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Meesterwerken 
Love Stories 
tentoonstelling 
bekend
Meer dan honderd portretten uit de 
Londense National Portrait Gallery komen 
naar Amsterdam

De sensationele tentoonstelling Love Stories – 
Liefde, passie & tragedie brengt enkele van de 

dierbaarste meesterwerken uit de Londense National 

Portrait Gallery bij elkaar. Zelden op zo grote 

schaal buiten de Londense galerij vertoond. Deze 

Europese première in de Hermitage Amsterdam 

biedt ruim honderd portretten over de liefde in 

al haar verschijningsvormen. Samen schetsen ze 

een ontroerend beeld van de invloed die liefde en 

verlangen door de eeuwen heen op de portretkunst 

hebben gehad – van de late zestiende eeuw tot nu. 

De tentoonstelling wordt verrijkt met Nederlandse 

portretten, geselecteerd in samenwerking met 

conservatoren van de Dutch National Portrait 

Gallery. De tentoonstelling zal te zien zijn van 

zaterdag 17 september 2022 tot en met zondag 8 

januari 2023.

Van legendarische kunstenaars als 
Ferdinand Bol tot beroemde muzen als 
Naomi Campbell
Love Stories is een unieke ontmoeting met 
spraakmakende stellen als Oscar Wilde en Lord 
Alfred Douglas, Connie Palmen en Ischa Meijer, 
John Lennon en Yoko Ono, David en Victoria 
Beckham, prins Charles en prinses Diana en 
Johan en Danny Cruijff. Bezoekers staan oog 
in oog met enkele van de beroemdste muzen 
uit de geschiedenis: van Ellen Terry tot Audrey 
Hepburn, van Mathilde Willink tot Naomi 
Campbell. De reikwijdte van de portretten in 
de tentoonstelling gaat van zestiende-eeuwse 
schilderijen tot hedendaagse fotografie, van 
de hand van legendarische kunstenaars als 
Anthony van Dyck (1599–1641), Ferdinand Bol 
(1616–1680), Angelica Kauffmann (1741–1807), 
Carel Willink (1900–1983), Lee Miller (1907–1977), 
David Hockney (1937) en Koos Breukel (1962).

V.l.n.r.: Anna Maria Jenkins en Thomas Jenkins door Angelica Kauffmann, 1790; Laurence Olivier en Vivien Leigh door een anonieme fotograaf, 1937; Naomi Campbell door 
Simon Frederick (2016; gedrukt 2018). Alle beelden © National Portrait Gallery, London.
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Love Stories is een samenwerking van de 
National Portrait Gallery in Londen, de 
Hermitage Amsterdam en de Dutch National 
Portrait Gallery en markeert de heropening van 
het tentoonstellingsseizoen in de Hermitage, 
als onderdeel van een reeks internationale 
samenwerkingen.

Thema’s van de grootste 
liefdesgeschiedenissen
Voor het eerst laat een tentoonstelling zien 
dat de kijk op liefde en verlangen cruciaal is 
geweest in de ontwikkeling van de portretkunst 
sinds de opkomst van het genre in zestiende-
eeuws Engeland. Love Stories onderzoekt 
bovendien de wijze waarop portretten liefde 
aanmoedigden, vasthouden, hoe ze dienen om 
de herinnering aan een liefde levend te houden, 
liefde te bewijzen, een huwelijk te verbeelden of 
te troosten bij verlies van een geliefde. Het hart 
van de tentoonstelling wordt gevormd door een 
reeks waargebeurde liefdesverhalen. Samen 
omvatten deze verhalen de liefde in al haar 
vormen, vanuit universele, herkenbare thema’s. 
Van romantiek, obsessie en euforie tot tragiek 
en verlies.

Het thema De muze belicht de relatie tussen 
portretkunst, liefde en verlangen, en laat 
daarbij zien hoe de klassieke idee van de 
muze mettertijd veranderde. Onder (veel) 
meer wordt hier het tragische verhaal verteld 
van hertogin Barbara Palmer, de maîtresse 
van koning Karel II van Engeland. Het tweede 
thema betreft Creatieve koppels. Romantische 
verhoudingen in de wereld van kunst en 
literatuur kennen een lange geschiedenis. Dit 
deel van de tentoonstelling zal aantonen hoe 
dialoog binnen creatieve liefdesparen hun 
werk opstuwde naar toppen van verbeelding 
en creativiteit; met de beroemde fotografe 

Lee Miller en literaire reuzen als John Keats en 
Lord Byron. Dan volgt een thema Partner in 
portret, dat in beeld brengt hoe portretkunst 
bemiddelde in huwelijken en andere langdurige 
relaties, ze beïnvloedde en vastlegde. Hier 
treffen we een keur aan huwelijksportretten: 
van bruiloften in de high society tot 
sleutelmomenten in de geschiedenis van de 
liefde, zoals het eerste burgerlijk huwelijk ter 
wereld tussen mensen van hetzelfde geslacht, 
dat plaatsvond in Amsterdam (2001). Het 
volgende thema is Liefde onder vuur, met 
verhalen van controversiële en tragische liefdes, 
bijvoorbeeld van befaamde schandaalparen 
als Wallis, hertogin van Windsor en prins 
Edward (hertog van Windsor, koning Edward 
VIII) en gevierde schrijvers als Oscar Wilde. 
Liefde en de lens gaat over alom bekende 
liefdesgeschiedenissen van beroemdheden, 
zoals de veelbesproken relatie tussen Laurence 
Olivier en Vivien Leigh. Sommige persfoto’s die 
hier te zien zijn werden in no time verspreid, 
zoals het verlovingsportret van prins Charles en 
Lady Diana Spencer. Het thema Liefde is liefde 
viert de vrijheid van liefde en expressie. Hier 
zien we portretten die trots en liefde uitstralen, 
van het queer koppel Thorn de Vries en Mandy 
Woelkens tot dragqueen Hellun Zelluf. 

Dutch National Portrait Gallery
Love Stories is in de Verenigde Staten te 
zien geweest en zal doorreizen over de hele 
wereld. De Dutch National Portrait Gallery 
heeft de Londense National Portrait Gallery 
en de Hermitage samengebracht om deze 
tentoonstelling naar Nederland te halen. De 
Dutch National Portrait Gallery, opgericht in 
2014, zet tentoonstellingen op in samenwerking 
met musea en verzamelaars. Love Stories 
biedt voor de National Portrait Gallery in 
Londen een mooie aanleiding om de Dutch 
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National Portrait Gallery te steunen in haar 
volgende ontwikkelingsfase. Zo krijgt het 
Nederlandse publiek te zien wat een Dutch 
Portrait Gallery is, wat voor verzameling er is 
op te bouwen, welk scala aan thema’s, mensen 
en portretkunstenaars er zoal mogelijk is, en 
hoe de geschiedenis kan worden vastgelegd en 
overgebracht met portretten.
www.dutchnationalportrait.gallery

Een nieuwe koers
De Hermitage Amsterdam blijft open 
terwijl zij achter de schermen een 
nieuwe koers voorbereidt. Door nieuwe, 
veelzijdige samenwerkingen aan te gaan 
met wereldberoemde musea biedt zij het 
Nederlandse publiek de kans uitzonderlijke 
tentoonstellingen te beleven. Love Stories van 
de Londense National Portrait Gallery is de 
eerste internationale samenwerking. 

Love Stories is een samenwerking tussen 
de National Portrait Gallery in Londen, de 
Hermitage Amsterdam en de Dutch National 
Portrait Gallery.

Opmerking voor de redactie, niet voor 
publicatie 
Beelden zijn te downloaden via hermitage.nl. 
Als u een speciaal beeldverzoek heeft, kunt 
u contact met ons opnemen via pressoffice@
hermitage.nl.

Contact Hermitage Amsterdam
Afdeling Communicatie, Educatie & Marketing
Madeline van Vliet en Stella Küçüksen
020 530 87 55  |  pressoffice@hermitage.nl 

National Portrait Gallery
De National Portrait Gallery is in 1856 opgericht 
om via portretkunst aan te zetten tot meer 
waardering en begrip voor sleutelfiguren in 
de vroegere en moderne Britse geschiedenis 
en cultuur. Tegenwoordig bevordert zij de 
belangstelling voor portretkunst in alle media 
die een breed publiek bedienen, door het 
conserveren, uitbreiden en delen van de 
grootste collectie portretten ter wereld. 

De galerij op de Londense St Martin’s Place 
is tot en met 2023 gesloten voor een grote 
verbouwing voor het herontwikkelingsproject 
Inspiring People. Dit zal voor een ware 
transformatie zorgen, inclusief een volledige 
herinrichting van het gebouw en een nieuw 
studiecentrum. Tijdens de sluiting blijft 
de Gallery haar collectie delen via haar 
digitale kanalen en een reeks landelijke 
partnerschappen en samenwerkingen.
www.npg.org.uk 

http://www.dutchnationalportrait.gallery
http://hermitage.nl
mailto:pressoffice%40hermitage.nl?subject=
mailto:pressoffice%40hermitage.nl?subject=
mailto:pressoffice%40hermitage.nl%20?subject=
http://www.npg.org.uk
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Love Stories – Kunst, passie & tragedie brengt 
meer dan honderd meesterwerken uit vijf 
eeuwen samen uit de National Portrait Gallery, 
Londen – van Van Dyck tot Lee Miller. De 
tentoonstelling onthult de liefdesverhalen 
achter de portretten en geeft een beeld van hoe 
liefde door de eeuwen heen is veranderd en laat 
zien dat liefde een cruciale rol heeft gespeeld 
in de creatie van enkele topstukken uit de 
westerse portretkunst. Love Stories brengt zo de 
evolutie van de romantische liefde in kaart – van 
gevaarlijke ziekte tot de hedendaagse viering 
van de liefde in al haar vormen. De verschillende 
verhalen vertellen ons ook dat de liefde (in 
alle diversiteit) een constant en bepalend 
onderdeel is van een universele menselijke 
ervaring. Portretten leggen de geschiedenis, de 
viering en zelfs het aanwakkeren van de liefde 
vast. De tentoonstelling wordt verrijkt met een 
selectie Nederlandse portretten, geselecteerd 
in samenwerking met de Dutch National Portrait 
Gallery. 

De kunstenaar 
en de muze 

De idee van de muze 
komt uit de antieke 
wereld, waarin muzen 
wetenschappers of 
kunstenaars zouden 
hebben geïnspireerd. 
In de portretkunst 
werd de muze gezien 
als een mooie maar 
passieve vrouw door 
wie een mannelijke 
kunstenaar 
geobsedeerd raakte. 

Het portret van Barbara Palmer, hertogin van 
Cleveland en minnares van de Engelse koning 
Karel II, past binnen de conventionele opvatting 
van de muze. Zij werd diverse keren afgebeeld 
door Peter Lely, de belangrijkste portretschilder 
in Engeland in de jaren zestig van de 
zeventiende eeuw. Hier is ze geportretteerd als 
Madonna met kind. Ze houdt haar onwettige 
kind vast en de slaperige blik van Palmer 
groeide uit tot het schoonheidsideaal van de 
zeventiende eeuw. De inmiddels overleden 
Nederlandse kunstenaar Aat Veldhoen 
stond erom bekend dat hij zowel belangrijke 
momenten uit zijn leven als de mensen in zijn 
directe omgeving weergaf. Hij schilderde een 
aantal vrouwen uit zijn leven, bijna obsessief. 
In de tentoonstelling zien we de kunstenaar zijn 
tweede vrouw teder kussen.

In de ban van de muze
Centraal in dit gedeelte van de tentoonstelling 
staat de relatie tussen portretkunst, liefde 
en verlangen. Het laat ook zien dat ideeën 
over liefde radicaal zijn veranderd door de 
eeuwen heen. Vanuit een reeks portretten uit 
de zeventiende tot twintigste eeuw wordt het 
traditionele beeld van de muze verkend: een 
mooie maar steevast onbereikbare vrouw 
als een bron van 
verlangen en 
creativiteit voor 
een mannelijke 
kunstenaar. 

Emma Hamilton 
begon als 
bediende, maar 
haar schoonheid 
en creativiteit 
bezorgden haar 
de status van een 

Barbara Palmer (née Villiers), hertogin 
van Cleveland met haar zoon als de 
Maria met Kind door Sir Peter Lely, 
ca. 1664 © National Portrait Gallery, 
London.

Emma Hamilton door George Romney, 
ca. 1785 © National Portrait Gallery, 
London.
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van de eerste celebrities van Groot-Brittannië. 
Vrijwel elke man die ze ontmoette raakte door 
haar geobsedeerd. De eerste was kunstenaar 
George Romney. Ze werd de muze van deze 
aristocraat en bleef dat totdat hij haar naar zijn 
oom Sir William Hamilton in Napels stuurde om 
diens maîtresse te worden. Aanvankelijk vond 
Emma dit verschrikkelijk, maar ze wist Sir William 
te betoveren. In 1793 kwam de beroemde 
zeeheld admiraal Lord Nelson bij hen op 
bezoek. Emma en Nelson werden smoorverliefd, 
zoals blijkt uit hun nagelaten liefdesbrieven. 
Omdat geen van beide mannen haar op kon 
geven, gingen de drie samen verder in een 
beruchte driehoeksverhouding.

Een nieuwe rol voor 
de muze 
Tegenwoordig 
wordt de idee van 
de muze vaak 
aangevochten of 
men gaat er creatief 
mee om. Sinds de 
vroege twintigste 
eeuw hebben 
portretkunstenaars 
en hun modellen 
bewust de 
traditionele 
concepten van 

de muze gemanipuleerd en ondermijnd. 
Veranderde visies op man/vrouw-verhoudingen 
leidden tot portretten van geliefden van 
hetzelfde geslacht in de gedaante van muzen 
en vrouwelijke muzen werden vaker krachtiger 
weergegeven. Daar komt bij dat in deze tijd 
van massamedia de macht van de muze niet 
meer een privéfantasie is. Het is een serieus te 
nemen factor in commerciële, massaal bekeken 
portretkunst, van Audrey Hepburn tot Naomi 

Campbell. De laatste 
is een voorbeeld van 
een nieuwe kijk op de 
vrouwelijke muze in 
de populaire cultuur 
van de twintigste 
eeuw; muzen zijn 
allang niet meer 
puur het object van 
mannelijk verlangen. 
De veranderde idee 
van de muze is ook 
weergegeven door 
de Bloomsbury 
Group, een 

twintigste-eeuwse groep van Britse schrijvers, 
intellectuelen, filosofen en kunstenaars. 
Zij hebben de grenzen van de figuratie 
opgerekt, geëxperimenteerd met het concept 
van de muze en naam gemaakt met hun 
driehoeksrelaties. Love Stories bevat portretten 
van muzen door leden van deze beweging. 
Zoals Duncan Grants portret uit 1912 van George 
Mallory, een sterk erotisch geladen schilderij. 

Creatieve 
koppels
Romantische relaties in kunst en literatuur 
kennen een lange geschiedenis. Van Lee Miller 
en Man Ray tot Sylvia Plath en Ted Hughes. De 
dialoog tussen creatieve stellen stuwde hun 
werk op tot nieuwe hoogten, in verbeelding en 
vernieuwing. Maar artistieke romances kunnen 
ook inhouden dat de ene partner de andere 
ondersteunt, zijn eigen carrière opoffert om 
die van de ander te laten bloeien. Dit gedeelte 
in de tentoonstelling richt zich op partners in 
de liefde, literatuur en kunst, waarbij nieuw 

Naomi Campbell door Simon Frederick, 
2016; gedrukt 2018 © National Portrait 
Gallery, London.

George Leigh Mallory door Duncan 
Grant, 1912 © National Portrait Gallery, 
London.
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licht wordt geschenen op de rol van passie en 
samenwerking bij het maken van kunst. Extra 
aandacht gaat uit naar de vaak onderbelichtte 
rol van vrouwen in dit proces.

Literaire liefde: Hunkerend van verlangen
Liefde is waar het om draait in veel van de 
grootste literaire werken uit de geschiedenis. 
De hoofse liefdespoëzie uit de middeleeuwen 
tot de renaissance bevatte tal van speciale 
gedragscodes. Zoals mannelijke geliefden die 
heroïsche daden ondernamen om de liefde van 
een dame te winnen. In de zeventiende eeuw 
was de liefde een symptoom van ‘melancholie’, 
die kon uitgroeien tot een vernietigende 
hartstocht. In de kunst en de literatuur kwamen 
deze kwaliteiten samen in het personage van 
‘de hunkerende geliefde’. Vooraanstaande 
schrijvers en dichters als John Donne en 
John Keats werden smachtend naar liefde 

gepresenteerd op portretten.
Een ander literair liefdesverhaal in de 
tentoonstelling betreft de affaire tussen 
Lady Caroline Lamb en Lord Byron. Lamb 
typeerde Byron als ‘gek, slecht en gevaarlijk 

om te kennen’. De 
affaire eindigde in 
verbittering en Lady 
Carolines roman 
Glenarvon bevat 
een nauwelijks 
verhullend verslag 
van hun relatie. 
Ondanks de intense 
affaire werden ze 
uiteindelijk rivalen 
en gezworen 
vijanden van elkaar. 

Samen in de studio
Ook hartstochtelijke, competitieve en soms
grensoverschrijdende relaties in de 
kunstenaarsstudio kennen een lange 
geschiedenis. De focus op partners in liefde en 
kunst werpt nieuw licht op de samenwerking 
in het creatieve proces en de rol van vrouwen 
daarin. Sommige relaties hebben de creativiteit 
gevoed, bij andere maakte de ene partner 
zijn eigen talent ondergeschikt om de carrière 
van de ander te steunen. De collecties van 
de National Portrait Gallery tellen talrijke 
portretten van creatieve koppels. Portretten 
van echtgenotes van kunstenaars, zoals door 
John Collier van zijn vrouw Marion, werden 
vaak gemaakt om huwelijken te bezegelen en 
het talent van de kunstenaar uit te dragen. 
Portretten van mannen van kunstenaressen zijn 
veel zeldzamer, maar de Gallery heeft in haar 
collectie ook Marions portret van John. Beide 
zijn in de tentoonstelling te zien. 

Documentairefotograaf Farzad Ariannejad en 
zijn vrouw, kunstenaar en illustrator Shaghayegh 
Marzban, zijn elkaars muzen en portretteren 
elkaar veelvuldig. In 2019 ontvluchtten ze hun 
thuisland Iran. Shaghayegh’s geschilderde 

Lady Caroline Lamb door Eliza H. Trotter. Tentoongesteld in 1811 © National 
Portrait Gallery, London

Lord Byron replica door Thomas Phillips, 
ca. 1835. Gebaseerd op een werk uit 1813 
© National Portrait Gallery, London.
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portretten van Farzad moesten daar 
achterblijven. In Nederland delen ze hun liefde 
voor elkaar en hun liefde voor de kunst, gevoed 
door de eeuwenoude Perzische cultuur. Voor 
Love Stories fotografeerde Farzad zijn vrouw en 
Shaghayegh schilderde haar man. 

Partner in 
portret
De portretkunst heeft bemiddeld in, invloed 
gehad op en verslag gedaan van huwelijken 
en andere vormen van langdurige relaties, 
van de zestiende eeuw tot op de dag van 
vandaag. Zij moest vaak een bruiloft of een 
ander sleutelmoment in het leven van een stel 
markeren. Dubbelportretten geven veranderde 
ideeën over de liefde weer, alsook de intieme 
momenten in afzonderlijke relaties. Vanaf 
het moment dat fotografie toegankelijker 
werd, kwamen dergelijke portretten breder 
beschikbaar, dus niet meer alleen voor de rich 
and famous. Generaties van ‘gewone’ gezinnen 
konden vanaf toen ook portretten laten 
maken voor huwelijks- of andere belangrijke 
gelegenheden. 

Huwelijks-
portretten 
Portretten spelen 
van oudsher een 
bemiddelende rol bij 
huwelijken binnen 
elites. Een voorbeeld 
in de tentoonstelling 
is een schilderij van 
Angelica Kauffmann 
met daarop 
kunsthandelaar en 

bankier Thomas Jenkins samen met zijn nicht 
Anna Maria, die op zoek was naar een man. Het 
portret kan gezien worden als een ‘advertentie’ 
voor haar charmes. De landelijke setting, met 

in de verte het Colosseum, haar witte jurk 
en de bloemen vragen aandacht voor Anna 
Maria’s schoonheid en puurheid. Om potentiële 
huwelijkskandidaten welkom te heten neemt 
haar oom zijn hoed af en streelt hij de hond – 
symbool van trouw – die de naam ‘Jenkins’ op 
zijn halsband heeft. 

Portretten werden vaak in opdracht van een 
stel gemaakt om het huwelijk te vieren en vanaf 
de late zestiende eeuw werd een portret laten 
maken steeds haalbaarder voor mensen uit 
de middenklasse. Vroege huwelijksportretten 
zijn kleinschalig, met het paar naast elkaar. Ze 
zijn afgebeeld in huiselijke interieurs, om het 
huwelijk te vieren en symboliseren. Het vroegste 
dubbele huwelijksportret in de collectie van de 
Gallery toont de aartsbisschop van York, Edwin 
Sandys. Hij staat afgebeeld met zijn vrouw 
Cicely. Anglicaanse kerkdienaars waren op dat 
moment nog maar net toegestaan te trouwen.

Anna Maria Jenkins en Thomas Jenkins 
door Angelica Kauffmann, 1790 © 
National Portrait Gallery, London.

Edwin Sandys en Cicely Sandys (née Wilford) door een onbekende kunstenaar. 
Eind zeventiende-eeuw, gebaseerd op een werk uit 1571 © National Portrait 
Gallery, London.
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De trouwdag
De tentoonstelling presenteert trouwfotografie, 
van high-society bruiloften vol glamour 
tot meer bescheiden vieringen. Ze lichten 
sleutelmomenten uit zoals het familieportret, 
schoonheidsopnamen van de bruid en het 
aansnijden van de taart. Maar natuurlijk 
zijn trouwfoto’s niet altijd een privé- of 
persoonlijke gebeurtenis. Lezers van kranten 
en (roddel)bladen krijgen de kans zich onder 
te dompelen in geïllustreerde verslagen van 

high profile bruiloften. In de tentoonstelling 
zien we bijvoorbeeld een foto van de bruiloft 
van Peter Carl MacKay – beter bekend als 
Prince Monolulu – en Nellie Adkins. Dit beeld, 
geschoten voor de Daily Herald, stond volop in 
de pers. MacKay is uitgedost in een Byzantijns, 
Abessijns kostuum. Ook onderdeel van de 
tentoonstelling is een historische foto waarop 
de eerste twee burgerlijkhuwelijken ter wereld 
tussen homoseksuelen staan afgebeeld, 
gemaakt in Amsterdam op 1 april 2001. 

Een leven samen
In een serie voortreffelijke dubbelportretten, 
daterend van de achttiende eeuw tot de huidige 
tijd, wordt de continuïteit benadrukt in de 
manier waarop portretten de huwelijkse staat 
vieren en symboliseren. Ze brengen de relatie 
tussen de geportretteerden over via intieme 
gebaren en voorwerpen die een gevoel van 
een gedeeld leven geven. Sir Joshua Reynolds’ 
portret van het echtpaar Garrick toont 
bijvoorbeeld David die Eva voorleest uit een van 
zijn toneelstukken. Zij was danseres, maar gaf 
haar carrière op om met hem te trouwen. 
Het concept van het dubbele huwelijksportret 

De trouwerij van Nellie Adkins en Ras Prince Monolulu (Peter Carl MacKay) door 
George Woodbine, voor Daily Herald © National Portrait Gallery, London.

David Garrick en Eva Maria Garrick (née Veigel) door Sir Joshua Reynolds, 1772-73 
© National Portrait Gallery, London.

Peter Pears en Benjamin Britten door Kenneth Green, 1943 © National Portrait 
Gallery, London.
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is ook gebruikt door stellen die niet konden 
trouwen. Kenneth Greens portret van zanger 
Peter Pears en componist Benjamin Britten 
is een getuigenis van een persoonlijke en 
creatieve relatie. Pears en Britten waren 
geliefden en hun artistieke samenwerking 
resulteerde in een van de meest gelauwerde 

zang- en pianoduo’s van de twintigste eeuw. 
Op het portret leunt Britten tegen Pears aan in 
een gebaar dat te intiem is om alleen een band 
tussen collega’s of vrienden te suggereren. 
Bewust en moedig wordt het concept en 
de opzet van een trouwportret gebruikt 
om hun wederzijdse toewijding te vieren, 
in een tijd waarin mannen een levenslange 
gevangenisstraf konden krijgen vanwege een 
homoseksuele relatie. 

Het portret van Sir Harry en Lady Carol Djanogly 
door Wim Helden werd speciaal in opdracht 
gemaakt voor de National Portrait Gallery. De 
zeer nauwgezet weergegeven voorwerpen zijn 
gekozen om hun symbolische betekenis, als 
weerslag van hun levenslange liefde voor kunst 
en een gedeelde verzamelpassie, evenals van 
de warmte en intimiteit tussen echtgenoten. 

De Hollandse meester 
Ferdinand Bol heeft 
ook een plaats in 
dit deel van de 
tentoonstelling, met 
het schilderij Portret 
van Wigbold Slicher 
en Elisabeth Spiegel 
als Paris en Venus. 
Het is een zogeheten 
portrait historié. 
De personen staan 
op het schilderij 

afgebeeld als mythologische figuren. Wigbold 
(als Paris) biedt zijn vrouw een appel aan – een 
symbool dat aangeeft dat ze mooier is dan haar 
rivalen, de godinnen Juno en Minerva. 

Liefde onder 
vuur
Van Marcus Antonius en Cleopatra tot Romeo 
en Julia – verhalen van verboden en tragische 
liefdes prikkelen al sinds lang de verbeelding. 
De gevolgen voor zulke gedoemde geliefden 
zijn vaak catastrofaal. In de literatuur eindigen 
ze meestal met de 
dood van beiden, 
of van één van hen. 
Maar het vermogen 
van de liefde om 
maatschappelijke 
verwachtingen te 
overstijgen of tot 
extreme risico’s 
aan te zetten 
beperkt zich niet tot 
mythe of fictie. De 
geschiedenis staat 

Ferdinand Bol, Portret Wigbold Slicher en Elisabeth Spiegel als Paris en Venus,  
1656. Dordrechts Museum.

Venetia, Lady Digby door Sir Anthony 
van Dyck, ca. 1633-1634 © National 
Portrait Gallery, London.

Oscar Wilde en Lord Alfred Bruce 
Douglas door Gillman & Co, 1893 © 
National Portrait Gallery, London.
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bol van waargebeurde liefdesverhalen waar de 
maatschappij schande van sprak of die tragisch 
afliepen. 

Sommige van de beste historische 
liefdesverhalen die we nu kennen, werden 
als grensoverschrijdend ervaren in hun eigen 
tijd, een blijk van veranderde ideeën over wat 
aanvaardbaar is. Lady Venetia Stanley was 
onderwerp van vele roddels en volgens kwade 
tongen de maîtresse van Edward Sackville, 
graaf van Dorset, terwijl zij verloofd was met 
Sir Kenelm Digby. Na negen jaar huwelijk 
stierf ze plotseling – het is heel goed mogelijk 
dat de ‘adderwijn’ van haar man de oorzaak 
was. Digby rouwde om haar en gaf opdracht 
tot verschillende portretten als postume 
eerbewijzen aan zijn vrouw, waarvan het hier 
aanwezige werk door Van Dyck er waarschijnlijk 
één is.

De befaamde schrijver Oscar Wilde had een 
romantische relatie met Lord Alfred Douglas. 
Douglas wordt in de eerste plaats herinnerd als 
de man die de val van Wilde uitlokte door hem 
op te stoken om de markies van Queensbury 
– Douglas’ vader – aan te klagen voor diens 
beschuldiging dat Wilde homoseksueel was. De 
zaak leidde tot de veroordeling van Wilde voor 
‘grove oneerbaarheid’. Na twee jaar gevangenis 
vluchtte hij om als een gebroken man te sterven 
in Parijs. 

Dit deel van de tentoonstelling bevat ook enkele 
portretten van de hertogin van Windsor Wallis 
Simpson en prins Edward, hertog van Windsor 
(koning Edward VIII), die afstand deed van de 
troon om de gescheiden Amerikaanse Simpson 
te kunnen trouwen van wie hij zo intens hield.

John Lennon en kunstenares Yoko 
Ono trouwden vlak voordat Lennons 
wereldberoemde band The Beatles uit elkaar 
ging. Dit leidde tot speculaties over de rol van 
Ono in de ondergang van de band en onder 
veel fans lokte hun relatie controverse uit. In de 
tentoonstelling is Annie Leibovitz’ intieme foto 
van het koppel te zien, genomen slechts enkele 
uren voor de moordaanslag op Lennon (1980). 

De befaamde 
componist Samuel 
Coleridge-Taylor 
was de zoon van 
een arts uit Sierra 
Leone en een Engelse 
moeder. Ondanks zijn 
populariteit door zijn 
muzikale talent werd 
zijn liefdesaffaire 
met Jessie Fleetwood 
Walmisley verpest 
door racisme. Zij was 
wit, hij was zwart 

en haar familie was fel tegen de interraciale 
relatie. Ze deden er alles aan om te voorkomen 
dat ze elkaar zouden zien. Jessies vader legde 
zich pas de dag voordat ze trouwden bij het 
onvermijdelijke neer. 

Johan Cruijff, Nederlands beroemdste 
voetballer, werd verliefd op Danny Coster. Als 
dochter van een handelaar in edelmetaal en 
luxe horloges groeide Danny op in een rijke 
omgeving. Cruijff had een meer bescheiden 
achtergrond. Hun huwelijk duurde bijna vijftig 
jaar, tot aan Cruijffs dood in 2016. 

LOVE STORIES 
Achtergrondverhaal

Samuel Coleridge-Taylor door E.O. 
Hoppé, 1912 © National Portrait 
Gallery, London.
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De liefde en
de lens
Al sinds de opkomst van de fotografie in de 
negentiende eeuw hebben foto’s romances 
vastgelegd en gevierd. Deze relatie tussen de 
liefde en de lens is vaak nauw verstrengeld 
met beroemdheden. De banden tussen 
beroemdheid, liefde, fotografie en smullend 
publiek hebben een enorme, nog altijd 
groeiende impact op de beeldcultuur, en op 
de liefde zelf. Persfoto’s van filmsterren tot 
supermodellen, rocksterren en koningshuizen, 
de alomtegenwoordigheid van deze beelden 
van beroemdheden getuigt van onze 
gezamenlijke passie voor liefde én sterren. 

In dit deel van de 
tentoonstelling 
treffen we enkele 
van de bekendste 
liefdesverhalen van 
celebrities uit de late 
twintigste eeuw. Al 
sinds lang worden 
in de showbusiness 
theatrale huwelijken 
gesloten, maar 
hartstochtelijke 
liefdes die op 

billboards belanden zijn zeldzaam. De intense 
en controversiële affaire van Laurence Olivier 
en Vivien Leigh was er zo één. Het paar stond 
bekend als de Royal Couple van het grote 
scherm. Zij legden zichzelf een ontstellende 
werkdruk op, vaak direct tegenover elkaar, voer 
voor een dwingend oordeel en enorme druk 
van de paparazzi. Richard Burton en Elizabeth 
Taylor ontmoetten elkaar op de filmset van 

Cleopatra uit 1962. Ze hadden hun eerste kus 
in de film, en dat moment hield niet op nadat 
de regisseur ‘cut’ had geroepen. Ze kregen 
een stormachtige relatie, waarbij ze twee keer 
trouwden en scheidden. 

Rolling Stones-zanger Mick Jagger heeft 
naam gemaakt met zijn relaties. Het verhaal 
van Jaggers liefdes is gretig vastgelegd door 
fotografen. Hier zien we een foto, genomen 
op de dag dat hij trouwde met actrice Bianca 
Jagger in 1971.

LOVE STORIES 
Achtergrondverhaal

Elizabeth Taylor & Richard Burton, 1964. Collection Hulton Archive.

Mick & Bianca Jagger, 1971. Collection Lichfield Archive.

Laurence Olivier en Vivien Leigh door 
een onbekende fotograaf, 1937 © 
National Portrait Gallery, London.
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Prins Charles trouwde in 1981 met Lady Diana 
Spencer. Hun verhaal werd destijds gezien 
als een modern sprookje. Toen Charles en 
Diana in 1980 een relatie kregen, werd het 
stel een populair onderwerp voor de pers, 
mede omdat de prins onder druk stond om 
te trouwen. Diana leek de perfecte keuze als 
koninklijke bruid en hun verlovingsfoto’s werden 
wereldwijd verspreid. Het publiek kon er geen 
genoeg van krijgen. Toen het huwelijk op 29 
juli 1981 plaatsvond in St Paul’s Cathedral in 
Londen, bezweek de wereld aan de ‘koninklijke 
huwelijkskoorts’. Uiteindelijk werd de liefde 
van het paar zowel gecreëerd als vernietigd 
onder de schijnwerpers van de lens; Diana’s 
ontsnapping aan de media in 1997 resulteerde in 
haar tragische dood.

Een ander koninklijk portret in dit gedeelte is 
van prinses Beatrix en prins Claus von Amsberg. 
Een foto in het geheim genomen vanuit de 
bosjes rondom Kasteel Drakensteyn. Een 
hoogtepunt in de loopbaan van persfotograaf 
John de Rooy, de allereerste die de kroonprinses 
voor de camera wist te vangen met haar nieuwe 
vriend. Door deze foto vroeg iedereen zich af: 
wie is deze man? 

Liefde is liefde
Deze sectie, samengesteld in samenwerking 
met de Dutch National Portrait Gallery, 
richt zich op de liefde binnen Nederland en 
Amsterdam, een van de meest diverse steden 
ter wereld. Amsterdam staat bekend om 
haar vrijzinnige karakter, tolerante imago, 
stijlextravagantie en innovatieve denkbeelden. 
Een stad die wordt gekoesterd als de stad waar 
alles kan. Daar horen natuurlijk ook de vrijheid 
van de liefde en zelfexpressie bij: iedereen heeft 

het recht om te zijn wie je bent en te houden van 
wie je wilt. De kunstenaars en geportretteerden 
die in dit gedeelte bij elkaar zijn gebracht 
komen niet allemaal uit Amsterdam, maar 
elk van hen staat wel symbool voor bepaalde 
aspecten en het belang van vrijheid in de liefde 
en zelfexpressie. 
 
Zo zien we een portret van acteur Thorn de Vries 
en presentator Mandy Woelkens. Een queer/
non-binair stel, dat nog steeds veel vragen 
oproept. Precies daarom besloten zij om alle 
vragen en antwoorden bij elkaar te brengen in 
een boek: FAQ Gender. In de woorden van De 
Vries en Woelkens: ‘Hoe meer kennis er is, hoe 
meer mensen zullen begrijpen dat of je nu trans, 
gay of iets anders uit de LHBTIQ+-gemeenschap 
bent, het geen probleem hoort te zijn.’

Een ander portret in dit deel is dat van 
Hellun Zelluf, pseudoniem van drag queen en 
aidsactivist Geert Vissers (1960–1992). Visser 
was presentator van de Gay Dating Show op 
de Nederlandse (Amsterdamse) televisie. De 
show wilde, onder andere, meer informatie 
verstrekken over aids en Visser streed voor een 
inclusiever beeld op tv. 

LOVE STORIES 
Achtergrondverhaal

The Remsen Wolff Collection. Met dank aan Jochem Brouwer.
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Ook treffen we hier een portret van Harmony 
– een seksrobot met menselijke uiterlijke 
kenmerken die reageert op menselijke 
bewegingen en menselijk contact. De 
eigenaar kan zelf de intelligentie en gewenste 
persoonlijkheid kiezen via een app. Het is 
mogelijk om een seksuele relatie te krijgen 
met Harmony, maar de opvolgers van de 
robot nemen steeds meer de rol aan van 
gezelschapsrobot. 

LOVE STORIES 
Achtergrondverhaal
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Tentoonstelling  Love Stories – Kunst, passie & tragedie

Data    17 september 2022 – 8 januari 2023

 

Locatie    Hermitage Amsterdam, Amstel 51 Amsterdam

Open    Dagelijks geopend, 10.00 – 17.00 uur

    Voor actuele openingsdata en tijden: hermitage.nl

Bezoekersinformatie  020 530 87 55

  

Catalogus   Love Stories

    € 39,95 

Tickets    hermitage.nl 

Prijzen     Voltarief    € 19,50 

    VriendenLoterij VIP-kaart  Gratis

    CJP, Stadspas    € 7,50

    Studenten    € 7,50

    Museumkaart    Gratis 

    ICOM     Gratis

    I Amsterdam City Card  Gratis

    Vrienden     Gratis

    Kinderen t/m 17   Gratis

    Groepen (vanaf 10 pers.)  € 15,50

 

Founder   VriendenLoterij

Hoofdsponsors   ABN AMRO

    Heineken

Bijdragen van   VSBfonds

    Mondriaan Fonds

    Prins Bernhard Cultuurfonds

    Zabawas

In samenwerking met  National Portrait Gallery, Londen

    Dutch National Portrait Gallery

Met dank aan   Stichting Vrienden Hermitage Amsterdam

http://hermitage.nl
http://hermitage.nl 
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Rondleidingen   Op aanvraag voor groepen van max.15 personen. € 90 per uur.

    rondleidingen@hermitage.nl

 

Lezingen   Te boeken in een van de vergaderzalen. € 175 per lezing (excl. entree 

    tentoonstelling en zaalhuur). rondleidingen@hermitage.nl

Programmering   Rondom de tentoonstelling worden diverse activiteiten georganiseerd.

    Bekijk hetactuele overzicht op hermitage.nl

Museumshop   *Winnaar Museumwinkelprijs 2020

    10.30-17.30 uur, geen ticket nodig. 

Café-restaurant Hermitage Eerste etage. Geopend 10-17.30 uur. Vanaf april terras in de binnentuin. 

    Bij mooi weer geopend 10-17.30 uur

Auditorium   Boven het café-restaurant; geschikt voor diverse doeleinden.

    events@hermitage.nl

Vergaderzalen   Drie zalen: geschikt voor lezingen en vergaderingen, voor kleinere   

    gezelschappen. events@hermitage.nl

Touringcar   In- en uitstappen: Weesperstraat, groepsingang: Nieuwe Keizersgracht 1

Boot    Steiger voor hoofdingang Amstel 

Auto    Parkeergarages: Nationale Opera & Ballet, Waterlooplein, Markenhoven 

Openbaar vervoer  Tram 14 (Waterlooplein), metro 51, 53, 54 (Waterlooplein, uitgang Nieuwe

    Herengracht)

Toegankelijkheid  Het hele gebouw is goed toegankelijk. Rolstoelen en rollators te leen,

    reserveren aangeraden. Twee invalidenparkeerplaatsen aanwezig,

    reserveren vooraf verplicht +31 (0)20 530 87 55 of mail@hermitage.nl

FACTSHEET

HOOFDSPONSORSFOUNDER MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR BIJDRAGE VAN IN SAMENWERKING MET

mailto:rondleidingen%40hermitage.nl?subject=
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Bezoekadres
Hermitage Amsterdam
Amstel 51, Amsterdam

Contact
Afdeling Communicatie, Educatie & Marketing
Madeline van Vliet & Stella Küçüksen
+31 (0)20 530 87 55
Pressoffice@hermitage.nl

Love Stories is een samenwerking tussen de National 
Portrait Gallery in Londen, de Hermitage Amsterdam 
en de Dutch National Portrait Gallery.

Alle beelden
© National Portrait Gallery, Londen. Tenzij anders 
aangegeven.

Downloadable beelden
Hermitage.nl/nl/pers

Beelden zijn uitsluitend rechtenvrij te gebruiken in publicaties over de tentoonstelling.
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