche monumenten in 1923’ 
met de vermelding dat ze ‘overgebracht 
zijn uit een huis te ’s Gravenhage’. De 
werken zijn dus niet speciaal voor het 
kasteel gemaakt. Wat vrij gangbaar was, 
is dat dergelijke schilderingen na een  
bepaalde periode ergens gehangen te 
hebben werden overgeplaatst. 

Op grond van signering en stilistische 
kenmerken lijken de werken geschilderd 
te zijn door Mattheus Terwesten (1670
1757) en diens oudere broer Augustinus 
Terwesten (16491711). Van Mattheus 
Terwesten, in zijn tijd een belangrijke 
kunstenaar, zijn geen wandschilderingen 
meer aanwezig in Nederland. Het zou 
hier dus gaan om de terugkeer van een 
bijzonder ensemble. De schilderijen  
worden nu gerestaureerd. In februari  
van dit jaar is het eerste gerestaureerde 
doek opgehangen, samen met een niet
gerestaureerd werk. Na restauratie krijgen 
ook vier andere – de best bewaarde van 
de serie – een plek in Kasteel het 
Nijenhuiss

Ralph Keuning

Directeur Museum de Fundatie

Zesdelige behangselreeks met  
voorstellingen uit Dido en Aeneas 
Mattheus/Augustinus Terwesten
Olieverf op doek, 283 x 218,5 cm
Bijdrage: € 25.000
MUSEUM DE FUNDATIE, ZWOLLE EN 

HEINO/WIJHE

De zesdelige reeks behangsels door de 
gebroeders Terwesten is verworven met 
steun van de Vereniging Rembrandt en de 
BankGiro Loterij
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Ze worden in de 18de eeuw 
wel ‘kamers in ’t rond’, ‘ge-
schilderde kamers’ of ‘kamers 
met beschilderde behangsels’ 
genoemd. Tegenwoordig 
denkt men bij ‘behang’ vooral 
aan rollen papier. Maar de 
term is van oorsprong gebruikt 
voor een grote diversiteit aan 
wandbekleding die tot ver 
in de 17de eeuw letterlijk los 
werd opgehangen voor de 
muren. Met ‘behangsel’ kan 
zodoende ook een serie wand-
vullende schilderijen worden 
bedoeld. In het afgelopen 
jaar steunde de Vereniging 
Rembrandt de aankoop van 
niet minder dan drie van deze 
reeksen wandschilderingen.

De Vereniging Rembrandt heeft in het 
verleden sporadisch een aanvraag van  
behangselschilderingen ontvangen, 
want de aankoop van een serie meters 
hoge doeken komt zelden voor. In 
1982 verwierf het Westfries Museum 
in Hoorn drie vroeg 19de-eeuwse be-
hangsels, die in de Hoornse behang-
selfabriek waren vervaardigd. Het 
Dordrechts Museum verwierf in 1976 
en in 2005 complete reeksen van de 
gebroeders Van Strij en in 1996 twee 
grote doeken met vogels door Aert 
Schouman. Het is daarom heel bijzon-
der dat in het afgelopen jaar voor drie 
verschillende musea drie nagenoeg 
complete series zijn ondersteund. 
Hiermee kan de Nederlandse ontwik-
keling van deze unieke en hoogstaande 
tak van de schilderkunst prachtig 
worden geïllustreerd.

EEN FRACTIE BEWAARD

Geschilderde kamers waren in de 18de 
eeuw in de Nederlanden bijzonder 
geliefd. Naast wandtapijten vormden 

schilderingen een essentieel onderdeel 
van de voornaamste ontvangstvertrek-
ken. Nagenoeg alle grote huizen aan 
de belangrijkste grachten en lanen 
hadden een zaal met wandschilderin-
gen. Er moeten zo duizenden geschil-
derde kamers zijn geweest, waarvan 
slechts een fractie in situ bewaard is 
gebleven. Zeker de schilderingen met 
manshoge figuren raakten in de loop 
van de 19de eeuw uit de mode. Zij ver-
dwenen naar zolder, werden verkocht 
via veilingen en antiekhandel of gingen 
verloren. Catalogi van het beroemde 
veilinghuis Frederik Muller & Co bij-
voorbeeld staan vol met aangeboden 
interieuronderdelen. Veel verkochte 
wandbehangsels werden als een groot 
schilderij ingelijst en begonnen zo  
een tweede leven in een Engels of 
Amerikaans landhuis. Het is dan ook 
geen toeval dat de herkomst van alle 
drie onlangs verworven reeksen in 
Engeland ligt.

Behangselschilderkunst was in alle 
Duitstalige landen populair. Nederland 

De Zaal van Huis Van 
Brienen, Herengracht 
284, Amsterdam. Huis 
Van Brienen is eigendom 
van Vereniging Hendrick 
de Keyser, die zich inzet 
voor het behoud van 
architectonisch of histo-
risch belangrijke gebou-
wen en hun interieur.  
Zie voor meer informatie: 
hendrickdekeyser.nl

JET PIJZEL-DOMMISSE

‘Kamers in ’t rond’
   Wonen in een geschilderd landschap
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neemt echter met landschapsbehang-
sels een unieke positie in ten opzichte 
van het buitenland. Niet alleen is het 
schilderen van kamerhoge landschap-
pen hier al in de 17de eeuw, dus rela-
tief vroeg, ontstaan, ook de artistieke 
kwaliteit was bijzonder hoog. Som-
migen beschouwen kamerbehangsels 
als ambachtelijke of ‘decoratieve’ 
schilderwerken. Dat geldt wellicht voor 
de door talloze behangselfabriekjes 
geproduceerde behangsels, die naar 
bestaande ontwerpen en voorbeeld-
prenten als het ware aan de lopende 
band door verschillende schilders 
werden uitgevoerd. De mooiste wand-
landschappen echter zijn vervaardigd 
door toonaangevende kunstschilders, 
die eenzelfde artistieke opleiding 
hadden genoten als de schilders van 
portretten of historiestukken. Het was 
in de 18de eeuw niet ongebruikelijk 
dat deze kunstschilders zich toelegden 
op zowel raamhorren, rijtuigen en 
waaierbladen, als op schilderijen en 
wandbehangsels. 

REPRESENTATIEVE 
ONT VANGSTRUIMTEN

Behangsels werden als dat maar even 
mogelijk was in het atelier van de 
kunstenaar geschilderd. Het gepla-
muurde linnen voor deze grote doeken 
werd betrokken van specialisten op 
dit terrein, die in krantenadvertenties 
hun vakmanschap aanprezen. Het 
doek werd op een tijdelijk raamwerk 
gespannen dat groter was dan het be-
schikbare wandvlak. Pas als het doek 
nagenoeg was voltooid werd het  
opgerold en naar de uiteindelijke  
bestemming vervoerd, om daar te 
worden gemonteerd op het tussen 
lambrisering en wandomlijsting pas-
sende raamwerk en van de laatste  
retouches te worden voorzien.

In de grachtenhuizen van de rijke 
Amsterdamse burgerij was minstens 

één kamer ‘beschilderd’ – twee ver-
trekken kwam ook voor. De wandschil-
deringen sierden de meest represen-
tatieve ontvangstruimten, zoals de zaal 
of een iets kleinere zijkamer op de 
beletage. Uitzicht vanuit deze kamers 
naar buiten – naar de gracht of naar de 
tuin – zorgde dat de buitenruimten als 
het ware bij de schilderingen werden 
betrokken. Zeker nog in de eerste helft 
van de 18de eeuw was een beschilderde 
kamer, gekoppeld aan een ontvangst-
kamer met wandtapijten, geen zeld-
zaamheid. Tapijten behoorden tot de 
kostbaarste uitmonstering, waren 
zelfs nog duurder dan een geschilderd 
behangsel en veel duurder dan een 
behangsel van goudleer.

LICHT VAL EN LOOPRICHTING

In de baanbrekende dissertatie van 
Richard Harmanni over de beroemdste 
behangselschilder Jurriaan Andriessen 
(1742-1819) wordt, gebaseerd op in 
situ bewaard gebleven beschilderde 
kamers en talloze kleurige ontwerp-
tekeningen, een heel hoofdstuk gewijd 
aan de relatie tussen het vertrek en 
bestaande architectonische elementen. 
De schilder moest rekening houden 
met de plaats van schoorsteen, deuren 
en ramen, met de lichtinval en met de 
looprichting in het vertrek. Uitgangs-
punt was een zo goed mogelijke illusie 
te scheppen voor de toeschouwer, 

alsof hij door grote openingen een 
landschap in kon kijken. Door de 
ramen keek hij letterlijk op de tuin of 
de bomen van de gracht en door de 
schilderijen keek hij naar een arca-
disch sprookjeslandschap. De hoogte 
van de lambrisering en breedtematen 
van de wandvakken hadden invloed 
op de juiste dieptewerking. Plaatsing 
van de horizon op ooghoogte geeft 
het rustigste beeld.  

Die invloed geldt ook de kleurstel-
ling van de omringende betimmering. 
Ontwerptekeningen en kleuronderzoek 
ter plaatse tonen hoe bijvoorbeeld een 
geschilderd of massief mahoniehouten 
betimmering van 1745 tot 1770 geliefd 
was. Het donkerbruin van de omlijs-
ting versterkt de dieptewerking in 
hoge mate, zoals prachtig is te zien  
in de zaal van het Huis Van Brienen, 
Herengracht 284 in Amsterdam. Bij de 
zojuist verworven schilderingen van 
Aert Schouman voor het Dordrechts 
Museum is de oorspronkelijke ruimte 
met de betimmering waar de schilde-
ringen in hebben gezeten nog bewaard: 
belangrijk omdat de oorspronkelijke 
kleurstelling kan worden onderzocht. 

De Oranjezaal in Huis ten Bosch in 
Den Haag is zonder twijfel de belang-
rijkste ‘kamer in ‘t rond’. De monu-
mentale zaal is omstreeks 1650 geheel 
beschilderd met voorstellingen die 
zijn gerangschikt naar een doordacht 

Geschilderde zaal uit 
het poppenhuis van 
Petronella Oortman
Nicolas Piemont  
(wandschilderingen)
1686-1710. Diverse  
materialen, H 55 cm
RIJKSMUSEUM, 

AMSTERDAM
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iconografisch programma en gecom-
bineerd met eveneens geschilderde 
architectonische details. In de jaren 
zestig tot tachtig van de 17de eeuw 
worden in rijke burgerhuizen de eerste 
vertrekken van landschapsschilderingen 
voorzien. Waarschijnlijk hebben de dan 
populaire verdures of groentapijten, 
die een boslandschap uitbeelden, als 
voorbeeld gediend. De wanden in de 
geschilderde kamers zijn geheel be-
dekt geweest met geschilderde land-
schappen, van lage plint tot en met 
het plafond, waarop een wolkenlucht 
met vliegende vogels. Het geschil-
derde panorama was in tegenstelling 
tot de noordelijke oerbossen op de 
tapijten, meestal een zonovergoten 
italianiserend berglandschap.

HET LANDSCHAP INSTAPPEN

Alleen de 17de-eeuwse pronkpop-
penhuizen kunnen nog een goede  
indruk geven van een dergelijke kamer. 
Nog sterker dan in de 18de eeuw  
omringt het geschilderde landschap 
de toeschouwer geheel omdat de 
schilderingen in de hoeken vloeiend in 
elkaar overlopen en je bijna letterlijk 
het landschap kan instappen. De 
dichter Pieter Verhoek (1633-1702)  
beschrijft een door zijn vriend, de 
schilder Adam Pijnacker, geschilderde 
kamer in Herengracht 548 in Amster-
dam van Cornelis Bakker als volgt: 

Maar de poppenhuizen illustreren ook 
hoe de illusie wordt tenietgedaan door 
de onmisbare aanwezigheid van een 
schouw en door de meubilering van 
de kamers met spiegels óp en stoelen 
tégen de schilderingen. De beroemd-
ste kamerschilder uit de late 17de 
eeuw, Gerard de Lairesse, vermeldt in 
zijn Groot Schilderboek hoe de tegen 
de wanden geschoven stoelen de 
schilderingen vaak beschadigen en dat 
hij daarom pleit voor een borstwering 
en een architectonische geleding met 
pilasters en nissen, zoals in de 18de 
eeuw gebruikelijk wordt. 

MY THOLOGISCHE EN LITERAIRE 
VERHALEN

Er zijn nog twee laat-17de-eeuwse  
interieurs in Nederland bewaard die 
een serie landschapsschilderingen in 
het oorspronkelijke architectonische 
kader tonen: de Audiëntiezaal van 
Paleis Het Loo door Johannes Glauber 
en de zaal in de Slangenburg bij 
Doetinchem door Gerard Hoet. Hoet 
stoffeert in deze zogenaamde Dido-
zaal het klassieke landschap met kleine 
figuurtjes uit het mythologische ver-
haal van Dido en Aeneas. Dit verhaal 
leeft dan sterk: zo hebben de broers 
Terwesten hen verbeeld op de serie 
afkomstig uit Den Haag en later te-
recht gekomen in Kasteel Het Nijenhuis 
bij Zwolle. De figuren zijn in deze serie 

nagenoeg levensgroot weergegeven 
(p.20). 

Nog tot ver in de 18de eeuw blijft 
het weergeven van mythologische en 
literaire verhalen tegen een landschap-
pelijke achtergrond populair. Goden, 
godinnen, herders en nimfen dwarrelen 
nog tot de jaren veertig op de muren, 
zoals Aert Schouman in de Il pastor Fido 
reeks voor het Dordrechts Museum 
zo prachtig illustreert (pp. 24-25). Maar 
in de tweede helft van de 18de eeuw 
raakt het grootfigurige historiestuk uit 
de mode. Alle aandacht gaat nu uit 
naar een stoffering van exotische  
vogels en dieren, een vlak Hollands 
landschap of een arcadisch landschap 
met klassieke tempels en gebouwen. 
De schilder Jurriaan Andriessen weet 
daarmee een bijzonder hoog niveau 
te bereiken. Het is verheugend dat 
juist deze arcadische landschappen 
met hun prominent aanwezige monu-
mentale architectuur in Rijksmuseum 
Twenthe in Enschede een vaste plaats 
hebben gekregen (p. 26)s

Jet Pijzel-Dommisse is oud-conservator  

kunstnijverheid van Gemeentemuseum 

Den Haag en bestuurslid van de Vereniging 

Rembrandt

Wandontwerp voor de zaal  
uit Keizersgracht 187
Jurriaan Andriessen
ca. 1781. Pen in grijs, grafiet, penseel  
in waterverf, 160 x 309 mm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM 

 ‘My dunkt ik stap alree door dart’le wildernissen
Der weel’ge kruiden, en hoor ’t ruisschen van de blaân.
Al wat het oog vermaakt, lacht ons hier lieflyk aan;
PYNAKKERS konstpenceel braveert dus de tapyten,
die lam, en styf, en hart, in kort haar kleuren slyten;
Gelyk de bitt’re nyd verbleekt op ’s mans bestaan.
Hier kan Heer Backer, als ’t geboomte, ontbloot van blaân
En ’t grazelooze Veld behyzelt staat, met duinen
Van jachtsneeuw overstolpt, dees bladerryke kruinen,
Beschouwen, groen van loof, een Somer voor het oog,
Hier kan hy afgeslooft door Staatzorg, weer den boog
Ontspannen; zig in dees bespiegeling verlusten.’
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 Uit een huis aan de Dordtse Voorstraat
Zevendelige behangselreeks voor Dordrechts Museum

 T ijdens de lange voorbereidingen 
van de vorig jaar gehouden over
zichtstentoonstelling van het werk 

van Aert Schouman (17101792) werd een 
belangrijke vondst gedaan. Een complete 
reeks vroege behangsels van de Dordtse 
schilder met voorstellingen uit het popu
laire herdersspel Il pastor fido (de trouwe 
herder) werd teruggevonden in Engeland. 
Het is een kenmerkend, vroeg 18deeeuws 
voorbeeld van een kamer in ’t rond met 
verhalende voorstellingen. De vlotte toets 
en de fraaie, lichte kleurstelling, waarbij 
pasteltinten als roze, lichtgroen, lichtblauw 
en geel overheersen, maken deze behang
selkamer tot een van de mooiste van 
Schouman en een hoogtepunt van de  
decoratieve Hollandse schilderkunst uit  
de 18de eeuw. 

De zevendelige reeks (oorspronkelijk 
vijfdelig) kon op de tentoonstelling Een  
koninklijk paradijs. Aert Schouman en de  
verbeelding van de natuur worden getoond  
in het Dordrechts Museum. Maar dat niet  
alleen, de behangsels werden ook te koop 
aangeboden. Een publieksactie werd ge
start. De betrokkenheid van veel inwoners 

van Dordrecht was groot. De reeks was  
immers gemaakt voor een pand aan de  
plaatselijke Voorstraat en het gaat om 
kwetsbaar cultureel erfgoed. 19deeeuwse 
foto’s laten zien hoe het er oorspronkelijk 
uitzag. In die tijd verdwenen vrijwel alle 
behangselkamers uit Dordrecht. Het  
museum bezat bovendien sinds 2004 de 
voorstudie of presentatietekening van  
de reeks. 

Een prachtig ensemble dat thuishoort 
in Dordrecht. De vrienden en bedrijfs
vrienden van het museum hebben zich 
daarvoor ingezet en het Mondriaan  
Fonds en de Vereniging Rembrandt lever
den belangrijke bijdragen. Zo is de reeks 
blijvend teruggekomen in Dordrecht en 
voor iedereen te zien in het auditorium 
van het museum. Vlakbij, in de salon, is  
de behangselkamer van de gebroeders  
Van Strij uit de late 18de eeuw te zien  
– eveneens verworven met steun van de 
Vereniging Rembrandts

Sander Paarlberg

Conservator oude kunst

24  VERENIGING REMBRANDT  VOORJAAR 2018

Zevendelige behangselreeks 
met voorstellingen uit  
Il pastor fido 
Aert Schouman
ca. 1742. Olieverf op doek,  
H 265/273 cm 
Bijdrage: € 88.500, waarvan  
€ 50.000 uit het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds en  
€ 38.500 uit het Willem en 
Mary Reus-de Lange Fonds
DORDRECHTS MUSEUM

De zevendelige reeks  
behangsels door Aert Schouman 
is aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt, mede 
dankzij haar BankGiro Loterij 
Aankoopfonds en haar Willem  
en Mary Reus-de Lange Fonds, 
het Mondraan Fonds en de  
vrienden en bedrijfsvrienden van 
het Dordrechts Museum
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Drie presentatietekeningen met 
ontwerpen voor behangselvakken
Aert Schouman
ca. 1742. Aquarel, 206 x 59 mm,  
263 x 448 mm, resp. 207 x 59 mm
DORDRECHTS MUSEUM

Interieurfoto 
van de achterkamer 
van het pand 
Voorstraat 125 in 
Dordrecht (1895). 
Regionaal Archief Dordrecht
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Arcadische landschappen van Andriessen
Vijfdelige behangselreeks voor Rijksmuseum Twenthe

 De aankoop van de set van vijf samen 
hangende behangselschilderingen 
van Jurriaan Andriessen (17421819) 

past uitstekend in het acquisitiebeleid van 
Rijksmuseum Twenthe. De klassiekarcadi
sche taferelen zijn attractief en van hoge 
kwaliteit, passen bij de activiteiten van het 
museum en kunnen als uitgangspunt dienen 
om het publiek te informeren met verhalen 
die tot de verbeelding spreken. Het zijn 
veelzeggende voorbeelden van de toenma
lige smaak en internationale belangstelling 
voor klassieke cultuur; tegelijkertijd kunnen 
op allerlei manieren lijnen naar het heden 
worden uitgezet.

Jurriaan Andriessen, mededirecteur van 
de Amsterdamse Stadstekenacademie en 
opleider van tal van belangrijke kunstenaars, 
was een van de belangrijkste behangsel
schilders in Nederland. Desondanks zijn in 
openbare collecties nauwelijks voorbeelden 
van zijn behangselschilderkunst te vinden, 
waardoor deze set van extra belang is voor 
de Collectie Nederland. De schilderingen, 
waarvan nog onduidelijk is voor welk pand 
zij zijn vervaardigd en die van circa 1870 
tot 2009 aanwezig waren in een Brits land
huis, zijn fraaie voorbeelden van een type 
decoratie dat in de ‘lange’ 18de eeuw in de 
mode was onder welgestelden. Zij bieden  
– naast de behangselschilderingen van de 
gebroeders Van Strij in de collectie met hun 
meer ‘Hollandse’ iconografie – informatie 
over de wooncultuur van toen. De behang
sels zijn intussen ondergebracht in de zo
genoemde zilverschatkamer, in combinatie 
met de prachtige collectie zilver uit de  
17de eeuw tot nu van de MartensMulder 
Stichting die het museum in langdurig 
bruikleen heefts

Paul Knolle

Conservator oude kunst

Vijfdelige behangsel-
reeks met arcadische 
landschappen
Jurriaan Andriessen
Olieverf op doek,  
198,1 x 129,5 cm
Bijdrage: 87.500 uit het 
Fonds Leppink-Postuma
RIJKSMUSEUM 

TWENTHE, ENSCHEDE

De behangselreeks van 
Jurriaan Andriessen is  
aangekocht met steun van  
de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar Fonds 
Leppink-Postuma, Stichting 
Roelvink Fonds, Stichting  
Het Fransen Fonds en het  
G.J. van Heekfonds Jr.


