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1  ‘Tous à Lens’, affiche bij 

de opening op 12 december 

2012 van Louvre-Lens, het 

satellietmuseum van het 

Musée du Louvre in het 

Noord-Franse Lens.

Het schilderij is Le 28 

Juillet. La Liberté guidant 

le peuple (28 juli. De 

Vrijheid leidt het volk) dat 

Eugène Delacroix 

schilderde naar aanleiding 

van de opstand in Parijs 

van 27, 28 en 29 juli 1830.

.



Kabinetten, galerijen en musea. Uit de geschiedenis 
van het verzamelen

Mieke Rijnders 
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Verzamelingen zijn, volgens de definitie van de 
historicus en filosoof Krzysztof Pomian, ‘groepen 
van voorwerpen uit de natuur of door mensen 
gemaakt die tijdelijk of definitief buiten het circuit 
van economische activiteiten worden gehouden, 
een bijzondere bescherming genieten en tentoon-
gesteld worden.’1 De aard van de voorwerpen  
die deel uitmaken van een verzameling, benoemt 
Pomian hier slechts in zeer algemene termen,  
terwijl hij het doel van het bijeenbrengen ervan 
geheel onbenoemd laat, en terecht: de meest uit-
eenlopende voorwerpen werden – en worden – 
verzameld en om de meest uiteenlopende redenen. 

Dit boek gaat over de geschiedenis van het  
verzamelen van zowel voorwerpen van kunst als 
objecten uit het rijk van de natuur. Het biedt een 
overzicht van de verschillende soorten collecties die 
in de loop van de eeuwen zijn gevormd, maar kan 
door de omvang van het terrein niet compleet zijn. 
De eerste begrenzing is een geografische: verzame-
lingen buiten Europa blijven, op een enkele uit-
zondering na, buiten beschouwing. Het museum, 
uitgegroeid tot het verzamelinstituut bij uitstek, is 
op Europese bodem ontstaan, in nauwe samenhang 
met de hier gangbare beoefening en benadering 
van wetenschap en kunst. Daarbij gaat de aandacht 
vooral uit naar verzamelingen van vorsten, burgers 
en instituten in Duitsland, Oostenrijk, Italië, 
Nederland, Frankrijk en Engeland. De tweede afba-
kening betreft de tijd. De oudste verzamelingen die 
hier worden besproken, zijn die van twee vorsten 
uit het Huis Valois: Karel V, koning van Frankrijk, 
en zijn broer Jean, hertog van Berry.2 Hun collec-
ties dateren uit de tweede helft van de veertiende 
eeuw. De meest recente gevallen die worden 
besproken, zijn de collectiepresentaties van het 
Museum of Modern Art in New York, het Musée 
National d’Art Moderne in het Centre Georges 
Pompidou in Parijs en die van Tate Modern in 
Londen. Deze dateren van de laatste decennia. In 
deze inleiding komt voorts het op 12 december 
2012 geopende Louvre-Lens kort aan bod (afb. 1).

In vijftien hoofdstukken passeren in chronologi-
sche volgorde enkele mijlpalen van het verzamelen 
in West-Europa vanaf de middeleeuwen tot heden 
de revue. Aan de hand van representatieve voor-
beelden worden de opvattingen over en de praktijk 
van het verzamelen en presenteren beschreven in 

samenhang met ontwikkelingen in het denken 
over zowel de kunst als de natuur. Telkens zal 
gekeken worden naar de motieven die vorsten, 
overheden en particulieren ertoe brachten verza-
melingen aan te leggen. Ook wordt aandacht 
besteed aan de functies die deze collecties, onder-
gebracht in kabinetten, galerijen en musea, geacht 
werden te vervullen. Nauw verbonden met de ver-
anderende visie op de functie van het museum is 
het proces van geleidelijke openbaarmaking dat in 
de verzamel- en museumgeschiedenis getraceerd 
kan worden. Omdat de functies niet alleen kunnen 
worden afgelezen aan de wijzen waarop collecties 
worden samengesteld, maar vooral ook aan hoe ze 
worden geordend en tentoongesteld, loopt de pre-
sentatiegeschiedenis eveneens als een rode draad 
door dit boek. 

Globaal zijn twee typen verzamelingen te onder-
scheiden: de encyclopedische verzameling, die in 
de zestiende en zeventiende eeuw tot bloei kwam, 
en de gespecialiseerde verzameling die in de 
moderne tijd domineert. De encyclopedische ver-

2  Encyclopédie ou la suite & 

liaison de tous les Arts & 

Sciences (Encyclopedie of de 

reeks en band van alle kunsten en 

wetenschappen), uit Christophe 

de Savigny, Tableaux accomplis 

de tous les arts libéraux, Parijs 

1587.

De in een keten verbonden 

kunsten en wetenschappen zijn 

van links midden met de klok 

mee: Grammaire, Rhétorique, 

Poésie, Dialectique, Arithmétique, 

Géométrie, Optique, Musique, 

Cosmographie, Astrologie, 

Géographie, Physique, Médecine, 

Metaphysique, Ethique, 

Jurisprudence, Chronologie, 

Théologie. 

1.  ‘Des ensembles d’objets naturels ou 
artificiels, maintenus temporairement 
ou définitivement hors du circuit 
d’activités économiques, soumis à une 
protection spéciale et exposés au 
regard […]’, Pomian 1987, 20.
2.  Voor de motivering van dit begin 
zie hoofdstuk 1, p. 32.



zameling omvatte een breed scala aan voorwerpen 
met het doel de totale kennis van de wereld te 
representeren. ‘Encyclopedia, that lernynge whiche 
comprehendeth all lyberall science and studies’,  
zo definieerde de Engelse diplomaat en geleerde 
Thomas Elyot het begrip ‘encyclopedie’ in 1538  
in The Dictionary, zijn Latijns-Engelse woordenboek.3 
De Franse geleerde Christophe de Savigny sloot 
daar in zijn Tableaux accomplis de tous les arts libéraux 
(Parijs 1587) bij aan: ‘Encyclopédie ou la suite & 
liaison de tous les Arts & Sciences’ (Encyclopedie 
of de reeks en verbinding van alle kunsten en 
wetenschappen) (afb. 2).4 De encyclopedie werd 
beschouwd als een samenhangende presentatie van 
al het kenbare in woorden. De encyclopedische 
verzameling was als het ware de materialisering 
daarvan: zij representeerde ‘in het klein’ de macro-
kosmos. Zij werd opgesteld in een ruimte, of een 
complex van ruimten, aangeduid met ‘museum’  
of ‘theatrum’, in Duitstalige landen doorgaans met 
‘Kunstkammer’ of ‘Kunst- und Wunderkammer’, 
in het Nederlands ‘kunst- en rariteitenkabinet’  
(van het Latijnse rarus, dat zeldzaam betekent). In 
het hiernavolgende wordt Kunstkammer gebruikt om 
dit type verzameling evenals de ruimte waarin zij 
werd bewaard, aan te duiden.

Aan de encyclopedische verzameling zijn de  
eerste zes hoofdstukken van dit boek gewijd.  
De overige hoofdstukken behandelen de ontwikke-
ling van vier gespecialiseerde instituten na 1800: 
het natuurhistorische museum, het etnografische 
museum, het kunstnijverheidsmuseum en het 
kunstmuseum. De ontwikkeling van het laatste 
krijgt hier met zes hoofdstukken de meeste aan-
dacht.

 DE ENCYCLOPEDISCHE VERZAMELING 
 1500-1800

Het beginpunt van het ‘moderne’ verzamelen in 
Europa wordt gewoonlijk, en ook hier, gelegd bij 
Karel V, bijgenaamd de Wijze, en zijn broer Jean, 
hertog van Berry. Zij behoren tot de vroegst 
gedocumenteerde verzamelaars in Europa na de 
klassieke oudheid.5 Hun verzamelingen hadden een 
meervoudige functie: zij bestonden voor een groot 
deel uit kleine kostbaarheden en fungeerden, 
behalve als een zichtbaar teken van hun status, 
ongetwijfeld ook, zoals de meeste middeleeuwse 

wereldlijke verzamelingen, als een financiële 
reserveschat. Deze kon te gelde worden gemaakt 
wanneer dat nodig was. Ook na de middeleeuwen 
bleven verzamelingen fungeren als financiële 
reserve, een vorm van belegging of een middel 
om anderen te overtuigen van de kredietwaardig-
heid van de eigenaar. Maar de belangstelling van 
Karel V en Jean de Berry voor de door hen ver-
gaarde objecten ging veel verder dan de materiële 
waarde ervan. Voor de broers waren hun collecties 
de vrucht van een passie. Met name de hertog  
van Berry, opdrachtgever van de inmiddels wereld-
beroemde getijdenboeken Belles Heures en Très Riches 
Heures,6 staat bekend als een hartstochtelijke ver-
zamelaar van zowel onbewerkte voorwerpen uit  
de natuur (naturalia), als de al dan niet kostbare 
producten van menselijk vernuft en handvaardig-
heid (artificialia), of van combinaties van beide. 
Zijn verzameling omvatte bestanddelen van de 
hoofdcategorieën van wat een halve eeuw later een 
encyclopedische verzameling zou gaan heten. Wat 
de hertog van Berry in deze voorwerpen aantrok, 
was niet in hoofdzaak het nuttige, hoewel ook het 
nut van een voorwerp – zoals de medische of 
magische werking – een belangrijk verzamelmotief 
was, maar het kunstzinnige of het vreemde, of in 
één woord het wonderbaarlijke.7 Het artistieke 
vernuft en de ambachtelijke virtuositeit waren niet 
minder wonderbaarlijk dan het onbekende of 
afwijkende van een exotisch of zeldzaam voort-
brengsel van de natuur. Dit soort voorwerpen 
wekten bewondering voor de maker, of dat nu 
God was of een mens, en voor hun bezitter; zij 
prikkelden de weetgierigheid (curiositas) niet 
minder dan de bezitsdrift. 

 Microkosmos

In tegenstelling tot de middeleeuwen, toen de 
curiositas vooral als een zonde werd beschouwd, 
werd ten tijde van de renaissance de belangstelling 
voor alles wat afwijkt van het vertrouwde, in 
toenemende mate als een positieve eigenschap 
gewaardeerd.

Dankzij de ontdekkingsreizen van de Portugezen 
en Spanjaarden nam in de zestiende eeuw de ken-
nis over de wereld in rap tempo toe. De onbeken-
de werelden werden gretig verkend: Amerika met 
zijn exotische flora en fauna, en de merkwaardige 
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3.  Dit voorbeeld en het volgende zijn 
ontleend aan Henningsen 1966, 283-
287 en 337, noot 59. 
4.  Zie voor het ordenen van kennis 
door Christophe de Savigny in zijn 
Tableaux accomplis de tous les arts 
libéraux Siegel 2009.
5.  Uit de collecties van Karel V en de 
hertog van Berry zijn maar weinig 
objecten bewaard gebleven. Zij zijn 
vrijwel alleen bekend uit boedel-
inventarissen. Voor de inventaris die 
Karel V in 1379-1380 liet maken van al 
zijn waardevolle bezittingen, zie 
Labarte 1879; voor de inventarissen 
van de boedel van Jean de Berry, zie 
Guiffrey 1894-1896. Zie voor hun 
collecties Scheicher 1979, 33-37; in 
het bijzonder voor die van Karel V: 
Liebenwein 1977, 37-44. Zie ook 
hoofdstuk 1, pp. 32-35.
6.  Les Belles Heures du Duc de Berry, 
1405-1408/09, Metropolitan Museum 
of Art, New York. Les Très Riches 
Heures du Duc de Berry, 1411-1416, 
Musée Condé, Chantilly.
7.  Zie voor de opkomst (en neergang) 
van de belangstelling voor het wonder-
baarlijke de inleiding in Kenseth 1991, 
25-59; Daston en Park 1998; Evans en 
Marr 2006.
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3  Crispijn de Passe de Oude naar 

Maarten de Vos, De Gouden Keten 

van Plato, gravure, Rijksmuseum, 

Rijksprentenkabinet, Amsterdam.

Deze prent is de eerste in een 

reeks van acht die de zeven plane-

ten en hun invloed op aarde tot 

onderwerp hebben. De centrale 

inscriptie licht de voorstelling toe: 

‘Cathena aurea Platonis, qua prima 

rerum genera in amplitudinem dif-

fusa multuis [= mutuis] concenti-

bus constringuntur et conveniunt 

adminicem [= ad invicem] et cum 

Arthetypo [= Archetypo]’ (De Gou-

den Keten van Plato, waarin de 

primaire ideeën der dingen, in  

grote omvang verspreid in weder-

zijdse harmonie worden verbon- 

den en in het Oeridee bij elkaar 

komen). Door een keten met zware 

schakels zijn de hemelse en aard- 

se sferen met elkaar verbonden.  

De mens (Homo) is op zijn beurt 

met kettingen verbonden aan de  

vier elementen in het grote ovaal: 

aan weerszijden van hem en onder 

hem Ignis (vuur), Aer (Lucht),  

Aqua (water) en Terra (aarde). 

Tevens is hij onlosmakelijk ver-

bonden met de lager staande Ani-

mal (dieren), Arbor (bomen) en 

Lapides et Metalla (stenen en me-

talen). Onder de prent staat te le-

zen: ‘Septem Planetae inventi ex 

aurea catena Platonis, eorundem-

que actiones in Corpora, animalia, 

herbas et metalla, excusi a Crispi- 

no Passaeo Zelando’ (De zeven 

planeten, zoals die in de Gouden 

Keten van Plato aangetroffen wor-

den, en hun verrichtingen ten 

aanzien van menselijke lichamen, 

dieren, planten en metalen, uitge-

geven door Chrispijn de Passe uit 

Zeeland), gevolgd door de aan-

sporing: ‘Sapiens dominabitur  

astris’ (De wijze zal de sterren 

beheersen).



gewoonten, opvattingen en artefacten van de 
Indianen was het onderwerp van een stroom van 
reisboeken. De meegebrachte etnografica vormden 
een gewild verzamelgebied en vonden hun weg 
naar de kunstkamers van vorsten, burgers en 
geleerden (afb. 1.26 en 1.27). Maar ook de mate-
riële resten van het oude Rome en andere antieke 
culturen werden bestudeerd.8 Wat later, omstreeks 
1600, bood de telescoop zicht op de onregelma-
tigheden van de maan. De verbetering van de 
microscoop door Anthoni van Leeuwenhoek bracht 
de rode bloedlichaampjes en de zaadcellen aan het 
licht. De wereld bleek zoveel groter en rijker dan 
vroegere generaties hadden gedacht. Geen wonder 
dat men er meer van wilde weten. Geen wonder 
ook dat die zucht naar kennis gepaard ging met 
behoefte aan duidelijkheid en overzichtelijkheid. 
Om greep te krijgen op de grote wereld wilde 
men haar in hanteerbare vorm om zich heen heb-
ben. Men creëerde thuis ‘een wereld in het klein’.9 

‘Blijf staan, weetgierige, want hier in huis, bin-
nen in het Museum, zult u de wereld aanschou-
wen, dat wil zeggen een microkosmos oftewel een 
compendium van alle meer zeldzame dingen; wan-
neer u daarin staat, zult u alle werelddelen in een 
ogenblik kunnen overzien […].’10 Met deze 
inscriptie boven de toegang tot zijn rariteitenkabi-
net probeerde de Franse arts en verzamelaar Pierre 
Borel in zijn Catalogue des choses rares qui sont dans le 
Cabinet de Maistre Pierre Borel Medecin de Castres au haut 
Languedoc (Castres 1649) belangstellenden (curieux) 
tot een bezoek te verleiden. Borel belooft de 
bezoeker dat hij in zijn museum heel de wereld in 
het klein samengevat zal kunnen zien. De bezoeker 
vond er voorwerpen afkomstig uit verre wereldde-
len (exotische zaken uit Amerika en monsters uit 
Afrika) en behorend tot alle vier de elementen en 
aarddomeinen (zee, lucht, vuur, aarde): ‘Hier zal 
de zee haar zeldzame vissen aanbieden, de lucht 
haar vogels, het vuur zijn werkstukken, de aarde 
haar mineralen.’11 Zowel naturalia (‘werken van 
God en de natuur’) als artificialia (‘vele voorwer-
pen die de kunst, zowel de vrije en de mechani-
sche als de chemische, kunstig heeft gevormd’) 
waren vertegenwoordigd.12 Er zijn abnormale 
voorwerpen (‘monsters’ en beenderen van reuzen) 
en er zijn antiquiteiten.
 Een andere verzamelaar die eerder, in 1595, 

zijn verzameling beschouwde als een ‘microcosmo 
di natura’, was de Bolognese natuurvorser ulisse 
Aldrovandi. Op dat moment bestond zijn natuur-
historische museum uit 18.000 items: variërend 
van planten, vruchten en steensoorten tot ge- 
prepareerde dieren en afbeeldingen van deze 
specimina.13 En nog in het begin van de acht-
tiende eeuw merkte een tijdgenoot over de 
verzameling van de Noord-Nederlandse damast-
handelaar Levinus Vincent op: ‘Hier doet zich 
krachtig op, in ’t kleen, de groote weerelt’.14 
Diens omvangrijke collectie bestond in hoofdzaak 
uit schelpen, droge en natte preparaten, insecten, 
schelpen, gesteenten en etnografica (afb. 4.15), 
maar hij bezat ook artificialia (schilderijen en 
tekeningen en antiquiteiten).

De verzameling moest in haar rijkdom de ver-
scheidenheid en schone ordening van de natuur, 
oftewel de volheid van Gods schepping, weerspie-
gelen. Van alle soorten van de drie rijken van de 
natuur – stenen en mineralen, planten en dieren 
–, die alle een schakel waren van de grote keten 
van het zijn (afb. 3),15 probeerde de verzamelaar 
een exemplaar in huis te krijgen. Ook de voort-
brengselen van de mens, zelf een deel van de gro-
te keten, hadden een plaats in die verzameling. 
Ook zij verwezen immers naar God: hij had het 
materiaal geschapen en hij was als schepper hét 
voorbeeld voor de scheppende mens, de kunste-
naar of ambachtsman.16 Zijn schepping, de natuur, 
was de leermeesteres van de kunst (zie afb. 1.17).

Encyclopedische verzamelingen waren echter in 
de praktijk minder universeel dan men op grond 
van de opvatting van de verzameling als een 
microkosmos zou mogen verwachten. Het was 
eenvoudig ondoenlijk om alles te verwerven en 
een plaats te geven. Maar dat was niet de enige 
reden: het gewone was nu eenmaal veel minder 
aantrekkelijk dan het zeldzame, vreemde en kost-
bare. In de loop van de zeventiende eeuw begon 
echter onder natuuronderzoekers juist de belang-
stelling voor het gewone de overhand te krijgen. 
De curiositas kwam toen, opnieuw, maar om andere 
reden, bloot te staan aan kritiek: zij zou niets nut-
tigs opleveren, in haar speurtocht naar wetens-
waardigheden als een blinde – dat wil zeggen: niet 
systematisch – te werk gaan en methodisch onder-
zoek eerder belemmeren dan bevorderen.17
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8.  Hoofdstuk 3, pp. 86-94.
9.  Titels van meer recente publicaties 
over het verzamelen doelen op deze 
ambitie, bijvoorbeeld: De wereld 
binnen handbereik. Nederlandse kunst- 
en rariteitenverzamelingen, 1585-1735 
(Bergvelt en Kistemaker 1992a en 
1992b), Macrocosmos in Micro- 
cosmo. Die Welt in der Stube. Zur 
Geschichte des Sammelns 1450 bis 
1800 (Grote 1994) en Die Welt in der 
Stube. Begegnungen mit Außereuropa 
in Kunstkammern der Frühen Neuzeit 
(Collet 2007).
10.  ‘Siste gradum (curiose) hic enim 
orbem in domo, imo in Musæo, id est 
microcosmum seu rerum omnium 
rariorum Compendium cernes, in eo 
stans regiones omnes momento 
lustrare poteris […]’. Borel (1649) 
1973, 132; vertaling Pieter Thijs.
11.  ‘hic mare tibi pisces suos rariores, 
aer aves, ignis opera, terra mineralia 
offerunt’, Borel (1649) 1973. 132.
12.  ‘Dei & naturae opera’ en ‘multa 
quae ars affabre finxit tam liberalis & 
mechanica quam chimica’, ibidem. 
13.  ‘hoggi nel mio microcosmo si 
possono vedere i numero di diciotto-
mila cose diverse’ (vandaag de dag 
kunnen achttienduizend uiteenlopende 
zaken worden bekeken in mijn micro-
kosmos), U. Aldrovandi, Trattato 
naturale […] (1595), geciteerd naar 
Tugnoli Pattaro 1979, 84-85.
14.  Levinus Vincent, Wondertooneel 
der Nature, geopent in eene korte 
Beschrijvinge der hoofddelen van de 
bijzondere zeldsaamheden daar in 
begrepen […], Amsterdam 1706, 19, 
zoals geciteerd in Van Gelder 1992, 
32. 
15.  Zie voor de grote keten van het 
zijn Lovejoy 1936 en de bespreking 
hiervan in Journal of the History of 
Ideas 48 (1987), 187-206 (D.J. 
Wilson) en 211-230 (E.P. Mahoney). 
De vertalingen van het opschrift en het 
onderschrift van de gravure (afb. 3) is 
van C.L. Heesakkers in Veldman 1983, 
21.
16.  Nahm 1992.
17.  Het eerste bezwaar werd onder 
anderen naar voren gebracht door de 
Engelse schrijfster Mary Astell in An 
essay in defence of the female sex 
(Londen 1696, 95-105). Het tweede en 
derde door de filosoof René Descartes 
(Regulae ad directionem ingenii, IV, in 
Oeuvres ed. Ch. Adam en P. Tannery, 
Parijs 1908, X, 371-372, en La 
recherche de la vérité par la lumière 
naturelle, in Oeuvres, X, 489-532). Zie 
Hougton 1942; Pomian 1987, vooral 
78-80. Zie voor Descartes’ argumenten 
ook hoofdstuk 5, p. 163.



 Verzamelmotieven

Als geheel stond een encyclopedische verzameling 
in het algemeen in dienst van een streven naar 
kennis, waarbij de aard van die kennis, zoals al 
naar voren kwam, anders is dan wat wij daar nu 
onder verstaan. In de titel van zijn inventarisatie 
van een ideale verzameling – Inscriptiones vel tituli 
theatri amplissimi uit 1565 (afb. 2.7) – noemt de 
Antwerpse geleerde Samuel Quiccheberg de ency-
clopedische verzameling een middel om ‘een bui-
tengewone kennis en een bewonderenswaardig 
inzicht’ te verkrijgen. In vertaling luidt de volle-
dige titel: 

Opschriften of titels van het meest rijke theater, omvattende de 
afzonderlijke materialen en uitmuntende afbeeldingen van dingen 
van het universum, zodat het met recht ook genoemd kan  
worden: Magazijn van kunstig vervaardigde en wonderbaarlijke 
dingen, van elke zeldzame schat, van alle kostbare spullen,  
van bouwwerken en schilderijen, welke samen te brengen in  
het theater hier wordt aanbevolen, opdat men door het veelvul-
dig bekijken en hanteren ervan snel, gemakkelijk en veilig een 
buitengewone kennis en een bewonderenswaardig inzicht kan 
verwerven. 

Verderop in zijn traktaat duidt Quiccheberg zijn 
ideale museum aan als een ‘theatrum sapientiae’, 
waarbij sapientia zowel door ‘wijsheid’ als door 
‘kennis’ vertaald kan worden.

Acht jaar later verwijst de Duitse taalkundige 
Laurentius Albertus in de opdracht van zijn Teutsch 
Grammatick oder Sprachkunst (Augsburg 1573) aan 
Johann Egolph von Knörringen, bisschop van 
Augsburg, naar diens verzameling met de aandui-
ding ‘alomvattende encyclopedie’ (absolutam Cyclopae-
diam). De verzameling van Albertus’ beschermheer 
omvatte een bibliotheek en een Kunstkammer. De 
laatste bood als visuele bron van kennis over de 
wereld een aantrekkelijke aanvulling op de schrif-
telijke bronnen, zo blijkt uit de woorden van 
Albertus: ‘Bovendien getuigen uw wetenschappelij-
ke studies er ook van, hoeveel moeite u besteedt 
aan het vervolmaken van uw talenkennis, want u 
hebt een zeer rijke bibliotheek aangelegd die ver-
scheidene talen en uiteenlopende vakgebieden 
omvat, en hierin hebt u oude boeken bijeen-
gebracht, schilderijen, boekdelen die veel zijn 
geraadpleegd door onze voorouders, geometrische 

4  Adriaen de Vries, Rudolf II, 

1603, brons, 112 × 70 × 41 cm, 

Kunsthistorisches Museum, 

Kunstkammer, Wenen.

modellen en al wat verder behoort tot het onder-
richt en de alomvattende encyclopedie.’18 

Maar er lagen ook andere motieven aan het 
aanleggen van een verzameling ten grondslag.19 
Naast het bevorderen van de kennis van de wereld 
noemt Albertus bijvoorbeeld ook de behoefte aan 
decoratie en variatie als verzamelmotieven: ‘Ter 
versiering, omwille van de verscheidenheid en ter 
bevordering van de kennis van de wereld kocht u 
ook voor veel geld en voegde u hieraan als “parer-
ga” [toegiften] toe: oude munten, vissen, zee-
schelpdieren en hun huizen, horens, beeldhouw-
werken, verschillende soorten gemmen, delfstof-
fen, exotische voorwerpen, zowel door de natuur 
voortgebrachte als door mensenhand gevormde, 
waaronder niet alleen voorwerpen die gebruikt 
werden door de Moscovieten en de Turken, maar 
ook voorwerpen die gebruikt werden door de ver 
weg levende Indiërs, zoals lepels, messen, zonne-
schermen, hoofddeksels, borstpantsers, wapens, 
projectielen, daarnaast van de Romeinen oude 
ponjaarden, dolken, sarcofagen en urnen, waarin 
de as [van overledenen] werd bewaard, en vele 
andere voorwerpen van dien aard. Bovendien 
Griekse en Romeinse gewichten en maten, die u 
van Glareanus, die ervan hield deze dingen nauw-
keurig na te meten, hebt overgenomen samen met 
heel zijn bibliotheek.’20 

Aan collectioneurs verleende het bezit van raritei-
ten een benijdenswaardig aanzien. Zo was voor de 
bankiersfamilie De’ Medici het verzamelen tevens 
een middel om een vorstelijke status te verwerven. 
Lorenzo de’ Medici, die een voorliefde had voor 
buitengewoon kostbare voorwerpen van klein for-
maat, voorzag enkele van zijn pronkvaten van de 
signatuur LAV.R.MED., waarbij de letter R kan 
worden gelezen als een afkorting van het Latijnse 
woord voor koning: rex (afb. 1.7).21 

Voor de Habsburgse keizer Rudolf II (afb. 4), 
die in zijn betrekkelijk korte leven – van 1555 tot 
1612 – aan zijn hof in Praag een van de grootste 
en kostbaarste collecties, zo niet dé grootste en dé 
kostbaarste, bijeenbracht die één persoon ooit 
heeft bezeten, variërend van schilderijen, beelden 
en specimina van steensnijkunst en ivoordraaikunst 
tot wetenschappelijke instrumenten en automaten 
(afb. 5 en 6), was zijn verzameling naast een bron 
van genoegen en kennis een middel om zijn kei-

18.  ‘Caeterum tua in bonas literas 
studia testantur etiam, quantam 
perpoliendis linguis adhibeas operam, 
instructissimam enim variarum 
linguarum, diversarumque facultatum 
comparasti bibliothecam, & in eam 
contulisti antiquos codices, picturas, 
volumina maioribus nostris usitata, 
descriptiones geometricas, & quicquid 
ad rem literariam, absolutamque 
Cyclopaediam pertinet.’ Laurentius 
Albertus, Teutsch Grammatick oder 
Sprachkunst, Augsburg 1573, 6, 
geciteerd naar Fechner 1977, 16-17. 
Vertaling Pieter Thijs.
19.  De motieven die hier worden 
besproken zijn expliciet door ver-
zamelaars verwoord of onmiskenbaar 
uit hun uitlatingen of handelen af te 
leiden. Getuigenissen van contem-
poraine bezoekers – de recipiënten –, 
veelal geleerde reizigers, vormen in 
enkele gevallen eveneens een 
belangrijke bron van informatie voor 
het achterhalen van motieven.
20.  Ingenti etiam sumptu, ornatus, 
varietatis, & rerum cognitionis causa, 
quasi “parergos” his addis & coëmis 
antiqua numismata, pisces, conchas 
marinas, & earum exuvias, cornua, 
sculpturas, varias gemmarum species, 
fossilia, exoticas res natas & fictas, 
quarum non tantum Moscovitis & 
Turcis, sed apud extremos Indos etiam 
usus est, ut sunt cochlearia, cultri, 
umbraculae [lees umbracula], pilei, 
thoraces, arma, tela, Romanorum etiam 
antiquae Sicae, pugiones, Sarcophagi 
& urnae, quibus condebantur cineres, 
& huius generis multa alia. Item 
Graecorum & Romanorum varia 
pondera & mensurae, quas à Glareano, 
cum tota illius bibliotheca accepisti, 
qui diligentissimus harum rerum 
mensor erat.’ Laurentius Albertus, 
Teutsch Grammatick oder Sprachkunst, 
Augsburg 1573, 6, geciteerd naar 
Fechner 1977, 16-17. Vertaling Pieter 
Thijs.
21.  Hoofdstuk 1, pp. 36-37; zie ook 
hoofdstuk 3, pp. 89-90.
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5  Nikolaus Pfaff, Dekselbokaal uit 

rinoceroshoorn met de hoektanden 

van een wrattenzwijn, Praag 1611, 

de hoorn van de Afrikaanse rino-

ceros (witte neushoorn of breed-

lipneushoorn, ceratotherium 

simum), hoektanden van een 

Afrikaans wrattenzwijn; zetting: 

verguld zilver, deels beschilderd, 

49,7 × 27,5 × 17,7 cm, Kunst-

historisches Museum, Kunst-

kammer, Wenen.

zerlijke waardigheid te weerspiegelen.22 Dat is 
althans de visie van de Amerikaanse kunsthistoricus 
Thomas DaCosta Kaufmann.23 Hij beschouwt 
Rudolfs verzameling als een vorm van ‘representa-
tio’ (een zichtbaar maken van status en macht). 
Anderen, bijvoorbeeld de Franse kunsthistoricus 
Antoine Schnapper, zien in Rudolfs Kunstkammer 
een poging om, net als particuliere verzamelaars 
dat deden, specimina van al het bekende in huis te 
halen om zo een wereld in het klein, een micro-
kosmos, te creëren. Het verschil zit hem volgens 
Schnapper niet in de intentie, maar in de schaal.24 

Enkele andere motieven voor het stichten van 
een Kunstkammer vatte Gabriel Kaltemarckt samen 
in zijn Bedencken wie eine Kunst-Cammer auf zu richten seyn 
möchte (Dresden, 2 juni 1587).25 Hij droeg zijn 
manuscript op aan keurvorst Christian I van 
Saksen, bezitter van een Kunstkammer die, toen 
Kaltemarckt zijn richtlijnen schreef, al meer dan 
10.000 objecten telde.26 Kaltemarckts manuscript 
werd nooit uitgegeven, zodat de draagwijdte van 

zijn aanbevelingen beperkt is, maar zij zijn illustra-
tief voor het denken over het vorstelijke verzame-
len in de tweede helft van de zestiende eeuw. Dat 
gold niet alleen voor de samenstelling van de ver-
zameling – Kaltemarckt voorzag zijn geschrift zelfs 
van lijsten van destijds canonieke kunstenaars –, 
maar vooral ook voor de beweegredenen van een 
vorst om een Kunstkammer te stichten. 

Om te beginnen, beveelt Kaltemarckt de Kunst-
kammer aan als visuele geheugensteun, een aange-
name en leerzame aanvulling op de geschreven 
bronnen over het verleden, en hij verwijst vervol-
gens op de voorbeeldfunctie van afbeeldingen – de 
afbeelding als exemplum virtutis (navolgenswaardige 
voorbeeld van deugd): ‘Naast dergelijke bibliothe-
ken en boekencollecties hebben illustere macht-
hebbers ook schilderijen- (of hoe men ze ook wil 
noemen) of kunstkamers eropna gehouden, opdat 
zij de historische gebeurtenissen, de mensen die er 
verantwoordelijk voor waren en hun daden, niet 
alleen in boeken, maar ook, tot groter vermaak 
van het oog en ter versterking van het geheugen, 
[in] afbeeldingen onder ogen krijgen die zo 
levensecht zijn dat ze [de beschouwer aansporen] 
het goede na te volgen en het slechte te vermijden 
en die ook de jeugd die belangstelling heeft voor 
kunst, diensten kunnen bewijzen bij hun studies. 
Want wat de kunsttuin van Cosimo en Lorenzo de’ 
Medici, destijds heersers te Florence, voor schilders 
en beeldhouwers heeft betekend, bewijzen op vele 
plaatsen de werken van de kunstenaars die zich 
daar hebben geoefend.’27

Aan het stichten van een Kunstkammer kan dus 
ook een artistiek-ambachtelijk educatief motief ten 
grondslag liggen: de verzameling als leermiddel 
voor in kunst geïnteresseerden en aankomende 
kunstenaars. (Het bevorderen van de kwaliteit van 
de kunst door het laten zien van goede voorbeel-
den ter navolging zou overigens tot in het begin 
van de twintigste eeuw met een kunstverzameling 
verbonden blijven.) 

Kaltemarckt beveelt de Kunstkammer tevens aan 
als een sieraad voor het hof en als bijdrage aan 
zijn luister: ‘Vooral de schilderkunst is in het ver-
leden door de luisterrijkste vorsten en machtheb-
bers beschouwd als een noodzakelijk en fraai sie-
raad van het hof […].’28 Hij sluit zijn aanbeveling 
af met te wijzen op het onderscheidende karakter 
van een Kunstkammer. Zij bezorgt haar bezitter 

22.  Zie voor Rudolfs verzameling 
Prag um 1600 1988a; Prag um 1600 
1988b; Scheicher 1993b, 47-55. 
23.  DaCosta Kaufmann 1978.
24.  Schnapper 1986, 186-187.
25.  Kaltemarckt (1578) 1989. Zie voor 
de betekenis van Kaltemarckts traktaat 
Müller 2007.
26.  Billig en Krüger 2010, 23.
27.  ‘Neben solchen Librareyen und 
Buchkammern haben erlauchte 
Potenthaten, auch Bilder (oder wie 
mans nennen mag.) Kunstcammern 
gehalten, damit sy nicht allein die 
Historien in Büchern, sondern auch zu 
merer ergöczlicheit des Gesichts und 
sterckung der gedechtnus. solche 
historien, derselben urheber und 
Thaten. Contrafacturn und Bildnussen, 
gleich lebhafftig. dem guten nachzu-
volgen, und das böse zumeiden. für 
Augen haben, auch der kunstbegirigten 
Jugent in iren studys damit dinen 
möchten, gehalten. Dann was der 
kunstgarten des Cosmi und Laurente 
Medices weilandt Regenten zu 
Florencz für Maler und Bildhawer 
gemacht, beweisen derselben Künstner 
so sich darinnen geübet, werck, an 
vilen orthen.’ Kaltemarckt (1587) 1989, 
8. Met de kunstgarten bedoelt 
Kaltemarckt de beeldentuin van 
Lorenzo de’ Medici, zie ook hoofdstuk 
3, p. 91.
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niets minder dan eeuwige roem: ‘Rechtzinnigheid 
in de godsdienst, trouwe onderdanen en voldoen-
de baar geld zijn voor een vorst en regent het bes-
te sieraad en de kostbaarste schat, maar daarnaast 
ook de beschikking over een aanzienlijke hoeveel-
heid munitie en wapentuig, een heerlijke biblio-
theek en boekencollectie en kunstvolle beelden en 
schilderijen. Want daarmee kan hij de onsterfelijke 
lof van vrienden en vijanden, geleerden en onge-
letterden, kunstenaars en kunstliefhebbers verwer-
ven.’29 Als voorbeeld geeft Kaltemarckt de sociale 
stijging van de Medici-hertogen in Florence die 
van een burgerlijk geslacht waren opgeklommen 
tot vorstelijke, bijna koninklijke hoogheid: ‘meer 
door het vergaren van goede boeken en het bevor-
deren van de vrije kunsten […] dan door hun 
andere prijzenwaardige daden’.30

Bij andere verzamelaars stond een religieus motief 
voorop. Niet bij iedereen en niet in elk tijdperk 
kon het streven naar kennis door middel van het 
verzamelen van objecten op waardering rekenen. 
Belangstelling voor dit soort aardse zaken stond in 
de middeleeuwen in een kwade reuk. En nog in 
de zeventiende eeuw werden, althans in de 
Nederlanden, afbeeldingen of beschrijvingen van 
verzamelingen door menige moralist voorzien van 
de vermaning aan de beschouwer of lezer om 
zich, met het oog op het eeuwige leven na de 
dood, alleen te bekommeren om de ziel en niet te 
trachten aardse schatten te vergaren, die toch 
alleen maar vergankelijk waren. De schilder en 
jachtopziener Jacob de Hennin bijvoorbeeld sluit 
zijn beschrijving van de verzameling van Johan 
Maurits van Nassau-Siegen af met de woorden: 
‘Mijn waarde vrient, laat doch dit gezicht u 
genoech wezen, om u voortaan af te trekken van 
de alderschadelijkste verderffelijkste werelt en der-
zelver schatten en onbetamelijken wandel’.31 Bij 
Jan van der Heyden valt in zijn stilleven van een 
ideale verzameling de bijbel op de stoel op de 
voorgrond open bij het begin van het boek 
Prediker: ‘ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdel-
heid’, een overduidelijke verwijzing naar de ver-
gankelijkheid van het aardse bezit (afb. 7).32 
Moralist Jan Luijken zag in Het Leerzaam Huisraad 
(Amsterdam 1711) het bezit van een rariteitenka-
binet als een teken van een lachwekkende opper-
vlakkigheid van de bezitter:33

Het Hert is ’t rechte Kabinet,
Op dat de Wysheid dat vervulle,
met raarheid [zeldzaamheid],
daar Gods oog op let,
En niet met aardse, en werelds prulle
[…] 
Want wat gy zo voor waardig acht,
en toond aan uwe medgezellen,
Word van de Wijsheid maar belacht,
Als kinderspel, met leege schellen.

Verscheidene verzamelaars haastten zich dan ook 
hun belangstelling te rechtvaardigen door zich te 
beroepen op relevante bijbelplaatsen of verheven 
motieven. Zeker bij de naturaliënverzamelingen 
heeft een religieus motief een rol gespeeld bij het 
aanleggen daarvan. Alles in de natuur is door God 
geschapen; dus openbaart God zich in al het 
geschapene. Naast de bijbel was daarom ook de 
natuur een ‘boek’ waaruit men God zou kunnen 
leren kennen.34 Zo stelde de eerdergenoemde 
Levinus Vincent zich tot doel met zijn verzameling 
op te wekken ‘tot erkentnisse van de Almagtige’ 
en ‘de onredelyken en ongoddelyken’ eerbied voor 
de Schepper, door hem met ‘Opperkunstenaar’ 
betiteld, bij te brengen.35 De museoloog Caspar 
Friedrich Neickel legitimeerde nog in 1727 in zijn 
Museographia, oder Anleitung zum rechten Begriff und nützli-
cher Anlegung der Museorum oder Raritäten-Kammern het 
verzamelen door erop te wijzen dat het leidt tot 
vermeerdering van de kennis van de natuur en zo 
tot kennis en verheerlijking van de Schepper.36 

Daarmee is niet gezegd dat Vincent en Neickel 
en anderen die hun verzameldrang aldus probeer-
den te rechtvaardigen, niet oprecht waren. Voor 
een aantal verzamelaars vormden godsdienstige 
bedoelingen zeker een van de hoofdmotieven om 
te verzamelen.37

 Ordening en presentatie

De motieven om een verzameling op te richten, 
zijn, zoals blijkt uit het voorgaande en zal blijken 
uit de in dit boek opgenomen bijdragen, relatief 
goed gedocumenteerd. Niet van elke verzamelaar 
is precies bekend wat zijn motieven waren, maar 
aangenomen mag worden dat de in getuigenissen 
van verzamelaars of toelichtingen van tijdgenoten 
genoemde beweegredenen deels ook voor anderen 

28.  ‘Es ist aber insonderheit die Pictur 
oder Malerey bei den herrlichtsten 
fürsten und Potenthaten der zeit für ein 
nötige schöne Hofzirde gehalten […].’ 
Kaltemarckt (1587) 1989, 9.
29.  ‘Dieweil dann neben und 
zuforderst rechten Religion Trewen 
underthanen, und parem Gelt, eines 
Fürsten und Regenten bester Schmuck 
und kleinodt ist, das er mit stattlicher 
munition und Kriegesrüstung, 
herrlicher Librarey und BuchCammer. 
Künstlichen Bildern und Gemehlen, 
staffirt und versehen sey. Sintemal 
dardurch bei Freunden und Feinden, 
Gelerten und ungelerten, Künstnern 
und Kunstliebenden unsterblichs lob 
erlanget werden mag.’ Kaltemarckt 
(1587) 1989, 10.
30.  ‘Das sy mer durch zusammen-
bringung guter Bücher und beson-
derung der freyen Künste aus bürger-
lichem Geschlechte. zu fürstlicher ja 
fast Königlicher Hochheit, als andere 
Ire löbliche thaten gestigen und 
kommen.’ Kaltemarckt (1587) 1989, 8.
31.  De Hennin 1681, 131. 
32.  Zie voor een beschrijving van de 
afgebeelde objecten en hun onderlinge 
samenhang Bergvelt en Kistemaker 
1992b, cat.nr. 2.
33.  Bergvelt en Kistemaker 1992b, 
cat.nr. 21.
34.  Jorink 2006; Jorink 2010; Van de 
Roemer 2005, 67-100.
35.  Levinus Vincent, Wondertooneel 
der Nature, geopent in eene korte 
Beschrijvinge der hoofddelen van de 
bijzondere zeldsaamheden daar in 
begrepen […], Amsterdam 1706, 24, 
geciteerd naar Van Gelder 1992, 35.
36.  Neickel 1727, 428-433.
37.  Van Gelder 1992, 35.
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golden. Over de ordening en de presentatie van de 
objecten in vroege verzamelingen is veel minder 
bekend. Bovendien kan men, omdat de opstelling 
aan een specifieke ruimte is gebonden, de gege-
vens die beschikbaar zijn, niet of alleen grofweg 
op andere verzamelingen betrekken. De bronnen 
die beschikbaar zijn, zijn divers en schaars. Inven-
tarissen of catalogi van specifieke verzamelingen 
geven wel informatie over de samenstelling van 
een bepaalde verzameling, een momentopname, 
maar over de precieze opstelling doen zij zelden 
expliciete uitspraken; uitzonderingen daargelaten. 
Zo was Elisabeth Scheicher in 1973 in staat met 
behulp van twee inventarissen de Kunst- und 
Wunderkammer van aartshertog Ferdinand II van 
Oostenrijk in Schloß Ambras bij Innsbruck in grote 
lijnen te reconstrueren.38 Een inventaris uit 1596, 
twee jaar na het overlijden van de hertog, verschaf-
te informatie over de ligging van de ruimte en 
over de opstelling van de collectie; een uit 1621 
gaf een meer exacte beschrijving van de aanwezige 
voorwerpen.39 De verzameling in Ambras bleek 
geordend te zijn naar materiaal en was opgesteld 
in vitrinekasten, die rug aan rug in het midden 
van de ruimte waren opgesteld (afb. 8 en 9).40 De 
ruimte was ook voorzien van repositoria (rekken) 
waarop voorwerpen waren uitgestald. Aan het pla-
fond hingen allerlei beenderen en opgezette dieren 
en aan de wanden waren schilderijen bevestigd. 

In een enkel geval kunnen de verslagen van 
bezoekende reizigers de ontbrekende informatie 
aanvullen. De recente reconstructie op papier van 
Lorenz Seelig bijvoorbeeld van de opstelling van  
de voorwerpen in de Kunstkammer van hertog 
Albrecht V van Beieren is behalve op de inventaris 
die Johann Baptist Fickler in 1598 – 19 jaar na 
Albrechts dood – opmaakte, gebaseerd op de 
beschrijving van de Augsburgse jurist, koopman en 
kunstagent Philipp Hainhofer van zijn bezoek aan 
de Kunstkammer in 1611 (afb. 2.6).41 

Afbeeldingen van specifieke collecties verschaffen 
soms meer duidelijkheid over de opstelling van de 
verzamelde objecten (onder meer afb. 3.15 en 
5.1), hoewel meestal niet met zekerheid kan wor-
den vastgesteld of het hier om een waarheidsge-
trouwe weergave gaat, of om een geïdealiseerde. 

Duidelijk wordt dat in de Kunst- und Wunder-
kammer de voorwerpen gewoonlijk in laden en in 
deels open of van glazen deuren voorziene kasten 

werden bewaard, of daarbovenop en op tafels 
waren uitgestald. Aan de wanden hingen schilde-
rijen en op aan de wand bevestigde planken en 
consoles stonden kleine beeldhouwwerken; aan het 
plafond waren soms opgezette dieren of voor-
werpen opgehangen (afb. 10). 

Naarmate de omvang van de verzameling groeide 
en wetenschappelijke opvattingen veranderden, 
nam de noodzaak van uitsplitsing van verschillende 
groepen objecten toe. Zo werden kunstverzamelin-
gen, in het bijzonder schilderijen- en beeldenverza-
melingen van kunstverzamelingen, ondergebracht 
in afzonderlijke galerijen. Ook hier doet zich bij 
het onderzoek naar de ordening en presentatie van 
deze collecties het probleem voor van het ontbre-
ken van gedetailleerde informatiebronnen. Ter 
beschikking staan de onderzoeker naast inventaris-
sen enkele afbeeldingen van kunstverzamelingen;  
in de achttiende eeuw komen daar de geïllustreer-
de catalogi bij, de zogenoemde ‘Galeriewerke’.

Uit de geschilderde voorstellingen van kunstver-
zamelingen – een genre dat kort na 1610 in de 
Zuidelijke Nederlanden werd ontwikkeld – blijkt 
dat de schilderijen van plint tot plafond werden 
opgehangen en krijgt men de indruk dat het for-
maat van de schilderijen bepalend is voor de plaats 
op de wand. Dit soort voorstellingen geeft echter 
geen realistisch beeld van de situatie ter plekke. Als 
ze al gebaseerd zijn op een bestaande collectie, 
moeten ze gewoonlijk worden opgevat als geschil-
derde inventarissen. Bij dit type voorstelling ging 
het niet zozeer om een registratie van de precieze 
opstelling als wel om de aandacht te vestigen op 
de bezitter van deze schatten. Een vast ingrediënt 
van de geschilderde kunstkamer zijn immers bezoe-
kers, in het sociale verkeer discussiërend over een 
of meer werken uit de collectie. Hooggeplaatste of 
geleerde personages onder hen illustreren dat de 
verzameling ook geacht werd de status van de 
eigenaar te (be)vestigen of te verhogen (vergelijk 
afb. 4.16).42 

Bij vergelijking van de verschillende versies van 
de geschilderde schilderijencollectie van aartshertog 
Leopold Wilhelm van Oostenrijk, stadhouder van 
de Spaanse Nederlanden, blijkt dat nu eens deze, 
dan weer die topstukken uit de collectie naar voren 
worden gehaald: ook deze geven kennelijk niet de 
situatie ter plekke weer (vergelijk ook afb. 4.2 en 

38.  Dit was – zover bekend – de 
eerste wetenschappelijke reconstructie 
van een historische collectieopstelling 
überhaupt. Scheicher 1979, 73-135; 
Scheicher 1993b, 40-47.
39.  In de achttiende eeuw was de 
verzameling naar Wenen overgebracht 
en was zij samengevoegd met de 
keizerlijke muntverzameling. Uit de 
beschrijving van de voorwerpen is niet 
altijd op te maken om welk het precies 
gaat, zodat een precieze reconstructie 
niet mogelijk was. Op dit moment 
bevinden de stukken zich deels in 
Ambras deels in de Kunstkammer van 
het Kunsthistorische Museum in 
Wenen. 
40.  De ordening van de bewerkte en 
onbewerkte voorwerpen naar materiaal 
was gebaseerd op de Naturalis 
Historiae (77 n.Chr.) van Plinius, zie 
voor dit ordeningsprincipe ook de 
kadertekst over de studiolo van 
Francesco I de’ Medici in Florence,  
pp. 38-45.
41.  Fickler 2004; Seelig 1985; Seelig 
2008. Hainhofers gedetailleerde 
reisverslagen zijn een belangrijke bron 
van informatie over de verzamelingen 
die hij onder meer in Italië, de 
Nederlanden en Duitsland bezocht. De 
inrichting van de Kunstkammer in 
Dresden is bekend dankzij Hainhofers 
verslagen van zijn bezoeken in 1617 
en 1629: Hainhofer 1901; zie ook Billig 
2010b, 17-21.
42.  Hoofdstuk 4, pp. 132-137. Zie 
voor de geschilderde ‘constcamers’ 
Van Suchtelen en Van Beneden 2009.
43.  De u-vormige arcadegalerij rond 
de binnenplaats van de Stallburg was 
voor die gelegenheid dichtgemaakt met 
vensterwanden, iets wat in 1956 
ongedaan is gemaakt, Swoboda 2008, 
81. Na de verhuizing van de kunst-
verzameling naar de Stallburg werd in 
1659 een inventaris opgemaakt door 
Anton van der Baren. De verzameling 
bestond uit 517 Italiaanse schilderijen, 
880 Vlaamse en Duitse schilderijen, 
343 tekeningen, 542 antieke bustes, 
beelden, kleinplastiek, antieke munten 
en andere kunstvoorwerpen, Schreiber 
2004, 122.
44.  Zie voor Leopolds verzameling en 
het Theatrum Pictorium: Schreiber 
2004, 88-129; voor het Theatrum 
Pictorium ook Swoboda 2008, 76-87; 
Vegelin van Claerbergen 2006. Zie ook 
hoofdstuk 4, pp. 120-121.
45.  Swoboda 2010.
46.  Zie voor de Guarienti’s inventaris 
als hulpmiddel bij de reconstructie van 
de binnenste galerij van de Keurvorste-
lijke Galerij in Dresden (afb. 10.4) in 
1750: Weddigen 2007. Tristan 
Weddigen (Weddigen 2006) gebruikt 
Guarienti’s inventaris uit 1750 om de 
verloren geraakte inventaris uit 1747 te 
reconstrueren en om zo de eerste 
opstelling van de Gemäldegalerie 
digitaal te reconstrueren. 
47.  Gaehtgens en Marchesano 2011.
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4.18). Dat is wel het geval met een prent uit 1660 
van de locatie waar Leopold Wilhelm zijn collectie 
na zijn vertrek uit Brussel in 1656 had onderge-
bracht, een galerij op de tweede verdieping van de 
Stallburg in Wenen.43 In de geïllustreerde catalogus 
– de eerste in zijn soort – van een deel van de 
schilderijen van de Italiaanse meesters, getiteld 
Theatrum Pictorium, diende de afbeelding van de galerij 
als document van de situatie ter plekke: de nieuwe 
behuizing van de opgenomen favoriete meester- 
werken (afb. 11).44 

Het genre van het ‘Galeriewerk’ nam in de acht-
tiende eeuw een hoge vlucht. Deze plaatwerken, 
aangevuld met gegevens uit inventarissen van de 
verzamelingen, vormen de basis van recente recon-
structies en studies naar de achttiende-eeuwse 
inrichting van schilderijengalerijen. De geschilderde 
driedelige inventaris van Ferdinand Storffer uit 
1720-1733 geeft bijvoorbeeld inzicht in de orde-
ning en presentatie van de keizerlijk-koninklijke 
schilderijengalerij in de Stallburg na de herinrichting 
en de uitbreiding daarvan in opdracht van keizer 
Karel VI (afb. 12, 13 en 10.14).45 De Catalogo delli 
quadri, che sono nel Gabinetto di Sua Maestà (Catalogus van 
de schilderijen die in het bezit zijn van Zijne 
Majesteit) van een van de twee conservatoren van de 
galerij Pietro Maria Guarienti uit 1750 ligt, samen 
met de tweedelige Recueil d’estampes d’après les plus célèbres 
tableaux de la Galerie Royale de Dresde van Carl Heinrich 
von Heineken uit 1753 en 1757, aan de basis van 
de reconstructie van de eerste opstelling in de galerij 
in Dresden (afb. 14-16). Deze was in 1746 inge-
richt in opdracht van de Saksische keurvorst 
Friedrich August II op de eerste verdieping van de 
verbouwde Stallhof.46 De tweedelige La Galerie 
Électorale de Dusseldorff ou catalogue raisonné et figuré de ses 

8  Kunst- und Wunderkammer van 

aartshertog Ferdinand II van 

Oostenrijk, Schloß Ambras, 

Innsbruck, reconstructie van de 

oorspronkelijke opstelling door 

Elisabeth Scheicher, 1973-1974.

De gevarieerde collectie van deze 

Kunstkammer was geordend vol-

gens het principe van materiaal-

overeenkomst: voorwerpen uit 

koraal, ivoor, ijzer, goud en zilver 

waren, onafhankelijk van ouder-

dom, functie, herkomst of bete-

kenis telkens in één kast bij elkaar 

geplaatst. De kasten waren in ver-

schillende kleuren geschilderd.

9  Reconstructie van de inhoud 

van de kasten van de Kunst- und 

Wunderkammer in Schloß Ambras 

op basis van de inventaris van 

1596 door Elisabeth Scheicher in 

1973-1974.

10  Een ruimte in de Kunst-

kammer in Dresden omstreeks 

1610, reconstructie voor de 

tentoonstelling 400 Jahre 

Dresdener Kunstsammlungen, 

1960.

1 het goudwerk, waaronder ook in goud gevatte 
 voorwerpen uit bergkristal en halfedelstenen, tegen 
 een blauwe achtergrond
2 het zilverwerk tegen een groene achtergrond
3 een rood geverfde kast met de collectie handstenen, 
 ‘lapides manuales’
4 witgeverfde kast met muziekinstrumenten
5 een in ‘leibfarben’ (vleeskleur) geverfde kast met 
 uurwerken, automaten en wetenschappelijke 
 instrumenten
6 een ‘ascherfarben’ (askleurig) geverfde kast met 
 natuursteen: fossielen, vaatwerk uit graniet, marmer, 
 albast
7 ijzer, sloten en folterwerktuigen
8 boeken, kleinodiën en curiosa
9 voorwerpen gemaakt van veren
10 vaatwerk en materiaal uit albast
11 een ‘zwart geverfde’ kast met glaswerk
12 bewerkt en onbewerkt koraal
13 kleine bronzen figuren
14 porselein
15 kunstkasten
16 wapens
17 variokasten in vleeskleur geverfd
18 houtwerk 
 twee ‘Zwerchkästen’ (dwarskasten) aan de uiteinden 

tableaux van Nicolas de Pigage en Christian von 
Mechel uit 1778 geeft een gedetailleerd beeld  
van de inrichting van de Keurvorstelijke Galerij  
in Düsseldorf door de schilder Lambert Krahe in 
opdracht van keurvorst Karl Theodor van de Pfalz 
en van Beieren (afb. 23 en 24).47 

Door de inrichting te reconstrueren, probeert 
men de ordeningsprincipes van de galerijen te ach-
terhalen die gehanteerd werden, voordat, aan het 
eind van de achttiende eeuw, de inrichting naar 
scholen en daarbinnen op chronologie zijn beslag 
kreeg (waarover verderop meer).
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11  Niclas van Hoy, Schilderijen-

galerij in de Stallburg in Wenen, 

1660, gravure uit David Teniers  

de Jonge, Theatrum Pictorium, 

Brussel 1660, plaat 215, Kunst-

historisches Museum, Wenen.

Het Theatrum Pictorium is de 

geïllustreerde catalogus van 243 

schilderijen van Italiaanse 

meesters uit Leopold Wilhelms 

collectie. 

12  Reconstructie op papier van 

de inrichting van de tweede gang 

van de schilderijengalerij in de 

Stallburg op basis van Ferdinand 

Storffers Neu eingerichtes  

Inventarium der Kayl. Bilder 

Gallerie in der Stallburg, deel 1, 

1720, fol. 26-43, uit Swoboda 

2010, 68-69. 

13  Schaalmodel van de schilde-

rijengalerij in de Stallburg naar 

Storffers Neu eingerichtes 

Inventarium der Kayl. Bilder 

Gallerie in der Stallburg (1720-

1733), uit Swoboda 2010, 93. 

14  Carl Heinrich von Heineken, 

Recueil d’estampes d’après les 

plus célèbres tableaux de la 

Galerie Royale de Dresde, deel 2, 

Dresden 1757, titelprent.

Afgebeeld is de inrichting van de 

Gemäldegalerie in 1746. Terwijl 

putti zich oefenen in de kunst-

beschouwing en werklui de 

ingelijste schilderijen ophangen, 

wijst de Schilderkunst naar

Correggio’s Aanbidding van de 

herders uit 1522-1530, in 1745 

verworven uit de collectie van 

hertog Francesco III d’Este in 

Modena. Het werd als het topstuk 

van de galerij beschouwd tot het 

van die plaats werd verdrongen 

door Rafaëls Sixtijnse Madonna 

uit 1512-1513 (afb. 10.3)
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 HET GESPECIALISEERDE MuSEuM

In de zestiende en zeventiende eeuw hadden de 
meeste verzamelingen een gemengd karakter;  
verzamelingen die geheel of vrijwel geheel uit 
ofwel naturalia ofwel artificialia bestonden, ontbra-
ken niet, maar vormden een minderheid. Enkele 
Italiaanse humanisten hadden zich toegelegd op het 
verzamelen van antiquiteiten.48 Vroege voorbeelden 
van min of meer gespecialiseerde natuurhistorische 
collecties zijn die van hoogleraar in de wijsbegeerte 
van de natuur ulisse Aldrovandi in Bologna (afb. 
3.14) en de apotheker Francesco Calzolari in 
Verona (afb. 3.15). Bij de uit Antwerpen afkomsti-
ge Abraham Gorlaeus lag het accent op antieke 
munten, penningen en gesneden stenen (afb. 
4.11). Anderen legden, zoals met het voorbeeld 
van Leopold Wilhelm werd verduidelijkt, een voor-
keur aan de dag voor schilderijen. 

De achttiende en negentiende eeuw geven een 
toenemende specialisatie te zien. Natuur en kunst 
werden als samenstellende delen van de encyclope-
dische verzameling altijd al onderscheiden, maar 
toen werden hun respectieve voortbrengselen ook 
ruimtelijk gescheiden en verder onderverdeeld. 
Toch bleef ook in de achttiende eeuw een aantal 
grote nationale musea nog enige tijd getuigen van 
een encyclopedische geest, zij het dat deze inspira-
tie haar bron had in een nieuw soort encyclope-
die.49 Het gaat bijvoorbeeld om het British Muse-
um in Londen, in 1753 gesticht op initiatief van 
adel en burgers, het in 1779 geopende Museum 
Fridericianum in Kassel, onderdeel van de cultuur-
politiek van de verlichte landgraaf Friedrich II  
van Hessen-Kassel, en het Muséum National in het 
Louvre in Parijs, in 1793 geopend als resultaat van 
de Franse Revolutie.

Pas in de loop van de negentiende eeuw werden 
de verschillende groepen voorwerpen ook in de 
geest gescheiden en afzonderlijk ondergebracht in 
nieuw te stichten musea: nu nationaal en openbaar 
van karakter.

 Nationale en openbare musea

Vanaf het midden van de achttiende eeuw was vrij-
wel overal in Europa de discussie op gang geko-
men om het vaak verspreid bewaarde en beperkt 
toegankelijke vorstelijke kunstbezit centraal bijeen 

te brengen, te ordenen en openbaar te maken. 
Naast een toenemende vraag naar politieke open-
baarheid lag aan die discussie gewoonlijk een eco-
nomisch argument ten grondslag: het verbeteren 
van de nationale smaak teneinde de export te 
bevorderen. Bezoek aan een museum waarin kunst-
werken van topniveau te zien zouden zijn, zou de 
smaak van kunstenaars en ambachtslieden verbete-
ren en dat zou weer tot een verbetering van de 
kunst en kunstnijverheid leiden, met als gevolg een 
grotere afzet van de nationale kunst en kunstnijver-
heidsproducten.

Ook om competitieve redenen werd het stichten 
van een nationaal museum waarin de nationale 
kunstschatten waren bijeengebracht, aanbevolen. De 
Parijse kunsthandelaar Jean-Baptiste-Pierre Le Brun 
bijvoorbeeld hield op 14 januari 1793 een pleidooi 
voor de stichting van een topmuseum in de hoofd-
stad van Frankrijk. Daar hadden de revolutionairen 
zich meester gemaakt van de koninklijke en adellij-
ke collecties en van het kunstbezit van ontwijde 
kerken en opgeheven kloosters.50 Het Muséum 
National zou mede tot taak hebben de Republiek te 
verheerlijken: ‘Het betreft, Burgers, de vorming en 
samenstelling van een Museum uit alle zeldzame en 
kostbare voorwerpen die hebben toebehoord aan de 
gewezen koning en de uitgeweken hovelingen. Dat 
Museum moet alle andere instellingen van die soort 
in de schaduw stellen; belangrijker nog, het moet 
de republiek tot eer strekken, het moet haar verrij-
ken.’51 Le Brun wijdt vervolgens uit over dat laatste, 
het verrijken: ‘Als een enkel meesterwerk, de Venus 
van Praxiteles, vroeger in de stad van de Knidiërs 
mensen van de verst verwijderde streken aantrok 
om dat beroemde standbeeld te komen bekijken, 
welk een toeloop zullen wij dan niet zien binnen 
onze muren, die ertoe bestemd zijn om duizenden 
meesterwerken te omsluiten? Parijs zal, om zo te 
zeggen, de hoofdstad van het universum worden, 
en zoals de rivieren de cijns van hun wateren naar 
de zee brengen, zo zal Parijs het punt zijn waar al 
het goud van Europa samenstroomt. Laten wij dus 
verstandig omgaan met deze bron, de enige mis-
schien die ons gebleven is om onze uitgeputte 
financiën te herstellen, onze betalingsbalans in 
evenwicht te brengen, onze handel, die bijna ge-
heel te niet is gegaan, weer op gang te brengen  
en ons eindelijk te doen bekomen van de schokken 
die de Revolutie ons heeft doen ondergaan.’52

15  Schaalmodel van de Keur-

vorstelijke Galerij in de Stallburg 

in Dresden, Staatliche Kunst-

sammlungen, Gemäldegalerie Alte 

Meister, Dresden, 2008, voor-

aanzicht van de gevel en het 

interieur, vergelijk de plattegrond 

(afb. 10.4), uit Billig en Krüger 

2010, 156.

16  Digitale reconstructie van de 

opstelling van de oostwand van 

de binnenste galerij in de 

Keurvorstelijke Galerij in Dresden 

in 1747, uit Weddigen 2006,  

330-331, plaat 15.

48.  Hoofdstuk 3, pp. 86-88.
49.  Hoofdstuk 6, pp. 182-193.
50.  Zie voor het Muséum National en 
zijn opvolgers omstreeks 1800 
hoofdstuk 6, pp. 180-182; hoofdstuk 
10, pp. 298-304.
51.  ‘Il s’agit, Citoyens, de former un 
Muséum, de le composer de tous les 
objets rares et précieux appartenant au 
ci-devant roi et aux émigrés. Ce 
Muséum doit effacer tous les autres 
établissements de ce genre; je di plus, 
il doit honorer la République, il doit 
l’enrichir.’ Le Brun (1793) 1992, 7-8.
52.  ‘Si un seul, chef-d’oeuvre, la 
Vénus de Praxitèle, attira autrefois 
dans la ville des Cnidiens les peuples 
des contrées les plus éloignées qui 
venaient contempler cette statue 
célèbre; quelle affluence ne verrons-
nous pas dans nos murs, destinés à 
renfermer des milliers de chefs-
d’oeuvre? Paris deviendra, pour ainsi 
dire, la capitale de l’universe, et, 
semblable à la mer à laquelle les 
fleuves viennent apporter le tribute de 
leurs eaux, il sera le point où se 
réunira tout l’or de l’ Europe. Sachons 
donc ménager utilement cette resource, 
la seule peut-être qui nous reste pour 
réhabiliter nos finances épuisées, 
rétablir la balance de notre change, 
remettre en activité notre commerce 
presqu'anéanti, et nous relever enfin 
des secousses violantes que nous a 
fait éprouver la Revolution.’ Le Brun 
(1793) 1992, 8.
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17  Antonio Canova, Napoleon 

als vredestichtende Mars, 1803-

1806, gips, Gipsoteca Canoviana, 

Possagno, gipsmodel van het  

340 cm hoge marmeren beeld in 

Apsley House in Londen.

Hetzelfde jaar nog werd inderdaad het Muséum 
National opgericht, en werd vanaf 1794 door de 
commissarissen en wetenschappers in het kielzog 
van de Franse troepen die Europa bezetten, een 
begin gemaakt met het zich stelselmatig toeëigenen 
van collecties van de overwonnen heersers, eerst in 
de Zuidelijke Nederlanden, de Republiek en ver-
schillende Duitse staten, later in Italië en Spanje.  
Zo werd er een museum gecreëerd in de Franse 
hoofdstad dat zijn weerga niet kende en dat, inder-
daad, een stroom van toeristen naar Parijs lokte. In 
november 1799 had Napoleon het roer overgeno-
men, eerst als ‘consul’ van de republiek en vanaf 
mei 1804 als keizer. Zijn imago van veroveraar had 
hij inmiddels gewijzigd in dat van vredestichter 
(afb. 17). Het was zijn ambitie om Parijs, net als 
het oude – keizerlijk – Rome, niet alleen tot het 
politieke centrum van Europa te maken, maar ook 
tot het culturele. Onder leiding van Dominique 
Vivant, Baron de Denon, bijgenaamd ‘l’oeil de 
Napoléon’, werden talloze kunstwerken, maar ook 
boeken en manuscripten, wetenschappelijke instru-
menten en naturalia vanuit de bezette gebieden 
naar Parijs versleept (afb. 18).53 Daar werden ze  
in triomf rondgereden voordat ze in het Louvre, 
Musée Central des Arts en vanaf 1803 Musée 
Napoléon genoemd, werden opgesteld: ‘In een  
triomfmars ziet u Apollo, Hercules en de Vestaalse 
en Venus en Cato! Alle helden, alle grote mannen 
zijn van vaderland veranderd. Rome is niet meer  
in Rome, het is helemaal in Parijs’ (vergelijk afb. 
19).54 De Laocoöngroep, de Hercules Farnese, de 
Apollo Belvedere en Rafaëls Transfiguratie, om slechts 
enkele van de duizenden kunstwerken te noemen, 
vormden een belangrijke aanvulling op het reeds 
aanwezige kunstbezit, waaronder de Egyptische 
oudheden die Napoleon had meegenomen van zijn 
expeditie in 1798 (afb. 20).55

Het Musée Napoléon was een van de grootste 
attracties in Parijs; gretig maakten de toegestroom-
de toeristen gebruik van de gelegenheid om op één 
plaats al die topstukken te kunnen zien waarvoor 
zij anders naar diverse Europese steden hadden 
moeten reizen. Zoals Sir John Dean Paul opmerkte: 
‘No words can express the sensation of delight that 
this grand assemblage of all that is most exquisite 
in the fine arts afforded us.’56 Paul maakte van de 
Vrede van Amiens (1802-1803) gebruik om Parijs 
te bezoeken. In de ogen van tijdgenoten, maar ook 

later nog, kwam het Musée Napoléon verreweg het 
dichtst bij het ideale museum. 

De confiscatie van hoogtepunten van het kunst-
bezit in de bezette gebieden door Franse troepen 
en de daaropvolgende recuperatie ervan na de val 
van Napoleon hebben de stichting van nationale 
musea elders in Europa sterk bevorderd. Terwijl 
Parijs zich omstreeks 1800 het imago van het cen-
trum van een nieuw Europa aanmat – vanaf 1810 
werden ook de belangrijkste staatsarchieven, het 
collectieve geheugen van een natie, naar Parijs 
overgebracht –, nam bij de beroofde Europese vol-
ken de vaderlandslievende identificatie met de in 
beslag genomen voorwerpen alleen maar toe. Na 
de terugkeer werden deze voorwerpen als nationaal 
bezit gekoesterd. In vele Europese steden werden 
musea gesticht waar de nieuw ontdekte nationale 
identiteit zichtbaar moest worden gemaakt.57 De 
openbaarheid van de collecties was nu een vanzelf-
sprekendheid. 

Waar het grootschalige verzamelen in voorgaande 
eeuwen vooral een bezigheid van vorsten, bestuur-
ders van instellingen en privé-personen was 
geweest, werd dat in de negentiende eeuw steeds 
meer een taak van ambtenaren in dienst van de 
overheid en werd de basis gelegd voor het muse-
um als type instelling zoals we dat nu kennen:  
‘a non-profit, permanent institution in the service 
of society and its development, open to the public, 
which acquires, conserves, researches, communica-
tes and exhibits the tangible and intangible herita-
ge of humanity and its environment for the purpo-
ses of education, study and enjoyment.’58

 Herordening

Niet alleen nam in de negentiende eeuw het aantal 
nationale musea enorm toe en werd het instituut 
verregaand gemoderniseerd, ook werden de ver-
zamelingen die hier werden ondergebracht, volgens 
nieuwe wetenschappelijke inzichten geordend.59  
De geschiedenis van het verzamelen is, zoals eerder 
gezegd, niet alleen een geschiedenis van het ver-
werven van voorwerpen, maar vooral ook van het 
ordenen en presenteren daarvan. Deze geschiedenis 
blijkt van oudsher nauw verbonden met ontwikke-
lingen in de contemporaine wetenschappen. 
 Belangrijke veranderingen hadden zich al vol-

53.  Dupuy 1999.
54.  ‘En marche triomphale, voyez vous 
l’Apollon, Hercule et la Vestale et 
Venus et Caton! Tout héros, tout grand 
homme a changé de pays. Rome n’est 
plus dans Rome, elle est tout à Paris.’ 
Uit: ‘Couplets chantés à la fête des 
arts’, London und Paris 1 (1798) deel 
2, 265, geciteerd naar Savoy 2009, 29.
55.  Zie voor het Musée Napoleon en 
zijn werking Zamoyski 2008, 186-187; 
Bergvelt, Meijers, Tibbe en Van Wezel 
2009; Savoy en Potin 2010. Zie ook 
hoofdstuk 12, pp. 340 en 346.
56.  Sir John Dean Paul, Journal of a 
party of pleasure to Paris, in the month 
of August, 1802, Londen 1802, zoals 
geciteerd in McClellan 2012, 232. 
57.  Potin 2010.
58.  ICOM (International Council of 
Museums) statuten, aangenomen door 
de 21st General Conference in Wenen 
in 2007, geciteerd naar ‘Museum 
Definition’, http://icom.museum. De 
definitie wordt van tijd tot tijd aange-
past.
59.  Meijers, Bergvelt, Tibbe en Van 
Wezel 2012.
60.  Zie voor Linnaeus’ classificatie 
hoofdstuk 7, pp. 197-198; zie voor de 
doorwerking daarvan in de ordening 
van schilderijencollecties hoofdstuk 
10, pp. 279, 294-295.
61.  ‘Die Geschichte der Kunst soll  
den Ursprung, das Wachstum, die 
Veränderung, und den Fall derselben, 
nebst dem verschiedenen Stile der 
Völker, Zeiten und Künstler lehren 
[…].’ Johann Joachim Winckelman in 
het voorwoord van Geschichte der 
Kunst des Altherthums (Dresden 
1764), X.
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trokken vanaf circa 1750, met name onder invloed 
van de aanvaarding van het classificatiesysteem van 
de Zweedse arts en plantkundige Carolus Linnaeus. 
Zijn benadering leidde tot een ingrijpende wijzi-
ging van de indeling van de natuurhistorische col-
lecties, maar bleef ook voor de kunstcollecties niet 
zonder gevolgen.60

De indeling in klassen, orden, geslachten en 
soorten die Linnaeus in zijn Systema naturae (Leiden 
1735) had voorgesteld, vond weerklank in de 
ordening van het ‘rijk’ van de schilderkunst in 
schilderscholen, die op hun beurt weer werden 
onderverdeeld in steeds fijnere vertakkingen. 
Parallel hieraan deed zich in de kunstverzamelingen 
ook de invloed van de Duitse kunstgeleerde Johann 
Joachim Winckelmann gelden. Hij had in zijn 
Geschichte der Kunst des Alterthums (Dresden 1764) een 
overzicht van de kunst van de klassieke oudheid 
bepleit die uitging van de stijlontwikkeling van de 
kunstwerken zelf, in plaats van de biografieën van 
kunstenaars: ‘De geschiedenis van de kunst moet 
de oorsprong, de groei, de verandering en het ver-
val ervan onderwijzen, in samenhang met de ver-
schillende stijlen van de volken, tijdperken en 

18  Benjamin Zix, Dominique-

Vivant Denon bij de confiscatie 

van de schilderijen van de 

schilderijengalerij in Kassel, 

1807, inkt op papier, 13,2 × 18,3 

cm, Musée du Louvre, Départe-

ment des Arts graphiques, Parijs.

Vivant Denon en zijn secretaris 

bekijken geknield een aan Leo-

nardo toegeschreven schilderij 

terwijl de directeur van de galerij, 

Johann Heinrich Tischbein de 

Jongere, er gelaten bij staat. Een 

kolonel houdt op de achtergrond 

het verwijderen van de schilde-

rijen, in totaal circa 100 stuks, in 

de gaten.

19  Benjamin Zix, Nachtelijk 

bezoek van keizer Napoleon en 

keizerin Marie-Louise aan de 

Laocoön-zaal in het Musée 

Napoleon, 1810, inkt en waterverf 

op papier, 33,8 × 45,6 cm, Musée 

du Louvre, Département des Arts 

graphiques, Parijs.

20  Maria Cosway, Opstelling van 

de schilderijen van Rafaël en 

Perugino in het Musée Napoleon, 

circa 1803, gravure uit Julius 

Griffiths en Maria Cosway, 

Collection de gravures à l’eau-

fortis des principaux tableaux 

d’apres l‘école italienne, contenus 

dans le Musée Napoléon avec des 

notices critiques et historiques 

[…], Parijs 1806, plaat 10.

In het centrum hangt Rafaëls 

Transfiguratie uit 1518-1520, 

afkomstig uit de schilderijen-

galerij van de Vaticaanse musea 

in Rome.

[individuele] kunstenaars.’61 Voorzover dat moge-
lijk was, werd in de musea geprobeerd de bezoe-
ker een indruk te geven van de ontwikkelingsge-
schiedenis van de kunst, zowel de antieke als de 
latere. Hierbij moet niet worden gedacht aan een 
evolutionaire, progressieve ontwikkeling, zoals de 
kunstgeschiedschrijving vanaf de negentiende eeuw 
dicteerde toen oneindige vernieuwing tot norm 
werd verheven. Winckelmann beschouwde de ont-
wikkeling van de kunst immers nog als een proces 
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museum werd in de eerste plaats publieksgericht: 
educatie van het algemene publiek was voortaan 
zijn belangrijkste doelstelling.66 Dat gold ook voor 
kunstmusea, die zich voorheen voornamelijk op 
kunstenaars, kenners en liefhebbers hadden 
gericht, maar nu geleidelijk op het grote publiek 
werden afgestemd.67

Met de verbreding van het publiek veranderde 
ook de inhoud van de educatie: in vorige eeuwen 
werden de kunstverzamelingen vooral bezocht 
door kunstkenners of wetenschappers om hun 
reeds aanwezige kennis uit te breiden en door 
kunstenaars om navolgenswaardig geachte voor-
beelden te bestuderen en, indien nodig, hun 
smaak te verbeteren. In de loop van de negentien-
de eeuw kregen kunstmusea tot taak geïnteresseer-
de bezoekers kennis van en inzicht in de getoonde 
kunst bij te brengen, haar betekenis en plaats in 
de kunstgeschiedenis duidelijk te maken; in de 
twintigste eeuw kwamen daar nog verschillende 
andere taken bij, bijvoorbeeld sinds de jaren 
zeventig de taak hen door middel van kunst tot 
inzicht te brengen in hun eigen levenssituatie, in 
de geschiedenis, in de maatschappij.68

In het natuurhistorische museum verschoof de 
aandacht van de overdracht van de kennis van vor-
men en de classificatie van de objecten naar kennis 
van de ontwikkeling, de leefwijze en de leefomge-
ving van de planten en dieren. Daarmee vervulde 
het museum een belangrijke rol in de popularise-
ring van natuurhistorische en biologische kennis. 
In de presentatie kwam deze accentverschuiving 
tot uitdrukking in de zogenoemde habitatgroepen 
(afb. 21, 7.22-7.25). Een vergelijkbare ontwikke-
ling vond plaats in het kunstnijverheidsmuseum. 

Vanaf het midden van de negentiende eeuw 
waren met een economisch oogmerk – stimulering 
en kwaliteitsverbetering van de nationale productie 
– in verscheidene steden kunstnijverheidsmusea 
gesticht die onmiskenbaar het karakter van een 
educatieve instelling droegen: zij hadden tot doel 
de smaak te verbeteren, niet alleen die van de 
beperkte groep van mensen die werkzaam waren 
in de productie van deze luxe-gebruiksartikelen, 
maar ook die van de potentiële afnemers van hun 
producten, het grote publiek. Ook hier vond in 
het laatste kwart van de negentiende eeuw een 
accentverschuiving plaats: de systematische rubrice-
ring van de kunstnijverheidsproducten naar materi-

waarbij fasen van groei, bloei en verval in een 
cyclische beweging terugkeren. Deze cyclische 
geschiedopvatting in de museale presentatie zou in 
het begin van de negentiende eeuw plaatsmaken 
voor een lineaire.62

Ook in de natuurhistorische en de etnografische 
musea werd in de negentiende eeuw bij de presen-
tatie van de objecten veel belang gehecht aan het 
evolutionaire aspect, maar hier gebeurde dat onder 
invloed van de Engelse bioloog Charles Darwin.63

 Educatie

Al in de zestiende eeuw werd het belang gezien 
van een grotere toegankelijkheid van verzamelingen 
en zijn de eerste aanzetten daartoe te bespeuren. 
Onder bepaalde voorwaarden konden Kunst-
kammern worden bezocht door bepaalde bezoe-
kers, maar dat had nog niet te maken met wat wij 
nu onder educatie verstaan. Zo gaf de Saksische 
keurvorst Christian I in 1590 aan conservator David 
Uslaub toestemming om bezoekers rond te leiden 
en de bezienswaardigheden toe te lichten.64 Maar 
pas in de achttiende eeuw zou de transformatie van 
de vorstelijke verzameling in een publiek toeganke-
lijk museum zijn beslag krijgen. In de achttiende 
eeuw maakte de openbaarmaking deel uit van een 
aanpassing van het ‘beleid’. Het was niet langer 
voldoende dat vorstelijke verzamelingen een breed 
spectrum aan schatten etaleerden, het werd ook als 
teken van vorstelijke waardigheid beschouwd dat 
de bezitter er blijk van gaf de verzamelde objecten 
te onderhouden voor het algemeen welzijn en 
beschikbaar te stellen voor studie. Ook toen bleven 
vaak tal van barrières bestaan die het grote publiek 
buiten de deur hielden. Die werden, zoals gezegd, 
in de loop van de negentiende eeuw geheel of 
grotendeels geslecht na de recuperatie van de door 
de Fransen geconfisqueerde objecten. 

De natuurhistorische musea fungeerden tot ver 
in de negentiende eeuw vooral als onderzoeksinsti-
tuten (en daarin zetten zij, kan men zeggen, de 
traditie van het humanistische ‘museum’ voort, dat 
op zijn beurt het Mouseion van Alexandrië en 
andere ‘antieke’ musea moest doen herleven65). 
Educatie behoorde weliswaar tot de doelstellingen, 
maar kwam in de praktijk toch op de tweede 
plaats. In de tweede helft van de negentiende eeuw 
kwam daarin verandering. Het natuurhistorische 

62.  Zie hoofdstuk 11, pp. 308-315.
63.  Zie voor de invloed van Darwin op 
de ordening van natuurhistorische 
verzamelingen: hoofdstuk 7, p. 216; op 
de etnografische musea, hoofdstuk 8, 
p. 233.
64.  Billig en Krüger 2010, 274.
65.  Busch 1973, 67-82; Liebenwein 
1977, 238, noot 141; Liebenwein 
1982, 470; Hunter 1985, 168; Findlen 
1989; Fabianski 1990.
66.  Hoofdstuk 7, pp. 209-218.
67.  Zie voor de kunstmusea en hun 
publiek Savoy 2006a (Duitsland); 
McClellan 2008, 155-192; Bergvelt en 
Hörster 2010 (Nederland). Zie ook 
hoofdstuk 12, pp. 346-348.
68.  Zie bijvoorbeeld Jaffé 1982.
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aal werd aangevuld met of vervangen door evoca-
tieve ensceneringen van groepen voorwerpen uit 
dezelfde periode, waaronder zogenoemde stijlka-
mers of de inbouw van compleet overgebrachte 
interieurs (afb. 9.20).69 In het etnografische muse-
um werden artefacten gecombineerd met menselij-
ke figuren en entourages om de ‘natuurlijke set-
ting’ van het voorwerp te visualiseren (afb. 8.14 
en 8.15).70

Educatie werd dus aan het einde van de negen-
tiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw 
een belangrijke taak van de verschillende soorten 
musea. Dit bracht een behoefte aan selectie van 
het materiaal met zich mee. De geëxposeerde 
objecten kregen meer ruimte. Zo werden in de 
natuurhistorische musea, een enkele uitzondering 
daargelaten, de volgepakte vitrines en zalen, die de 
veelheid van de natuur met exemplaren van alle 
klassen en soorten van de drie rijken van de 
natuur – dieren, planten en mineralen – moesten 
tonen, vervangen door vitrines met een klein aan-
tal representatieve objecten (vergelijk afb. 7.17 
met 7.18). Er werd een scheiding aangebracht  
tussen de afdeling waar onderzoek werd gedaan  
en waar de niet opgestelde specimina werden 
bewaard en dat deel van de collectie die voor het 
publiek toegankelijk was.71 

In de kunstmusea ging de aandacht in het begin 
van de twintigste eeuw eerder uit naar het indivi-
duele object, terwijl vroeger, gezien de verdeling 
van de voorwerpen over de wanden en kasten en 
de rijke decoratie van de expositieruimten, het 
geheel van de collectie belangrijker werd gevonden 
dan het afzonderlijke voorwerp. 

 HET KuNSTMuSEuM

Het zwaartepunt in dit boek ligt bij het museum 
voor beeldende en toegepaste kunst. In zes hoofd-
stukken wordt de ontwikkeling ervan in de negen-
tiende en twintigste eeuw geschetst. De aandacht 
gaat hierbij vooral uit naar de samenstelling van 
de museale collecties, hun ordening en presentatie 
en de principes die daaraan ten grondslag liggen. 
Vanaf het moment immers dat een collectie wordt 
ondergebracht in een bepaalde ruimte, wordt de 
vraag actueel welke werken van het totale kunstbe-
zit worden getoond en hoe die selectie moet wor-
den geordend en gepresenteerd. 

21  Habitatdiorama van 

Afrikaanse zoogdieren, circa 

1936, American Museum of 

Natural History, Akeley Hall of 

African Mammals, New York.

Hoewel de oorsprong van het huidige kunstmuse-
um in de vorstelijke verzamelingen van de zestien-
de en zeventiende eeuw ligt, meer specifiek in de 
schilderijenverzameling die was ondergebracht in 
een afzonderlijke galerij, is het kunstmuseum, zoals 
wij dat nu kennen, de voortzetting van het insti-
tuut dat zich in de negentiende eeuw ontwikkel-
de.72 De band met het verdere verleden is gewoon-
lijk alleen nog bespeurbaar in de samenstelling van 
de collectie. Zo is van meer dan 520 schilderijen in 
het Kunsthistorische Museum in Wenen de her-
komst te traceren tot de collectie van aartshertog 
Leopold Wilhelm van Oostenrijk.73 Een van de 
hoofdbestanddelen van de collectie van de Alte 
Pinakothek in München is de schilderijenverzame-
ling die werd aangelegd door Johann Wilhelm II, 
keurvorst van de Pfalz, en in 1714 werd tentoon-
gesteld in een speciaal daarvoor gebouwde galerij 
in Düsseldorf (afb. 23 en 24). In 1805 verhuisde 
de collectie door overerving naar München, waar 
zij in 1836 werd ondergebracht in haar nieuwe 
behuizing, de Alte Pinakothek (afb. 11.18).74 De 
schilderijen van de Saksische keurvorsten vormen 
nu de hoogtepunten van de Gemäldegalerie Alte 
Meister in Dresden.75 Van de in dit boek bespoken 
vorstelijke collecties is de Galleria degli uffizi in 
Florence in zoverre uitzonderlijk, dat een groot 
aantal van haar schilderijen zich sinds de zestiende 
eeuw op dezelfde plaats bevinden: op de boven-
verdieping van het door Giorgio Vasari ontworpen 
Palazzo degli uffizi van de Medici (afb. 3.22). 
 Niet alle nationale collecties zijn begonnen als 

69.  Hoofdstuk 9, pp. 266-276.
70.  Hoofdstuk 8, pp. 236-239.
71.  Hoofdstuk 7, p. 210-212.
72.  Zie voor een vergelijking tussen 
het achttiende-eeuwse ideaaltypische 
museum en dat van de negentiende 
eeuw: hoofdstuk 12, pp. 335-337 en 
passim.
73.  Swoboda 2008, 80.
74.  Gaehtgens 2011, 1. Zie ook 
hoofdstuk 14, pp. 403-406.
75. Voor deze verzameling zie 
hoofdstuk 10, pp. 279-284; zie ook 
hoofdstuk 14, pp. 413-415.
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22  Roger de Piles, Balance des 

peintres, uit Cours de peinture par 

principes, Parijs 1791 (eerste 

druk 1708), 397.

vorstelijke verzameling; sommige hebben een 
burgerlijke oorsprong. De National Gallery in 
Londen bijvoorbeeld startte in 1824 met de aan-
koop door het Britse parlement van 38 schilde- 
rijen van bankier John Julius Angerstein samen 
met diens huis op Pall Mall 100, waar de ver-
zameling te zien bleef, totdat zij in 1838 de 
huidige behuizing aan Trafalgar Square betrok 
(afb. 12.4 en 12.5).76 

 Ordening en presentatie

In de zeventiende en achttiende eeuw werden 
schilderijen op formaat tot ensembles gecompo-
neerd waarbij symmetrie het leidende beginsel 
was (afb. 10.14). Dat van de beelddrager soms 
een stuk werd afgesneden of dat er een stuk werd 
aangezet om het werk te doen passen in de ervoor 
aangebrachte opening, illustreert dat het individue-
le kunstwerk ondergeschikt was aan de compositie 
van het grotere geheel. 

Het zo gecreëerde ensemble op de galerij- 
wanden leek louter decoratief, en de samenstelling 
ervan geheel willekeurig, maar aan deze manier 
van hangen lag wel degelijk een ordening ten 
grondslag, die nu alleen niet meer direct als zoda-
nig te herkennen is. De schilderijen die van belang 
werden geacht, werden op de centrale assen van 
een wand gehangen. Daarop werd de verdere 
ordening van de selectie afgestemd. Alles in een 
symmetrische verdeling over de wand of, bij lange 
wanden, over een wandcompartiment, rekening 
houdend met het soort voorstelling, de compositie 
en het formaat (vergelijk afb. 16). Het was de 
bedoeling dat de bezoekers de werken met elkaar 
konden vergelijken om zo hun sterke en zwakke 
punten te traceren. Het instrumentarium voor het 
vergelijkend zien verschaften kunsttheoretische 
geschriften.77 Roger de Piles bijvoorbeeld vergelijkt 
in Balance des peintres (waardeschaal van schilders), 
opgenomen in Cours de peinture par principe (Parijs 
1708), de werken van 57 bekende schilders op de 
onderdelen compositie, tekening, kleurgebruik en 
uitdrukking, en geeft ze een cijfer voor elk van 
die vier op een schaal van 0 tot 18 (afb. 22). In 
Dresden stelde Christian Ludwig von Hagedorn in 
zijn Betrachtungen über die Mahlerey (Leipzig 1762) zijn 
eigen beoordelingssystematiek op basis van delen 
samen. Twee jaar later werd hij tot directeur van 

de keurvorstelijke kunstverzamelingen benoemd, 
een functie die hij tot 1780 zou vervullen.

In het laatste kwart van de achttiende eeuw 
kwam er verandering in de wijze van ordening en 
presentatie (al zou het nog tot het begin van de 
twintigste eeuw duren voordat de afzonderlijke 
kunstwerken zoveel ruimte voor zichzelf zouden 
krijgen dat zij als autonome objecten bekeken 
konden worden). In het kielzog van Linnaeus’ 
herordening van de natuur deed een ander classifi-
catiesysteem van de kunstwerken zijn intrede, en 
daarmee een andere presentatie van de collecties. 
De Baselse graficus en kunsthandelaar Christian 
von Mechel liet zich bij de herinrichting van de 
Habsburgse schilderijenverzameling in het Obere 
Belvedere in Wenen, in 1779-1781, leiden door 
zowel de principes waarop Linnaeus zijn indeling 
van de natuur had gebaseerd, als die welke 
Winckelmann hanteerde in zijn kunstgeschiede-
nis.78 Mechel wilde de geschiedenis van de kunst 
zichtbaar maken, en wel ten dienste van het ver-
werven van kennis en de ontwikkeling van ken-
nerschap: ‘Het doel van heel ons streven was dit 
[…] gebouw zo te gebruiken dat de inrichting 
zowel in haar geheel als op onderdelen leerrijk 
zou worden en zoveel mogelijk een zichtbare 
geschiedenis van de kunst zou worden. Zo’n grote 
openbare verzameling, eerder bedoeld als leer-
school dan voor louter vluchtig genoegen, lijkt 
een rijke bibliotheek gelijk, waar de leergierige tot 
zijn vreugde schilderijen van alle soorten en alle 
tijden aantreft, niet alleen oogstrelend en volmaakt 
werk, maar [ook] afwisselende contrasten, door de 
beschouwing en het vergelijken waarvan – de eni-
ge methode om kennis te verwerven – hij kunst-
kenner kan worden.’79

Deze verschuiving van een ‘Augenweide’ (een 
lust voor het oog) naar een ‘Bildermusterkarte’ 
(staalkaart van schilderijen)80 was onder meer 
voorbereid in de herordening van de Keurvorste-
lijke Galerij in Düsseldorf. Deze bestond uit drie 
lange zalen en twee, kleine vierkante op de hoe-
ken, een overzichtelijk geheel (afb. 23). De schil-
derijen waren tijdens de Zevenjarige Oorlog 
(1756-1763) elders opgeslagen geweest en bij 
hun terugkeer had keurvorst Karl Theodor, zoals 
gezegd, de schilder Lambert Krahe belast met de 
herinrichting. Het resultaat daarvan is tot in detail 
gedocumenteerd in La Galerie Électorale de Dusseldorff ou 

76.  Voor de collectie van de National 
Gallery zie hoofdstuk 12, passim.
77.  Zie voor het theoretische kader van 
het ophangingsprincipe van het 
vergelijkend zien in McClellan 1988, 
300-302; Meijers 1991, hoofdstuk 4; 
McClellan 1994, 30-42; Spenlé 2004. 
Zie ook hoofdstuk 10, pp. 282-284.
78.  Voor Mechels ordening van de 
Kaiserlich Königliche Bildergalerie zie 
hoofdstuk 10, pp. 289-298.
79.  ‘Der Zweck alles Bestrebens gieng 
dahin, dieses [...] Gebäude so zu 
benutzen, daß die Einrichtung im 
Ganzen, so wie in den Theilen lehr-
reich, und so viel möglich, sichtbare 
Geschichte der Kunst werden möchte. 
Eine solche, grosse öffentliche, mehr 
zum Unterricht noch, als nur zum vor- 
übergehenden Vergnügen, bestimmte 
Sammlung scheint einer Bibliothek zu 
gleichen, in welcher der Wißbegierige 
froh ist, Werke aller Arten und aller 
Zeiten anzutreffen, nicht das Gefällige 
und Vollkommene allein, sondern 
abwechselnde Kontraste, durch deren 
Betrachtung und Vergleichung (den 
einzigen Weg zur Kenntniß zu gelan-
gen) er Kenner der Kunst werden kann.’ 
Mechel 1783, XI. Zie ook hoofdstuk 
10, pp. 296-297.
80.   Voor uitdrukkingen ‘Augenweide’ 
en ‘Bildermusterkarte’ zie hoofdstuk 10, 
p. 297.
81.  Möhlig 1993; Gaehtgens en 
Marchesano 2011. 
82.  Uit ruimtegebrek waren ‘luiken’ 
aangebracht op de penanten tussen de 
ramen. Deze kon men bewegen om de 
lichtinval op de daarop bevestigde 
schilderijen te manipuleren.
83.  ‘L’arrangement des Tableaux est 
tel, qu’à l’exception des pieces 
mobiles, on ne trouve presque dans la
première Salle que des Tableaux 
Flamands; ce qui l’a fait appeller LA 
SALLE DES FLAMANDS. La seconde
contient un mélange de Tableaux de



Uit de geschiedenis van het verzamelen

23

23  Christian von Mechel, Platte-

grond van de Keurvorstelijke 

Galerij in Dusseldorf, gravure uit 

Nicolas de Pigage en Christian 

von Mechel, La Galerie Électorale 

de Dusseldorff ou catalogue 

raisonné et figuré de ses tableaux, 

Basel 1778, plaat B.

24  Christian von Mechel, Een 

wand in de vijfde zaal van de 

Keurvorstelijke Galerij in Düssel-

dorf, gravure uit Nicolas de 

Pigage en Christian von Mechel, 

La Galerie Électorale de Dussel-

dorff ou catalogue raisonné et 

figuré de ses tableaux, Basel 

1778, plaat XVII. De vijfde zaal 

was gevuld met werk van Rubens.

catalogue raisonné et figuré de ses tableaux van Nicolas de 
Pigage en Christian von Mechel, graveur.81 

Krahe had de galerij deels ingericht volgens een 
nieuw ordeningscriterium: op geografische her-
komst van de makers van de getoonde werken.  
De drie grote zalen waren gereserveerd voor de 
Vlaamse school, de Italiaanse School (in de centrale 
zaal vanwege het belang dat Krahe hieraan hechtte) 
en de populaire Rubens (afb. 24). In de twee klei-
nere hoekzalen was met een mix van schilderijen 
de overgang van de verschillende scholen te zien: 
‘De rangschikking van de schilderijen is zodanig, 
dat, met uitzondering van de beweegbare stukken 
[de luiken82], men in de eerste zaal vrijwel uitslui-
tend Vlaamse Schilderijen vindt, reden waarom men 
dit “de zaal van de Vlamingen” noemt. De tweede 
zaal bevat een mengsel van schilderijen van ver-
schillende scholen, maar omdat de aandacht hier 
vooral uitgaat naar een beroemd stuk van Gerard 
Dou, heeft men haar “de zaal van Gerard Dou” 
genoemd. De derde zaal, die uitsluitend Italiaanse 
schilderijen biedt, wordt daarom “de Italiaanse 
zaal” genoemd. De vierde zaal bevat, evenals de 
tweede, schilderijen van diverse scholen, maar de 
kostbare reeks schilderijen van Van der Werff heeft 
haar de naam “zaal van Van der Werff” bezorgd. 
De vijfde zaal, geheel gevuld met schilderijen van 
Rubens, waarvan de meeste kapitale stukken zijn, 
draagt de naam “zaal van Rubens”. De beweegbare 
schilderijen [op de luiken] zijn van verschillende 
scholen.’83

Krahe voerde zijn indeling in scholen in de 
Keurvorstelijke Galerij nog niet zo ver door als 
Mechel een paar jaar later in Wenen, maar dat 
komt ook omdat de keurvorstelijke verzameling 
minder gevarieerd en minder uitgebreid was dan 
die van het Habsburgse keizerhuis.84 Daar bood het 
schilderijenbestand volop gelegenheid te differenti-
eren in de Italiaanse en de Vlaams-Hollandse 
school, die destijds als de voornaamste schilder-
scholen werden beschouwd. Bij de opening van de 
galerij in 1781 waren meer dan 1500 werken te 
zien in 24 kamers verdeeld over twee etages (afb. 
10.19). Als ordeningscriterium had Mechel een 
indeling naar scholen en subscholen gehanteerd. 
Vernieuwend was bovendien dat hij de schilderijen 
van de Nederlandse school en de Duitse school op 
de bovenetage in chronologische volgorde hing. 
 Dat principe was eerder uitgewerkt door Ludwig 

Siegfried I, graaf Vitzthum von Eckstädt, ‘Ober-
kammerherr’ van de Saksische keurvorst Friedrich 
August III. Het beheer van de keurvorstelijke 
verzamelingen in Dresden viel onder zijn 
verantwoordelijkheden. In 1771 had Vitzthum de 
keurvorst voorgesteld om de schilderijen in de 
galerij in de Stallhof te herordenen teneinde ‘een 
chronologische geschiedenis van de schilderkunst 
samen te stellen aan de hand van de schilderijen 
zelf in volgorde van de geboortejaren van de 
voornaamste schilders’.85 Een presentatie in 
chronologische volgorde was, volgens Vitzthum, 
van voordeel voor de kunstleek. Deze kon alleen al 
door het bekijken van de werken zonder al te veel 
moeite de ontwikkeling van de schilderkunst 
volgen en hoefde niet ‘die Mahler-Historie’ in 
allerlei boeken bij elkaar te zoeken; een geordende 
verzameling was als een rijke bibliotheek. Dit 
principe, dat in Dresden niet tot uitvoering kwam, 
komen we tien jaar later in toegepaste vorm bij 
Mechel tegen.

De Düsseldorfse en de Weense ordeningen marke-
ren het begin van een trend. De wens om de ont-
wikkelingsgeschiedenis van de kunst te laten zien 
aan de hand van verschillende nationale schilder-
scholen en binnen de scholen in chronologische 
volgorde, dicteerde in de negentiende eeuw het 
stramien waarop de opstelling van de verzameling 
in veel musea berustte. 

plusieurs Écoles; mais comme on y 
remarque principalement un fameux 
Morceau de Gerard Dow, on lui a 
donné le nom de SALLE DE GERARD 
DOW. La troisème qui ne présente que 
des Tableaux Italiens, est appellée par 
cette raison LA SALLE ITALIENNE. La 
quatrième contient comme la seconde 
des Tableaux de diverses Écoles, mais 
la Suite précieuse des Tableaux de Van 
der Werff, lui a fait donner le nom 
SALLE DE VAN DER WERFF. La 
cinquième remplie uniquement de 
Tableaux de Rubens dont la plûpart 
sont des Pièces capitals, porte le nom 
de SALLE DE RUBENS. Les Tableaux 
mobiles sont de différentes Écoles.’ N. 
de Pigage ‘Preface’, in De Pigage en 
Mechel 1778, X.
84.  Gaehtgens 2011, 46-49.
85.  ‘eine chronologische Historie der 
Mahlerey in Gemählden selbsten, nach 
denen Geburths-Jahren derer 
hauptsächlichen Mahler in eine Folge 
und Reihe zusammen zu setzen’, 
Vitzthum, Unterthänigste Vortrag, auf 
was Art die sehr kostbaren, Endes 
Unterschriebenem gnädigst 
anvertrauten Galerien in eine, jeder 
Sache gemäße Verzierung gebracht 
werden können, 11 mei 1771, 
geciteerd naar Spenlé 2004, 462.
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Hij beval een ordening naar perioden en daar-
binnen naar scholen aan: ‘En is het dan niet 
oneindig veel beter, dat de kunstwerken naar 
perioden en scholen geordend zijn, waardoor een 
ieder in staat wordt gesteld, als in een overzicht, 
de kunstgeest van een bepaalde periode, een 
bepaalde school, een individuele meester correct te 
begrijpen.’89 Voor Hirt was de galerij een Bildungs-
schule des Geschmackes (een leerschool voor de vor-
ming van de smaak) van overwegend kunstenaars 
en kunstkenners. 

Het in 1830 geopende Alte Museum in Berlijn 
was echter niet de verwezenlijking van Hirts laat-
achttiende-eeuwse museummodel in de trant van 
Mechel, maar van het concept dat Karl Friedrich 
Schinkel, architect, had ontwikkeld in nauwe 
samenspraak met Wilhelm von Humboldt, voorzit-
ter van de inrichtingscommissie, Gustav Friedrich 
Waagen en Friedrich Tieck, directeuren van de 
schilderijenafdeling, respectievelijk de sculptuuraf-
deling, en Konrad Levezow, directeur van het 
Antiquarium. Het accent was van ‘Bildungsschule des 
Geschmackes’ verschoven naar ‘Gewährung aesthetischen 
Genusses’ en ‘Belehrung’, niet van de kunstenaar en de 
kenner, maar van een meer algemeen publiek van 
geïnteresseerden. Bovendien was de cyclische 
geschiedopvatting vervangen door een lineaire, op 
het idee van evolutie gebaseerde benadering. 

Een goed voorbeeld hiervan is de inrichting van  
de schilderijenafdeling in het Alte Museum in 
Berlijn.86 In dit nieuw gebouwde museum, dat in 
1830 werd geopend, kreeg het tot dan toe over 
verschillende locaties in Berlijn verspreide kunst-
bezit van koning Friedrich Wilhelm III van Pruisen 
een plaats. De plannen ervoor dateerden al uit 
1779-1798, maar tussen 1798 en 1830 werden 
deze bijgesteld.87 Het eerste concept voor dit 
centrale museum was ontwikkeld door de Berlijnse 
kunstkenner Aloys Hirt. Deze bepleitte in zijn Ueber 
die Einrichting eines Königlichen Museum der Antiken, und 
einer Königlichen Gemäldegallerie in 1798 een nieuwe 
systematiek in de ordening van de schilderijen om 
de cyclus van groei, bloei en verval van de ver-
schillende scholen te laten zien met het oog op  
de vorming van de smaak (en de vergaring van 
kennis): ‘Ik weet wel dat er een bepaald type van 
zogenaamde kenners is die afkerig zijn van een 
systematische ordening en liever hebben dat alles 
heel verward en druk onder elkaar is opgehangen. 
Zij willen namelijk daardoor hun kennerschap 
tonen en liever wat raden dan dulden dat de voor-
werpen zich in een rationele orde presenteren. 
Maar zelfs aangenomen dat er vele van dit soort 
kenners zijn, dan is toch het aantal van diegenen 
die een schilderijenverzameling komen zien om 
juist kennis op te doen, oneindig veel groter.’88 

86.  Zie voor het Alte Museum in 
Berlijn hoofdstuk 11, pp. 306-315.
87.  De koninklijke schilderijenver-
zameling werd in de tussentijd 
aanzienlijk uitgebreid met de aankoop 
van de Galleria Giustiniani in Parijs in 
1815 en de collectie van de Engelse 
koopman Eduard Solly in 1821.
88.  ‘Ich weiß wohl, daß es eine Klaße 
der sogenannten Kenner giebt, die eine 
systematische Ordnung nicht lieben, 
und es lieber sehen, wenn alles recht 
verwirrt, und bunt untereinander 
aufgehangen ist. Man will nemlich 
dadurch seine Kennerschaft zeigen, 
und lieber herumrathen als dulden, 
daß die Gegenstände sich in einer 
vernünftigen Ordnung anbieten. Allein 
gesetzt auch, daß es viele dergleichen 
Kenner gäbe; so ist doch die Anzahl 
derjenigen unendlich größer, welche 
eine Gemälde Sammlung sehen, um 
erst Kentnisse zu erlangen.’ Ueber die 
Einrichtung eines Königlichen 
Museum der Antiken, und einer 
Königl: Gemäldegallerie, brief van Hirt 
aan ‘Ein hohes Curatorium der 
Königlichen Akademie der schönen 
Künste, und mechanischen 
Wißenschaften’, 22 september 1798, 
Seidel 1928, 62.
89.  ‘Und ist es dann nicht unendlich 
beßer, daß die Kunstwerke nach 
Epochen und Schulen geordenet seyn, 
wodurch ein jeder vermögend wird, 
gleichsam in einem Überblick den 
Kunstgeist einer gewißen Epoche, 
einer gewißen Schule, eines individu-
ellen Meisters, richtig aufzufassen.’ 
Ibidem.
90.  ‘Der […] Reichtum von Gemälden 
der verschiedensten Zeiten und der 
wichtigsten Richtungen forderte von 
selbst zu einer planmässigen 
Anordnung nach Schulen und Epochen 
auf […]. Um indess den Hauptzweck 
der Sammlung, Gewährung 
aesthetischen Genusses, nicht zu 

25  Plattegrond, National Gallery, 

Londen, 2008. 
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verfehlen, sind eine beträchtliche 
Anzahl von Bildern, bei denen das 
historische Interesse zu einzeitig 
vorwaltet, sei es nun, dass sie einer 
Epoche angehören, in welcher die 
Malerei noch auf einer sehr niedrigen 
Stufe der Ausbildung stand, oder dass 
ihre verdienstlichen Seiten durch 
allzuwiderstrebende überwogen 
werden, für die Freunde der 
Kunstgeschichte in gänzlich 
abgesonderten Räumen aufgestellte 
worden.’ Waagen 1830, VI-VII. De 
Gemäldegalerie in Berlijn kent nog 
steeds een ‘Studiengalerie’.
91.  ‘Da aber bei der ganzen Anordnung 
demohngeachtet nächst jenem 
Hauptzwecke auch der der Belehrung 
in’s Auge gefasst worden, erschien es 
angemessen, schon in diesem, für den 
allgemeinsten gebrauch bestimmten 
Catalog für alle solche, welchen die 
Geschichte der neueren Malerei ganz 
fremd ist, in gedrängtester Kürze, 
sowohl eine Andeutung des Ganges 
derselbem in allgemeinen, als des 
Charakters der einzelnen Schulen und 
ihrer Epochen zu geben.’ Waagen 1830, 
VIII.
92.  Rijnders 2010, 19-20.
93.  Voor het moderne kunstmuseum 
na 1945 zie hoofdstuk 15, passim.
94.  Hoofdstuk 14, pp. 399-430.

Waagen legde in zijn voorwoord van de catalogus 
van de schilderijenverzameling van het Alte 
Museum, Verzeichniß der Gemälde-Sammlung des Königlichen 
Museums zu Berlin (Berlijn 1830), verantwoording af 
van de gemaakte keuzes: ‘De […] rijkdom aan 
schilderijen uit de meest uiteenlopende tijden en 
van de meest belangrijke richtingen vroeg vanzelf 
om een planmatige ordening volgens scholen en 
perioden […]. Om het hoofddoel van de verza-
meling – het verschaffen van esthetisch genot – te kunnen 
vervullen, is daarbij een groot aantal schilderijen, 
die vrijwel uitsluitend een [kunst]historisch belang 
hebben, hetzij omdat zij tot een periode behoren 
waarin de schilderkunst nog op een zeer lage trap 
van ontwikkeling stond, hetzij doordat hun ver-
dienstelijke kanten overheerst worden door 
aspecten die daar al te zeer tegen indruisen, ten 
behoeve van de vrienden van de kunstgeschiedenis 
opgesteld in geheel afgezonderde ruimtes.’90 De 
tweede doelstelling, de educatie, werd mede 
bereikt door het opnemen van informatie in de 
catalogus: ‘Omdat bij de algemene ordening 
behalve met dat hoofddoel ook rekening moest 
worden gehouden met dat van de educatie, scheen 
het passend te zijn in deze, voor het meest alge-
mene gebruik bestemde catalogus voor allen die 
helemaal onbekend zijn met de geschiedenis van 
de moderne schilderkunst een zeer beknopte schets 

te geven van de loop van de [kunst]geschiedenis  
in het algemeen alsook van het karakter van de 
afzonderlijke scholen en perioden.’91

Die indeling naar geografische herkomst en daar-
binnen op chronologie of in variatie daarop chro-
nologisch en vervolgens op geografische herkomst, 
waarbij de ontwikkeling van de kunst als een line-
air traject wordt beschouwd, vormen ook nu nog 
het vaste stramien van veel museale collectiepre-
sentaties, vooral die van de grote musea voor oude 
kunst als het Musée du Louvre in Parijs, het 
Kunsthistorische Museum in Wenen, het Museo 
Nacional del Prado in Madrid, de Gemäldegalerie 
in Berlijn en de National Gallery in Londen (afb. 
25).92 Hun plattegronden bieden de bezoeker een 
overzichtelijk parcours door de West-Europese 
kunst van circa 1250 tot 1800 of 1900. Daarna 
neemt het museum voor moderne kunst het over.93 
Het meest spectaculair is de verandering in de 
manier van presenteren: werden in de negentiende 
eeuw de werken nog boven elkaar gehangen (afb. 
12.3 en 14.12), in het begin van de twintigste 
eeuw is de twee- of zelfs drierijige ophanging van 
de schilderijen geleidelijk vervangen door een een-
rijige (afb. 14.22, 14.23 en 14.27).94 

De presentatie blijft er weliswaar op gericht de 
bezoeker in staat te stellen om de plaats van het 

26-27  Nachtwachtzaal en Ere-
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object in het geheel van de ontwikkeling van de 
kunst te bepalen, maar nu ook om de artistieke 
beleving van het individuele kunstwerk te onder-
gaan. Een hulpmiddel daarbij is dat de kunstwerken 
optisch worden geïsoleerd door ze af te zonderen 
van de overige werken of door de ruimte tussen de 
werken te vergroten. Met de omvang van het isole-
ment maakt het museum bovendien duidelijk welke 
werken als de hoogtepunten van de collectie wor-
den beschouwd. Een bekend voorbeeld is de pre-
sentatie van De Nachtwacht in het Rijksmuseum (afb. 
26). Het belang van De Nachtwacht wordt versterkt 
doordat het in de centrale zichtas van de eregalerij 
hangt. Vanaf de entree van de eregalerij is De 
Nachtwacht zichtbaar. De beschouwer kan een stap 
opzij zetten naar de kabinetten aan weerszijden van 
de middenruimte (afb. 27), maar hij komt altijd 
weer terug op het pad dat hem onvermijdelijk naar 
De Nachtwacht voert.

Ook in de achttiende en in de negentiende eeuw 
kwam in de presentatie het relatieve belang van 
een kunstwerk naar voren, maar op heel andere 
wijze. Daar werd, zoals gezegd, het belang van 
bepaalde werken geaccentueerd door ze op de cen-
trale assen van de wand te hangen, waardoor ze als 
uitgangspunt dienden voor de verdere selectie en 
de symmetrische verdeling daarvan per wandcom-
partiment (vergelijk afb. 16). De achttiende-eeuwse 
bezoeker werd verondersteld zich uiterst langzaam 
door de galerij te bewegen: de ophanging van lam-
brisering tot plafond gaat uit van een statische 
bezoeker, die vanuit een bepaald standpunt naar 

het geheel kijkt en die zich eerder van voor naar 
achter ten opzichte van de wand verplaatst dan van 
links naar rechts (afb. 28). 
Die bezoeker is in de twintigste eeuw veranderd in 
een wandelaar die zich per zaal een beeld vormt 
van een bepaald segment van de Europese schilder-
kunst in een bepaalde periode en op een bepaalde 
plaats en gaandeweg een overzicht krijgt van het 
geheel. Ook met de gehaaste bezoeker wordt 
rekening gehouden. De plattegrond voorziet in een 
‘fast lane’ langs de topwerken die men gezien moet 
hebben: dat zijn de afbeeldingen op de plattegrond 
die men bij de ingang van het museum kan mee-
nemen of die men eerder thuis van de website van 
het museum heeft kunnen downloaden. 

 A la Recherche du Temps perdu

Museumdirecties stemmen vandaag de dag hun 
presentaties af op modellen uit het verleden. Soms 
wordt een historische opstelling gereconstrueerd. 
De inrichting van het gerenoveerde Museum 
Mesdag in Den Haag bijvoorbeeld was bij de her-
opening in 1996 zoveel mogelijk teruggebracht in 
de toestand waarin de schilder Hendrik Willem 
Mesdag in 1903 zijn museum aan de Nederlandse 
staat had overgedragen. Meer recent reflecteren 
musea op de eigen institutionele geschiedenis met 
een nieuw type tentoonstelling: de reconstructie-
tentoonstelling (de Engelse term is ‘remembering 
exhibition’).95 Zo werd in het Van Abbemuseum 
in 2009 een replica gemaakt van de collectiepre-
sentatie uit de zomer van 1983 van de toenmalige 
directeur Rudi Fuchs (afb. 29 en 30). In 2012 
memoreerde het Wallraf-Richartz-Museum & 
Fondation Corboud de Internationale Ausstellung des 
Sonderbundes Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler, die 
100 jaar daarvoor het internationale postimpressio-
nisme en expressionisme had gecanoniseerd: 1912 
Mission Moderne. Die Jahrhundertschau des Sonderbundes. In 
het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem was 
in 2012-2013 een reprise van De bange jaren ’30 uit 
1960 te zien: In de schaduw van morgen. Neorealisme in 
Nederland.96 

Ensceneringsmodellen worden gerecycled. De 
door de voorlaatste directeur van het Rijksmuseum 
Ronald de Leeuw beoogde inrichting van de zalen 
na de restauratie van het museum is bijvoorbeeld 
een reprise van het ensceneringsmodel dat 

95.  Zie voor dit tentoonstellingsgenre 
Greenberg 2009; Konijn 2013.
96.  Rijnders 2012.
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Wilhelm Bode in 1904 voor het Kaiser-Friedrich-
Museum in Berlijn ontwikkelde. Bode wilde met 
kwaliteit als criterium door middel van ensembles 
van beeldhouwkunst, schilderkunst en kunstnijver-
heid de sfeer van een bepaald tijdperk oproepen 
(afb. 14.5 en 14.6). De Leeuw op zijn beurt hief 
100 jaar later in zijn plannen voor de herinrichting 
de scheiding op tussen de verschillende afdelingen 
van het Rijksmuseum – schilderkunst, beeldhouw-
kunst en kunstnijverheid en vaderlandse geschiede-
nis –: ‘De bezoeker van Het Nieuwe Rijksmuseum 
zal in het hoofdgebouw een chronologisch circuit 
kunnen volgen, dat in zeven stappen de kunst en 
geschiedenis van de Middeleeuwen tot en met de 
20ste eeuw belicht. Een combinatie van objecten 
vormt telkens een ensemble dat een duidelijk beeld 
geeft van de betreffende periode. […] Hoewel de 
ensembles samen een pad door de geschiedenis 
bieden zijn ze ook afzonderlijk te bewonderen. Elk 
tijdvak zal dan ook gekenmerkt worden door uit-
zonderlijke hoogtepunten uit de collectie.’97 De 
huidige directeur Wim Pijbes heeft dit concept op 
hoofdlijnen overgenomen: op de eregalerij na – 
waar de schilderkunst van de zeventiende eeuw 
solo glorieert als opmaat naar De Nachtwacht – is in 
de overige zalen voor de ensembleopstelling geko-
zen (vergelijk afb. 31). Een keuze die tot nu toe 
meer lof dan kritiek heeft geoogst.98

In Berlijn wordt daarentegen heftig gediscussi-
eerd over het voornemen de ‘Bode-enscenering’ 
weer toe te passen in het naar deze grote museum-
hervormer genoemde museum: het voormalig 
Kaiser-Friedrich-Museum waar Bode jarenlang de 
scepter zwaaide (afb. 14.1).99 Het is daar een van 
de naschokken van de achtereenvolgende aardver-
schuivingen in het Berlijnse museumlandschap in 
de twintigste eeuw.100 Een reeks die begon met de 
verwijdering van de met ‘entartet’ bestempelde 
moderne kunst door de nationaal-socialisten vanaf 
1933 en de vernietiging of verkoop ervan. Ook de 
door Ludwig Justi aangekochte werken van Duitse 
expressionisten voor het Kronprinzenpalais vielen 

hieronder (afb. 14.27). Vervolgens ruïneerden de 
bombardementen op Berlijn door de geallieerden 
tijdens de Tweede Wereldoorlog het Alte en het 
Neue Museum op het Museumsinsel; ook het daar 
gelegen Kaiser-Friedrich-Museum bleef niet 
gespaard. (Inmiddels zijn deze musea weer geres-
taureerd; het Neue Museum werd als laatste in 
oktober 2009 heropend. De oorspronkelijke deco-
ratie van het interieur van deze gebouwen is gro-
tendeels verdwenen.)

Na afloop van de oorlog werd Berlijn verdeeld 
in een geallieerde zone en een Russische zone: het 
Museumsinsel lag na de splitsing in Oost-Berlijn. 
Het kunstbezit was deels in Russische handen 
gevallen, deels in die van de Amerikanen en weg-
gevoerd. Pas vanaf midden jaren vijftig van de 
twintigste eeuw werden de collecties aan beide zij-
den van de Berlijnse scheidslijn weer overgedragen 
aan de Duitse staat. In West-Berlijn moest om het 
bezit een plaats te geven een nieuwe museale infra-
structuur worden ontwikkeld: de oude schilder-
kunst en de etnografica werden ondergebracht in 
een museumcomplex ver weg van het centrum van 
West-Berlijn in de wijk Dahlem; voor de moderne 
en hedendaagse kunst werd in 1966-1968 dichtbij 
de Berlijnse muur een Neue Nationalgalerie 
gebouwd, naar ontwerp van Ludwig Mies van der 
Rohe. Het was het West-Berlijnse antwoord op de 
Nationalgalerie op het Museumsinsel.

Een derde schok in de museumgeschiedenis van 
Berlijn veroorzaakte de Duitse eenwording in 1989. 
Een van de gevolgen daarvan was een herverkave-
ling van het nationale kunstbezit van de beide 
Duitslanden. Collecties die uit elkaar waren geval-
len, werden weer bij elkaar gevoegd. Musea kregen 
een andere bestemming: het Kaiser-Friedrich-
Museum moest de collectie beeldhouwkunst onder-
dak bieden; voor de schilderijenverzameling werd 
een nieuw onderkomen gebouwd op het zoge-
noemde Kulturforum, pal naast de Neue National-
galerie, die haar oorspronkelijke bestemming van 
museum voor moderne kunst behield.101

97.  Het Nieuwe Rijksmuseum 
amsterdam. Nieuwsbrief 2 (2004) 8. 
Anders dan in het Kaiser-Friedrich-
Museum zouden de zalen met de mix 
van objecten worden afgewisseld met 
‘zalen geheel gewijd aan bijvoorbeeld 
geschiedenis, schilderijen of kunst-
nijverheid’. 
98.  Kritiek kwam van de kant van 
criticus en voormalig museumdirecteur 
Julian Spalding: Spalding 2013.
99.  Hoofdstuk 14, pp. 389-395.
100.  Voor het wel en wee van de 
Gemäldegalerie tussen 1939 en 1998 
zie Bock 1998.
101.  Ook in Dresden heeft de recente 
politieke geschiedenis van Duitsland 
haar sporen nagelaten. De stad werd 
grotendeels vernietigd door de 
bombardementen van de geallieerden 
in de Tweede Wereldoorlog. De Russen 
maakten pas in 1955 een begin met 
het teruggeven van de in beslag 
genomen kunstwerken. De hereniging 
van de beide Duitslanden zorgde voor 
een financiële impuls die groot-
scheepse restauratie, herverkaveling en 
herinrichting van de Dresdense 
collecties mogelijk maakte, een proces 
dat in 2013 nog volop aan de gang is, 
zie Schmidt 2004; voor de teruggave 
van het Dresdens kunstbezit en de 
effecten daarvan zie Dresdner Hefte. 
Beiträge zur Kulturgeschichte 24 
(2006) 87 (themanummer: Rückkehr 
der Kunst Dresden 1956/1958).
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Allgemeine Zeiting de plannen een aanval van de 
decorateurs op de kunst, een aanval die de kunst 
haar zeggingskracht zal ontnemen: ‘Zij [de kunst] 
zal verstommen, omdat haar de vrijheid wordt 
ontnomen zich in een eigen sfeer ver weg van 
gordijnen, kisten, meubels en sieraccessoires te 
ontplooien – in dat rijk van vrijheid dat elk groot 
kunstwerk voor ons opent en waarvoor de musea, 
als ze hun taak serieus nemen, de waardigste en 
zinvolste toegang vormen.’105 Hij haalt Marcel 
Proust aan om zijn argument kracht bij te zetten. 
Deze stelde in het tweede deel van A la Recherche du 
Temps perdu (1918): ‘[…] op alle gebieden heeft 
onze tijd de manie om de dingen in hun natuur-
lijke omgeving te willen laten zien en daarmee het 
wezenlijke te verdoezelen, namelijk het geestelijk 
proces dat hen er uit afzonderde. Men “presen-
teert” een schilderij te midden van meubelen, 
snuisterijen en gordijnen uit dezelfde tijd, een 
onbeduidend decor dat in de tegenwoordige 
herenhuizen door de vrouw des huizes die eergis-
teren in deze zaken nog volstrekt onwetend was, 
maar die haar dagen in archieven en bibliotheken 
heeft doorgebracht, bijzonder goed wordt samen-
gesteld, maar te midden waarvan het meesterwerk, 
waar men onder het eten naar kijkt, ons niet meer 
hetzelfde bedwelmende gevoel van vreugde geeft, 
dat men alleen in een museumzaal – die veel beter 
in zijn strakheid en leegte de innerlijke ruimten 
symboliseert waarin de kunstenaar zich terugge-
trokken heeft om het te scheppen – zal kunnen 
verwachten.’106

Het integreren van uiteenlopende soorten objec-
ten tot quasi-historische ensembles waarin de 
scheiding tussen kunst en kunstnijverheid is verval-
len, is, getuige ook deze plannen, bezig aan een 

Achteraf bezien was dit – gemeten naar bezoekers-
aantallen – geen succesvolle beslissing. Zowel de 
vaste collectie van de Gemäldegalerie als die van 
het Bode-Museum kan niet op veel belangstelling 
van toeristen rekenen. De combinatie van beide 
verzamelingen op het Museumsinsel waarbij voor-
zien is in een gelijkvormige uitbreiding van het 
Bode-Museum op gelijke hoogte daarmee, maar 
aan de andere kant van de Spree, kan daar volgens 
directeur Bernd Lindemann verandering in bren-
gen. Een ander argument voor de verhuizing is dat 
de op het Museumsinsel in diverse musea verenig-
de kunst en cultuur van het voormoderne Europa 
zonder de oude meesters incompleet is: ‘Het 
Museumsinsel blijft zonder de oude meesters 
onvoltooid.’ Sterker nog: ‘Zonder de schilderkunst 
is de ontwikkeling van de Europese kunst niet te 
begrijpen.’102 Ook zijn de collecties van de 
Gemäldegalerie en van de sculptuurverzameling 
tegelijkertijd verworven en op elkaar afgestemd: 
‘Dit Berlijnse model van Wilhelm Bode, een van 
de meest gezaghebbende museumdirecteuren van 
zijn tijd, kende een internationale uitstraling. Deze 
heeft tot op de dag van vandaag een stempel 
gedrukt op de verzamelingen en het Bode-Museum 
is juist voor een dergelijke de kunstsoort over-
schrijdende presentatie gebouwd.’103

Tegenstanders van dit Masterplan Museumsinsel 
opperen dat de setting, waarbij ook de toevoeging 
van borden, bekers, kasten, kisten, schoenen, kle-
ren niet bij voorbaat wordt uitgesloten, de autono-
me zeggingskracht van het kunstwerk aantast.104 
Lindemanns uitspraak dat een kunstwerk voor hem 
‘ein Vehikel, um historische und soziale Zusam-
menhänge klar zu machen’ is, keert zich tegen 
hem. Zo noemt de criticus van de Frankfurter 

102.  ‘Die Museumsinsel bleibt ohne 
die Alten Meister unvollendet.’ ‘Ohne 
Malerei ist die Europäische 
Kunstentwicklung nicht zu verstehen.’ 
Pressemitteilung. Die Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz nimmt zur 
Debatte um ihre Pläne eines Umbaus 
der Museumslandschaft Stellung, 
Berlijn, 4 juli 2012, 1.
103.  ‘Dieses Berliner Modell Wilhelm 
Bodes, einem der profiliertesten 
Museumsdirektoren seiner Zeit, hatte 
internationale Strahlkraft. Sie prägt bis 
heute die Sammlungen und das Bode-
Museum ist genau für eine solche 
gattungsübergreifende Präsentation 
gebaut worden.’ Ibidem, 1-2.
104.  Kilb 2013. 
105.  ‘Sie wird verstummen, weil ihr 
nicht mehr die Freiheit zugestanden 
wird, sich in eine eigene Sphäre 
jenseits von Vorhängen, Kisten, 
Möbeln und Schmuckaccessoires zu 
entfalten – in jenem Reich der Freiheit 
das jedes große Kunstwerk für uns 
eröffnet und zu dem die Museen, wenn 
sie ihre Aufgabe ernst nehmen, den 
würdigste und sinnvollste Eingang 
sind.’ Kilb 2013.
106.  Marcel Proust, In de schaduw 
van de bloeiende meisjes. Deel twee. 
Plaatsnamen: de plaats, Amsterdam 
1977, 9-10. 
107.  Zie ook hoofdstuk 15, p. 468.

31  De afdeling ‘19de eeuw’ bij de 

heropening van het Rijksmuseum in 

Amsterdam op 13 april 2013, foto 

Erik Smits.

32  Zaal XXVII, Kunstkammer, 

Kunsthistorisches Museum, Wenen,  

bij de heropening op 1 maart 2013. 
Het borstbeeld van Rudolf II (afb. 4) 
staat in het centrum van deze zaal 

waarin door hem verzamelde 

objecten in vitrines staan opgesteld.
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comeback. Wat in het begin van de twintigste 
eeuw als een revolutionaire ontwikkeling gold, 
wordt nu – nu de status van de schilderkunst is 
gewijzigd – in Berlijn als een klap in het gezicht 
van de oude meesters beschouwd.

Dat contextualisering ook een extra dimensie 
kan toevoegen aan de presentatie van kunstvoor-
werpen, bewijst de nieuwe opstelling van de 
Kunstkammer in het Kunsthistorische Museum in 
Wenen, op 1 maart 2013 geopend, na 11 jaar 
gesloten te zijn geweest. Waren de objecten voor-
heen grofweg op materiaal en soort object in vitri-
nes bijeengeplaatst: de kleine bronsjes bij de kleine 
bronsjes; de uurwerken bij de uurwerken; nu staat 
de opstelling in het teken van ‘Habsburgs Sammler 
und ihre Sammlungen’. Achtereenvolgende 
Habsburgse verzamelaars passeren met de karakte-
ristieke werken uit hun collectie de revue. De cen-
trale plaats is gereserveerd voor Rudolf II, de 
belangrijkste verzamelaar van de dynastie (afb. 32). 
De geschiedenis van de verzameling komt aan bod 
zonder dat de aandacht voor de kwaliteiten van het 
individuele kunstwerk daaronder heeft te lijden. 

 Galerie du Temps

Het pas geopende Louvre-Lens legt weer een ande-
re verbinding met het verleden. Het is een voor-
beeld van een nieuw type museum, het satelliet-
museum, waarbij een deel van de collectie van het 
moedermuseum voor korte of langere tijd wordt 
geëxposeerd in een museumgebouw elders.107 Het 
gebouw, naar ontwerp van het Japanse architecten-
bureau SANAA, en het bij de architectuur betrok-
ken park, ontworpen door landschapsarchitect 
Catherine Mosbach, werden op 12 december 2012 
geopend. De locatie – een stad in de Nord-Pas de 
Calais in het noordwesten van Frankrijk – was 
bewust gekozen: de streek was na de sluiting van 
de mijnen in 1960 in sociaal-economisch opzicht 
hard achteruit gegaan. Met dit aansprekend muse-
um moest Lens een economische boost krijgen, 
zoals dat eerder met het Noord-Spaanse Bilbao is 
gebeurd na de komst van het satellietmuseum van 
het Guggenheim Museum in New York, een archi-
tectonische tour de force van Frank Gehry. Het 
Centre Pompidou opende in 2010 met hetzelfde 
oogmerk een dependance in Metz. 
 In dit verband ligt de associatie met Le Bruns 

33-34  Overzicht van de Galerie du Temps en van de ‘Moderne tijd’, in het Louvre-Lens bij de opening op  

12 december 2012.
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gefragmenteerde ‘hokjes’-visie van de meest 
museumarchitectuur toestaat, vrij bewegen tus-
sen de kunstwerken in de ruimte en zo zijn 
eigen verbanden leggen.

 VERZAMELEN - KABINETTEN, GALERIJEN 
 EN MUSEA: 1993-2013

Kabinetten, galerijen en musea. Het verzamelen en presenteren 
van naturalia en kunst van 1500 tot heden is een licht 
gewijzigde herdruk van het gelijknamige boek uit 
2005. De inleiding is uitgebreid en de laatste bij-
drage over de presentatie in kunstmusea na de 
Tweede Wereldoorlog is geüpdatet met ontwikke-
lingen in de afgelopen acht jaren. Kabinetten, galerijen 
en musea was op zijn beurt een herziene editie van 
Verzamelen. Van rariteitenkabinet tot kunstmuseum, het eer-
ste Nederlandstalige handboek over het internatio-
nale verzamelen van 1500 tot heden, dat de Open 
Universiteit in 1990-1993 in samenwerking met 
Ellinoor Bergvelt en Debora Meijers voor haar stu-
denten ontwikkelde. Onderzoek van de verzamel-
geschiedenis was op dat moment betrekkelijk 
nieuw.
 Sindsdien is de bestudering van de institutione-
le context van kunstwerken sterk geïntensiveerd. 
Musea hebben het onderzoek naar de eigen instel-
ling ter hand genomen. Internationale expert- 
meetings en museum- en verzamelhistorische 
symposia volgden elkaar in hoog tempo op. Ook 
in Nederland heeft het onderzoek naar het institu-
tionele en particuliere verzamelen van naturalia, 
etnografica, kunstnijverheid en beeldende kunst de 
afgelopen decennia een hoge vlucht genomen. 
Deelgebieden worden geëxploreerd: de geschiede-
nis van afzonderlijke musea, museale (deel)collec-
ties en directoraten, de particuliere verzamelaar 
met museale ambitie, baanbrekende tentoonstellin-
gen, enzovoort. De hoofdstukken in dit boek dra-
gen bij aan dit onderzoek. Pionier Elisabeth 
Scheicher opent de reeks.

aanbeveling van 1793 voor de stichting van het 
Muséum National in het Louvre als middel om 
toeristen naar Parijs te lokken voor de hand. Het 
Muséum National dat de revolutionairen met het 
geconfisqueerde kunstbezit van de koning sticht-
ten, had ook als doelstelling zijn collecties en 
expertise in dienst van de hele natie te stellen. Die 
belofte wordt hiermee gestand gedaan, zoals Henri 
Loyrette, president-directeur van het Louvre, bij de 
opening van het museum memoreerde: ‘Om deze 
tweehonderd jaar oude traditie te vernieuwen en te 
doen herleven, hebben we dit nieuwe museum 
willen bedenken, dat de nationale roeping van het 
Louvre versterkt door op toerbeurten meester-
werken uit het Parijse paleis te presenteren.’108 
Daarnaast biedt het museum met zijn transparan-
te architectuur en grote open ruimte de gelegen-
heid om te experimenteren met de opstelling 
van de collectie van het Louvre. Het is de bedoe-
ling dat de kunstwerken geregeld worden ver-
vangen door andere zodat de collectie met een 
doorlooptijd van vijf jaar wordt vernieuwd. In 
eigen huis is weinig ruimte voor experiment. 
Daar volgt de indeling de architectonische struc-
tuur van het voormalige paleis. In Louvre-Lens 
staan 205 kunstwerken – niet de minste uit de 
collectie van het Louvre – van 3500 v.Chr. tot 
1850 chronologisch opgesteld in een grote hal. 
Zij vormen samen de Galerie du Temps (afb. 
33). Schilderijen en beelden zijn per stuk tegen 
afzonderlijke wandjes, respectievelijk op afzon-
derlijke sokkels in de ruimte geplaatst. De zij-
wanden worden niet gebruikt om werken aan te 
hangen of tegen aan te zetten. Via een lichte 
glooiing in de vloer – de bezoeker heeft voordat 
hij de Galerie betreedt enigszins een overzicht 
over het geheel – doorloopt hij drie tijdperken: 
oudheid (met 70 kunstwerken vertegenwoor-
digd), middeleeuwen (45 werken) en de moder-
ne tijd (90 werken) (afb. 34). De bezoeker kan 
zich, vanuit een ander perspectief dan die de 

108.  ‘C’est pour renouveler et 
revivifier cette tradition bicentaire que 
nous avons voulu imaginer ce musée 
nouveau, qui renforce la vocation 
nationale du Louvre en présentant par 
rotations des chefs-d’oeuvre venue du 
palais parisien’. H. Loyrette, ‘Avant-
propos’, Dossier de presse, Louvre-
Lens, 12 december 2012, 6.


