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Amsterdam, 14 november 2022

Rembrandt & tijdgenoten, 
historiestukken uit 
The Leiden Collection
komen naar Amsterdam

Vijfendertig belangrijke schilderijen uit The Leiden  Collection, een van de grootste particuliere 
 collecties 17e-eeuwse Nederlandse kunst ooit, komen begin 2023 naar Amsterdam. Onder de titel 
Rembrandt &  tijdgenoten, historiestukken uit The Leiden Collection, zullen deze werken een unieke 
tentoonstelling vormen. Speciaal georganiseerd voor hun land van herkomst. In de stad waar veel 
van deze kunstenaars in de 17e eeuw de schilderijen vervaardigden. Na de huidige tentoonstelling 
Love Stories in samenwerking met de National Portrait Gallery in Londen, wordt dit de tweede grote 
 tentoonstelling uit het buitenland die in de Hermitage wordt gepresenteerd sinds de voortijdige 
 sluiting van de tentoonstelling Russische Avant-Garde in maart 2022.

Rembrandt & tijdgenoten, historiestukken uit The  Leiden 

Collection zal, met veel werken die decennia lang niet 

in Nederland zijn geweest, te zien zijn van  zaterdag 

4  februari tot en met zondag 27 augustus 2023. De 

 tentoonstelling omvat gerenommeerde  werken van 

Rembrandt van Rijn (1606-1669), die het  principe 

omarmde dat een waarlijk schildermeester een 

 historieschilder moet zijn. Centraal in de  tentoonstelling 

staat zijn meesterwerk Minerva in haar studeerkamer 

(1635), een majestueus en opvallend schilderij van 

de godin van de wijsheid. Rembrandts monumentale 

 Minerva wordt, als bewijs van Rembrandts virtuositeit, 

tentoongesteld samen met zijn juweelachtige Buste van 

een bebaarde oude man (1633), zijn kleinste bekende 

schilderij (olieverf op papier) - zo klein dat het in de palm 

van je hand past. 

V.l.n.r: Rembrandt van Rijn, Minerva in haar studeerkamer (1635), 138 x116.5 cm © The Leiden Collection; Jan Steen, Lazarus en de rijke man (ca. 1677), 80.3 x 64.8 cm © The Leiden Collection;

Rembrandt van Rijn, Buste van een bebaarde oude man (1633), 10.6 x 7.2 cm © The Leiden Collection.
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Andere werken die naar Amsterdam komen zijn van 

 tijdgenoten van Rembrandt en plaatsen Minerva in 

een bredere context van allegorische, Bijbelse en 

 mythologische schilderijen. Onder de  tentoongestelde 

werken bevinden zich verschillende historiestukken 

van kunstenaars die rechtstreeks met Rembrandt 

 verbonden zijn, waaronder meesterwerken van zijn 

 leermeester, Pieter Lastman (1583-1633), en van 

leerlingen en volgelingen, waaronder Ferdinand 
Bol (1616-1680) en Arent de Gelder (1645-1727). 

Een  bijzonder belangrijk werk is Hagar en de engel 

van  Carel Fabritius (1622-1654). Als enige van 

de 13  schilderijen van deze zeldzame meester is dit 

 opmerkelijk  meeslepende en  suggestieve werk nog in 

privébezit en voor het eerst in bijna twee decennia in 

Nederland te zien. De tentoonstelling omvat ook  unieke 

historiestukken van kunstenaars die vooral bekend 

zijn om hun genrevoorstellingen en portretten, zoals 

Frans van Mieris (1635-1681), Caspar Netscher 

 (1639-1684), Godefridus Schalcken (1643-1706) 

en Jan Steen (1626-1679).

Sinds maart heeft de Hermitage, met  genereuze 

 bruiklenen van collega-musea in Nederland, 

 verschillende tentoonstellingen georganiseerd  rondom 

één specifiek meesterwerk onder de naam Dutch 

 Heritage. De  komende tentoonstelling van The Leiden 

Collection zet deze nauwgezette verkenning van zowel 

techniek als het verhalende voort.

In  2017 startten de oprichters van The Leiden 

 Collection, Dr. Thomas S. Kaplan en  Daphne 
 Recanati  Kaplan, een wereldtournee met de 

 meesterwerken van Rembrandt en zijn tijdgenoten om 

verbanden te leggen tussen culturen en de gemeen-

schappelijke waarden van de mensheid te versterken. 

Begonnen in Parijs in het Louvre, reisden de schilderijen 

 vervolgens naar Beijing, Shanghai, Moskou, Sint-Pe-

tersburg en Abu Dhabi. De tentoonstelling van 2023 in 

 Amsterdam zal uniek zijn door de bijzondere aandacht 

voor de  ‘historieschilderkunst’ - het meest prestigieuze 

en krachtigste genre in de 17e-eeuwse schilderkunst. 

De Hollandse Meesters zullen hier te zien zijn op het 

 toppunt van hun kunnen.

The Leiden 
Collection
The Leiden Collection, in 2003 opgericht door 

de  Amerikaanse verzamelaars Dr. Thomas S. 
 Kaplan en zijn vrouw Daphne  Recanati  Kaplan, 

 omvat  ongeveer 250 schilderijen en  tekeningen en 

 vertegenwoordigt een van de grootste en  belangrijkste 

verzamelingen van 17e-eeuwse  Nederlandse 

 schilderijen in particuliere handen. De Collectie is 

 genoemd naar Rembrandts geboortestad ter ere van 

de transcendentie van de meester en richt zich op de 

 werken van Rembrandt en zijn volgelingen, en  belicht 

de persoonlijkheden en thema’s die de 17e eeuw 

 gedurende vijf generaties vorm gaven. De  collectie 

is de meest  uitgebreide weergave van de Leidse 

 kunstenaars die bekend staan als fijnschilders. Zij 

 focusten zich op het schilderen van portretten, tronies 

 (karakterstudies),  genretaferelen en historiestukken. 

Ga voor meer  informatie naar theleidencollection.com - 

een  uitgebreide online catalogus en  wetenschappelijke 

bron met gedetailleerde informatie over elk  schilderij, 

biografieën van de kunstenaars en essays van 

 vooraanstaande wetenschappers.

https://www.theleidencollection.com/
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Hermitage
Amsterdam 
en de toekomst
De tentoonstelling uit New York is het tweede  grote 

 internationale project van de Hermitage sinds de 

 beëindiging van de samenwerking met zijn  voormalige 

partner in Sint-Petersburg. In 2023 maakt het 

 museum zijn meerjarenprogramma  bekend van 

 tentoonstellingen in samenwerking met  internationale 

partners,  waarmee het momenteel in overleg is. Tot 

die tijd blijft de  oorspronkelijke naam  Hermitage 

 Amsterdam  in  gebruik.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Beeldmateriaal kan worden gedownload 

via hermitage.nl. 

Neem bij speciale beeldverzoeken contact op 

met pressoffice@hermitage.nl. 

Contact Hermitage Amsterdam
Afdeling Communicatie, Educatie & Marketing

Caroline Bunnig, Stella Küçüksen 

en Fleur Vroegindewey

Tel: +31 (0)20 530 87 55 | pressoffice@hermitage.nl

Beeldbijschriften: 1. Geldorp Gortzius, Esther en Ahasverus (1612),  56.5 x 72.4 cm  © The Leiden Collection

2. Jacob Toorenvliet, Allegorie op de Kunsten (ca. 1675–79),  24.6 x 31 cm © The Leiden Collection

Afb. 1

Afb. 2

mailto:pressoffice@hermitage.nl
mailto:pressoffice@hermitage.nl
https://hermitage.nl/nl/
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Dr. Thomas 
S. Kaplan
Dr. Thomas S. Kaplan is een Amerikaanse  ondernemer, 

community leider, filantroop,  milieuactivist en 

 kunstverzamelaar. Hij is onder meer voorzitter van de 

 vermogensbeheerder in edelmetaal The  Electrum 

Group; daarnaast is hij oud-voorzitter en nog steeds 

directeur van 92nd Street Y, het belangrijkste 

 gemeenschaps- en cultuurcentrum van  Manhattan; 

 oprichter en voormalig directeur van Panthera, 

 wereldleider in de bescherming van grote katachtigen; 

oprichter van The Leiden Collection, ’s werelds grootste 

privécollectie kunst van Rembrandt en de Hollandse 

17de eeuw; en voorzitter van de International Alliance 

for the Protection of Heritage in Conflict Areas (ALIPH), 

een multilaterale organisatie onder leiding van Frankrijk 

en de Verenigde Arabische Emiraten.

Dr. Kaplan ontving zijn bachelor, master en  doctorsgraad 

in moderne geschiedenis aan de  Universiteit van 

 Oxford, waarbij hij zich uiteindelijk  specialiseerde in 

 revoluties en bestrijding van opstanden. De  afgelopen 

25 jaar heeft dr. Kaplan zijn geopolitieke en  historische 

 kennis  aangewend om effectief te  investeren in 

 natuurlijke  hulpbronnen. Eerst in zilver, daarna in 

 platinagroep-, onedele metalen en ook goud. Weer 

 later ging hij over op koolwaterstoffen. Nadat hij in 2007 

Leor Energy had  verkocht – op dat moment de snelst 

groeiende  particuliere producent van natuurlijk gas in 

de VS –  concentreerde hij zich op The Electrum Group, 

een vermogensbeheerder gericht op edelmetalen die 

 samenwerkt met onafhankelijke vermogensfondsen. 

Het huidige portfolio van Electrum bevat wezenlijke 

 belangen in een aantal van ’s werelds grootste fondsen 

in pre-productie-metaalmijnen.

Dr. en mrs. Kaplan behoren tot de meest  prominente 

 voorvechters van wildbescherming. Zij hebben de 

 afgelopen vijftien jaar meer dan 100 miljoen  dollar 

 bijgedragen aan de bescherming van  bedreigde 

 soorten. Samen met wijlen dr. Alan Rabinowitz richtten 

ze in 2006 Panthera op, met het doel grote  katachtigen 

en hun  ecosystemen voor uitsterven te behoeden. 

Deze organisatie heeft  inmiddels meer dan honderd 

 partnerschappen gesloten in veertig landen. In 2014 

lanceerde dr. Kaplan de Global Alliance for Wild Cats, 

een internationale samenwerking van ’s werelds meest 

vooraanstaande milieufilantropen, samen met toen 

nog kroonprins van Abu Dhabi Z.H. Sjeik  Mohamed bin 

Zayed Al Nahyan en een aantal zeer  betrokken  Chinese 

en  Indiase donateurs. In 2019 trad het  koninkrijk 

 Saoedi-Arabië officieel toe tot de alliantie,  onder 

 auspiciën van Z.H. prins Badr bin Abdullah  A l-Saud, 

 minister van Cultuur en bestuursvoorzitter van de 

 Royal Commission for [het archeologisch-historische 

 complex] Al-Ula.

Op het gebied van kunst hebben de Kaplans The  Leiden 

Collection opgebouwd, de grootste  privécollectie kunst 

van Rembrandt en de Hollandse Gouden Eeuw. Als 

 enige ‘leenbank’ van Oude Meesters heeft de  Collection 

schilderijen uitgeleend aan meer dan veertig musea, 
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waaronder het Metropolitan Museum of Art in New 

York, de National Gallery in Washington, D.C., het  Prado 

in Madrid en vele andere musea. In 2017 begon de 

 collectie, met zeventien werken van Rembrandt, aan een 

 internationale tour met een  openingstentoonstelling 

in het Louvre in Parijs. Daarna kreeg de tentoonstelling 

een tijdelijk thuis in het Nationaal Museum van China 

in Beijing, het Long Museum in Sjanghai, het Poesjkin 

 Museum in Moskou, de Hermitage in Sint-Petersburg 

en het Louvre Abu Dhabi in de Verenigde Arabische 

 Emiraten.

Sinds 2017 is dr. Kaplan voorzitter van de  International 

Alliance for the Protection of Heritage in Conflict  Areas 

(ALIPH), een stichting met hoofdkantoor in  Genève 

opgericht door de regeringen van Frankrijk en de 

 Verenigde Arabische Emiraten. Onder de leden zijn 

andere staten, internationale organisaties en eminente 

experts. ALIPH financiert beschermingsprogramma’s, 

 noodmaatregelen en hersteltrajecten bij vernietiging 

van of schade aan cultureel eigendom door  gewapende 

conflicten. Op dit moment heeft de stichting meer 

dan 150 projecten gesteund in zo’n dertig landen op 

vier continenten. Daaronder valt een aantal snelle 

 ingrepen direct na de uitbraak van een zware crisis, 

zoals de  explosie in de haven van Beiroet in 2020, de 

 coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.

Op het gebied van community’s is dr. Kaplan  directeur 

en voormalig voorzitter van 92nd Street Y. Hij is lid van 

de Council on Foreign Relations en de  International 

 Council van het Belfer Center for Science and 

 International  Affairs van Harvard University. In 2011  zette 

hij samen met generaal David Petraeus en  professor 

Graham  Allison het Recanati-Kaplan  Intelligence 

 Fellows  Program op aan de Harvard  Kennedy School 

– een initiatief dat analisten en medewerkers van 

 bonafide inlichtingendiensten  samenbrengt  zodat zij 

‘om de hoek gaan kijken’ door historisch onderzoek toe 

te passen op de geopolitiek van nu. Een vergelijkbaar 

programma voor officieren van speciale  krijgseenheden 

– het  Petraeus-Recanati-Kaplan Fellowship – werd 

in 2020 ingesteld op de Jackson School of Global 

 Affairs van Yale University. 2022 zag de lancering 

van het  Recanati-Kaplan Applied History Initiative in 

het  Cambridge Middle East and North Africa Forum, 

een denktank met thuisbasis aan de Universiteit van 

 Cambridge, om diepgaand historisch inzicht toe te 

 voegen aan de Midden-Oostenpolitiek.

Onder de onderscheidingen van dr. Kaplan zijn de 

 benoeming, voor zijn verdiensten voor Frankrijk, tot 

Chevalier (2012) en latere promotie tot Officier (2020) 

in de Franse Ordre national de la Légion d’honneur, en 

tot Commandeur in de Ordre des Arts et des Lettres 

(2017). In 2018 werd hij beloond met de rang van  Officier 

in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inspanningen 

om de Nederlandse cultuur te verspreiden en via kunst 

 bruggen te bouwen tussen mensen. De Kaplans  hebben 

drie kinderen en wonen in New York en Parijs.
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Rembrandt van Rijn
Buste van een bebaarde oude man (1633),  

10.6 x 7.2 cm © The Leiden Collection

Pieter Lastman
David geeft Uriah een brief voor Joab  ( 1619),  

42.8 x 63.3 cm © The Leiden Collection

Jan Steen
Lazarus en de rijke man  (ca. 1677),  

80.3 x 64.8 cm © The Leiden Collection

Rembrandt van Rijn
Minerva in haar studeerkamer (1635),  

138 x 116.5 cm © The Leiden Collection

Geldorp Gortzius
Esther en Ahasverus (1612),  

56.5 x 72.4 cm  © The Leiden Collection

Jacob Toorenvliet
Allegorie op de Kunsten (ca. 1675–79),  

24.6 x 31 cm © The Leiden Collection

Historiestukken uit 
The Leiden Collection

REMBRANDT
& TIJDGENOTEN

Beeldsheet
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Rembrandt en 
 Nederlandse 
 historiestukken 
uit The Leiden 
Collection
The Leiden Collection, de afgelopen twintig jaar 

 bijeengebracht door Dr. Thomas S. Kaplan en 

zijn vrouw Daphne Recanati Kaplan, bevat meer 

dan 250 schilderijen en tekeningen van veel van de 

beste  Nederlandse kunstenaars uit de  zeventiende 

eeuw. De collectie, genoemd naar de geboorteplaats 

van  Rembrandt, is in zowel diepte als breedte uiterst 

 representatief voor het werk van kunstenaars die in 

 Leiden zijn geboren. Naast Rembrandt treffen we 

ook Jan Lievens, Gerrit Dou, Frans van  Mieris 

en Jan Steen aan. En de collectie telt  voortreffelijke 

 werken van schilders die leermeester of juist leerling 

waren van deze kerngroep, of die op andere wijze door 

hen werden beïnvloed. Denk aan Pieter Lastman, 

Carel  Fabritius, Arent de Gelder of  Godefridus 
Schalcken. De verzameling is uniek door de 

 samenhang tussen stilistisch en thematisch verwante 

historiestukken, portretten en genretaferelen.

De tentoonstelling, die 35 schilderijen telt, is 

 gericht op één belangrijk onderdeel van The 

 Leiden  Collection:  historiestukken. Karel van 
 Mander stelde in zijn  invloedrijke verhandeling over 

 schilderkunst Het  Schilder-boeck (Haarlem 1604), 

dat  historieschilderkunst –  allegorische  scènes 

en  thema’s uit de Bijbel, de oudheid of Griekse en 

 Romeinse  mythen – de nobelste, meest  prestigieuze 

vorm van  schilderen vormt. Historieschilders  moesten 

 geschoolde  kunstenaars zijn, veel weten van de  grote 

helden,  verhalen en culturen uit het verleden, maar ook 

vanuit de verbeelding kunnen werken. Hij  benadrukte 

dat  historiestukken zich baseren op  aanstekelijke 

of juist waarschuwende verhalen en zo de kijker 

 aanzetten tot bespiegelingen over de zin van het  leven. 

 Daarbij beschouwen ze  kritisch  morele  keuzes die een 

mens moet maken in zware tijden,  wanneer  emoties 

en  hartstochten – de ‘gangen van de ziel’ – zich op 

 dramatische,  suggestieve wijze  uiten. Van  Mander vond 

Ovidius’  Metamorphosen zo’n  wezenlijke  inspiratiebron 

voor kunstenaars, dat hij een  aanzienlijk deel van 

zijn boek wijdde aan uitleg van de mythen  hierin: hoe 

deze konden  bijdragen aan  morele  verbetering en 

een deugdzaam  leven. Later herhaalde schilder en 

 kunstbeschouwer Samuel van  Hoogstraten 

Van Manders  overtuigingen over de hoofdrol van 

 historieschilderijen in zijn traktaat Inleyding tot de Hooge 

Schoole der Schilderkonst, gepubliceerd in 1678.

Historiestukken speelden een belangrijke rol in de kunst 

en cultuur van de Republiek, publiek zowel als privé. De 

paleizen van de stadhouders, vooral die van  Frederik 
Hendrik, waren gedecoreerd met  mythologische 

 schilderijen die vaak triomf  uitbeeldden, bijvoorbeeld 

van Flora en Diana. 

In jachtpaleizen als 

Huis  Honselaarsdijk 

 hingen vaak passende 

Afb. 1
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 mythologisch geïnspireerde doeken in de    ontvangst- 

en dinerzalen met Diana als  godin van de jacht. Huis 

Honselaarsdijk bestaat niet meer, maar wel straalt de 

uitvoerig  gedecoreerde  Oranjezaal in Huis ten Bosch 

in Den Haag, met zijn  schitterende  schilderijen op groot 

 formaat, die  bijna de hele  wandruimte  bedekken. De 

zaal, kort na  Frederik Hendriks dood in 1647 tot stand 

gekomen op  initiatief van zijn  weduwe Amalia van 

Solms, steekt de  loftrompet over het  leven van deze 

Prins van Oranje en zijn  nalatenschap, in  historiestukken 

met  allegorische,  mythologische en christelijke 

 onderwerpen. Openbare gebouwen  zoals stadhuizen, 

 admiraliteiten,  hospitalen en  weeshuizen herbergden 

eveneens  prominent  geplaatste  historieschilderijen. Net 

als in de  stadhouderlijke  paleizen hielden deze  werken 

vaak verband met de status en rol van het  gebouw in 

de  Republiek. Stadhuizen  werden  bijvoorbeeld vaak 

 voorzien van afbeeldingen van  legendarische leiders 

die roem  vergaarden door hun  evenwichtige  oordelen, 

 zoals de Romeinse  generaal Scipio en de Bijbelse 

 koning  Salomo. Dit moest  juristen eraan  herinneren 

aan de  waarde van  rechtvaardigheid. De  belangrijkste 

 openbare  opdrachten voor  historieschilderijen  waren 

bestemd voor het in 1655  geopende  Stadhuis van 

 Amsterdam, nu het  Koninklijk Paleis. Onder meer 

 Rembrandt en  Ferdinand Bol  kregen het  verzoek 

 representatieve  verhalen uit de oudheid in beeld te 

 brengen, die  verwijzingen bevatten naar de  geschiedenis 

van de Republiek en toespeelden op goed bestuur. Het 

werk van Bol, dat in de Burgemeesterszaal hing,  toonde 

de Romeinse consul Fabritius – een  gewaardeerde 

overheidsdienaar die zowel standvastig als integer was.

Maar de meeste historiestukken, ook alle werken in de 

tentoonstelling, werden verzameld door  privépersonen 

om thuis op te hangen. Bij hen waren episodes uit oude 

mythen en verhalen geliefd, net als thema’s uit het 

Oude en Nieuwe Testament, zoals oudtestamentische 

 aartsvaders, koningen en profeten, apocriefe  verhalen 

uit het Bijbelboek Ester en momenten uit de levens 

van Christus, de apostelen en de evangelisten. Veel 

 personages en verhalen waren voorbeelden om na te 

volgen, bijvoorbeeld in geloofszaken en toewijding aan 

familie, maar dat gold niet voor alle. Het valt juist op dat 

veel van dit type historiestukken negatieve  voorbeelden 

van menselijk gedrag weergaven: het gemankeerde 

 karakter of de ongebreidelde hartstochten van een 

 mythische of historische figuur leidden tot bedrog en 

verraad. De verhalen belichtten de pijnlijke gevolgen van 

wetteloos gedrag.

Amsterdammer Pieter Lastman, actief in de  vroege 

zeventiende eeuw, beschikte over alle kwaliteiten die Van 

Mander aanwees voor een  historieschilder. Hij  kende 

veel grote helden, verhalen en culturen uit het  verleden, 

en was bovendien zelf een groot  verhalenverteller, die 

via gebaren en  gelaatsuitdrukkingen  hartstochten of 

 emoties zo kon overbrengen dat mensen ze  meteen 

begrepen. Dit talent om ingewikkelde verhaallijnen 

 begrijpelijk te presenteren is heel goed te zien in  David 

geeft Uriah een brief voor Joab (1619), dat  Lastman 

 baseerde op een verhaal uit het Bijbelboek  Samuel. 

In dit uiterst suggestieve schilderij pakt koning  David, 

badend in koninklijke weelde, een brief die hij wil 
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 overdragen aan Uria, een van zijn trouwste  soldaten. 

David heeft overspel gepleegd met Uria’s vrouw 

 Batseba, en om zijn  schanddaad te bedekken stuurt hij 

Uria naar het gevaarlijkste deel van het slagveld, op naar 

een zekere dood. Met details als het contrast tussen de 

 gefronste wenkbrauwen en  ietwat verfomfaaide kleren 

van  David en de onverdroten waardigheid van Uria, wist 

 Lastman het diepere bedrog te vangen dat onder dit 

verraad ligt. De eruditie, vernieuwing en expressiviteit 

in de  historiestukken van de meester beïnvloedden een 

hele generatie Nederlandse kunstenaars, vooral zijn 

 leerlingen en  Rembrandt, maar bijvoorbeeld ook twee 

van  Rembrandts  leerlingen die in de  tentoonstelling 

zijn  opgenomen, Ferdinand Bol en Carel Fabritius. 

 Rembrandt onderschreef  volledig de door Karel van 

Mander gepropageerde idee dat je een  historieschilder 

moest zijn om voor grote  meester te kunnen  doorgaan. 

In het hart van de  tentoonstelling zien we Rembrandts 

grote,  ontzagwekkende  meesterwerk Minerva in haar 

studeerkamer, geschilderd in 1635, kort na zijn  verhuizing 

van Leiden naar Amsterdam.  Rembrandt verbeeldde 

Minerva als de godin van de wijsheid. Haar linkerhand 

rustend op een groot blad in een in leer  gebonden boek, 

kijkt ze de toeschouwer aan met een scherpe, open blik. 

De globe duidt op haar veelzijdige kennis. Achter haar 

zijn ordentelijk haar  attributen als godin van oorlog en 

vrede geplaatst: een helm, zwaard en groot ovaal schild, 

met een  angstaanjagend beeld van het afgehakte hoofd 

van Medusa. Rembrandt laat Minerva juist bewust 

 wegkijken van zulke  associaties met oorlog en haar 

wetenschappelijke interesses  najagen.  Vermoedelijk 

maakte hij dit allegorische werk voor een van de 

 Amsterdamse regenten, de leiders van de  burgerij die 

een vreedzame omgeving als  gunstige voorwaarde 

 zagen voor de internationale  handel en de welvaart 

van een natie. Maar Minerva zal ook  andere  associaties 

bij Rembrandt hebben  opgeroepen: haar beeld als 

 godin van de wijsheid en kunst was  opgenomen in het  

 wapen van de universiteit van Leiden, waar Rembrandt 

 studeerde in de vroege jaren 1620.
                               

Minerva in haar studeerkamer is een typerend 

 allegorisch schilderij: een grote mythologische held met 

attributen die barsten van voor de Republiek  belangrijke 

idealen. Dat gold ook voor  Oudtestamentische  figuur, 

 waarschijnlijk koning Salomo van Arent de  Gelder 

uit circa  1685–90. De Gelder, de laatste  leerling 

van  Rembrandt,  beeldde een oosterse  heerser af, 

 vermoedelijk dus  Salomo, weelderig, exotisch  gekleed, 

de blik naar  beneden gewend in diepe  overpeinzing, 

 waarschijnlijk over het oordeel dat hij moet geven over 

de twee  vrouwen die beweren moeder van een kind 

te zijn. Maar de meeste historiestukken  verbeeldden 

 verhalen met een  beslissend moment, dat diepe 

 psychische en  emotionele gevolgen had voor een 

of meer  hoofdrolspelers. Carel Fabritius, de meest 

 getalenteerde leerling van Rembrandt, legde zo’n 

 moment vast in Hagar en de engel uit circa 1645. In dit 

meesterwerk zien we Hagar, zonder water  nadat ze 

de woestijn in is gevlucht, en bang voor het leven van 

haar zoon, die op wonderbaarlijke wijze een  natuurlijke 

bron te zien krijgt dankzij een engel die uit het niets 
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Achtergrondverhaal

Afb. 4

Beeldbijschriften: 1. Samuel van Hoogstraten, Salmacis and Hermaphroditus (ca. 1671–76), 95.7 x 75.5 cm © The Leiden Collection.

2. Pieter Lastman, David geeft Uriah een brief voor Joab (1619), 42.8 x 63.3 cm © The Leiden  Collection.

3. Rembrandt van Rijn, Minerva in haar studeerkamer (1635), 138 x116.5 cm © The Leiden Collection.

4. Jan Steen, Het feestmaal van Antonius en Cleopatra (ca. 1673-75) 82.1 x 107.8 cm © The Leiden Collection.

verschijnt in een  explosie van licht in de rokende mist. 

Hagar en de engel, het enige van de dertien bewaard 

gebleven  schilderijen van Fabritius dat zich in  privébezit 

bevindt, is al  tientallen jaren niet meer in  Nederland 

te zien  geweest. Naast  Hollandse  meesters die zich 

 bekwaamden in  allegorische,  Bijbelse en  mythologische 

 schilderijen heeft The  Leiden  Collection  diverse 

 historieschilderijen van  kunstenaars die  vooral  bekend 

zijn om hun  genretaferelen en  portretten,  zoals  Pieter 
 Codde, Frans van  Mieris,  Caspar  Netscher, 
 Godefridus Schalcken en Jan Steen. Steen is 

 vertegenwoordigd met drie  meesterwerken, die alle 

drie een historisch verhaal  uitbeelden  waarin zowel 

ernst als humor doorklinkt. In Het feestmaal van  Antonius 

en  Cleopatra van  omstreeks 1673–75  interpreteert 

Steen een verhaal uit de  encyclopedie  Naturalis  historia 

van Plinius de Oudere, waarin twee  geliefden een  

 weddenschap sluiten wie het  feestelijkste, meest 

 copieuze feestmaal kan organiseren. Om te  winnen 

laat Cleopatra een van haar grote,  onbetaalbare 

 parelhangers oplossen in een zure vloeistof gemengd 

met wijn. Voordat ze hetzelfde kan doen met de  andere 

hanger grijpt Marcus Antonius in. Met de ene hand 

houdt hij haar tegen, met de andere raakt hij zijn hart aan. 

Dit gebaar maakt duidelijk dat hij meer heeft  verloren 

dan alleen een weddenschap. Het verhaal van Marcus 

 Antonius en Cleopatra gold als een waarschuwing, 

niet alleen tegen extravagantie en excessen, maar ook 

 tegen vrouwelijke listigheid.

In deze tentoonstelling, met werken uit de hele 

 zeventiende eeuw, zijn verschillende schilderstijlen te 

vinden, zoals de brede penseelstreken die Rembrandt 

en Fabritius hanteerden; de zorgvuldige, verfijnde en 

gedetailleerde uitwerking van Frans en Willem van 
Mieris; en de geïdealiseerde, klassiek aandoende stijl 

van Van Hoogstraten en Carel de Moor. Maar 

 stilistische verschillen of niet, al deze  kunstenaars 

 hadden een aangeboren hang naar realisme  gemeen, 

zowel fysiek als geestelijk, wat hun verhalen tot  leven 

wekt en toeschouwers helpt in hun  levenshouding. 

 Daarbij is het een van de genoegens van deze 

 tentoonstelling om de diverse vernieuwende manieren 

te zien waarop deze kunstenaars invulling gaven aan de 

idealen van de historieschilderkunst, zoals Van Mander 

ze begin zeventiende eeuw had uitgesproken.

Directe bronnen
Karel van Mander, Het Schilder-boeck, Haarlem 1604

Samuel van Hoogstraten, Inleyding tot de Hooge 

Schoole der Schilderkonst, Rotterdam 1678

Indirecte bronnen
Albert Blankert, e.a., Gods, Saints and Heroes: Dutch 

Painting in the Age of Rembrandt. tent. cat. National 

 Gallery of Art, Washington – Detroit Institute of  Arts – 

Rijksmuseum, Amsterdam; Washington, D.C. 1980

The Leiden Collection Catalogue, 3de druk, red. 

Arthur K. Wheelock Jr. en Lara Yeager-Crasselt. 

New York 2020: theleidencollection.com.

https://www.theleidencollection.com/
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Verdiepend artikel

Historieschilders 
en Amsterdam
Historiestukken vertellen verhalen. Ze kunnen 

gaan over confrontatie, herkenning of verzoening, 

of  momenten weergeven van angst, verraad of 

 verlangen. In  historische verhaallijnen draait het vaak 

om  persoonlijke zwakte, diepe hartstocht of  innerlijk 

 conflict.  Geregeld leggen ze daarin deugd of juist 

 ondeugd,  morele  tekortkomingen of onwrikbaar  geloof 

bloot. Het  uitbeelden van de  complexe samenhang 

 tussen  ‘bewegingen van de ziel’ en hun uitdrukking 

in gebaren en  gelaatsuitdrukkingen vormde een van 

de grootste uitdagingen voor  zeventiende-eeuwse 

 Hollandse  kunstenaars. Eén  benadering was om 

 historieschilderijen, in hoofdzaak gebaseerd op de 

 Bijbel, klassieke geschiedenis en  mythologie, zeer 

 naturalistisch uit te voeren. Kijkers konden zich zo 

 duidelijk verplaatsen in de hartstochten en de emoties 

die ze zagen. 

De geschiedschilderkunst vervulde een  belangrijke rol 

in het artistieke en culturele leven in de  Republiek. In het 

tweede kwart van de zeventiende eeuw  ontwikkelde 

 Amsterdam zich tot het middelpunt van het genre. 

 Verhalen uit oude geschiedenissen en  mythologieën, 

zoals Ovidius’ Metamorphosen,  Plinius’ Naturalis  historia 

en Vergilius’ Aeneïs waren geliefd bij  Nederlandse 

 verzamelaars. Daarnaast floreerden onderwerpen uit 

het Oude en Nieuwe Testament.  Ondanks de  omstreden 

rol van kerkelijke beelden in de Calvinistische Kerk, de 

officiële Kerk van de Republiek, werden Bijbelverhalen 

getolereerd en zelfs gepropageerd. Die konden immers 

morele thema’s als leidraad brengen in het dagelijks 

 leven. Beelden van oudtestamentische aartsvaders, 

koningen en profeten,  apocriefe verhalen uit de  boeken 

Tobit en Ester en passages uit de levens van Jezus, 

de apostelen en de evangelisten waren  historisch te 

 interpreteren. De afgebeelde figuren fungeerden als  

rolmodellen van menselijk gedrag, of dat nu thuis was of 

in het openbaar.

In een stad als Amsterdam, die een  dwarsdoorsnede 

bood van de religieuze verscheidenheid in de  Hollandse 

maatschappij, leefden een keur aan  gereformeerden 

(vooral remonstranten en contraremonstranten) naast 

talrijke rooms-katholieken en joden. Kunstenaars 

 gingen zonder beperking door hun eigen gezindte 

om met die verschillende godsdiensten.  Religieuze 

 historiestukken volgden daardoor geen strenge 

 godsdienstige  scheidslijnen, elke beschouwer kon ze 

bekijken vanuit zijn eigen geloofsopvattingen. 

Deze tentoonstelling plaatst alle meesterwerken in 

een bredere context van de allegorische,  Bijbelse 

en  mythologische schilderkunst van de  Hollandse 

 zeventiende eeuw. Er prijken diverse historie   

 schilderijen van kunstenaars met een directe lijn naar 

Rembrandt, zoals zijn leermeester Pieter Lastman 

en leerlingen en volgelingen als Ferdinand Bol, 

 Carel  Fabritius en Arent de Gelder. Ook zijn er 

 uitstekende  historiewerken te zien van  meesters die 

 beroemder zijn om hun genrewerken en  portretten, 

zoals Pieter  Codde, Frans van Mieris,  Caspar 
 Netscher, Godefridus Schalcken en Jan 
Steen. Tot slot telt de tentoonstelling een aantal 

 historiestukken in  classicistische stijl, bijvoorbeeld 

 Salmacis en  Hermaphroditus, het enige bewaard 

 gebleven  mythologische schilderij van Samuel van 

Hoogstraten.
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Verdiepend artikel

Jan Steen als historieschilder 
De condition humaine was een  onuitputtelijke 

 inspiratiebron voor Jan Steen (1626-1679). Hij  schilderde 

komische taferelen van  rommelige  huishoudens, 

 feestvierders in herbergen,  kwakzalvers, hopeloos 

 verliefde meisjes, kinderen die  kattenkwaad gaan 

 uithalen en ouders die het slechte  voorbeeld  geven voor 

hun kroost. Steen verbeeldde  verhalen en  anekdotes 

over mensen en hun dagelijkse  beslommeringen, hun 

tekortkomingen, hun  momenten van vreugde en hun 

zorgen. Zijn schilderijen  kenmerken zich door  speelse 

dubbelzinnigheid en humor. Hij wist beter dan wie 

ook de draak te steken met  menselijke  ondeugden 

en  zwakheden. Zijn vermakelijke  genrewerken 

 maakten hem tot een van de populairste schilders 

van de  Hollandse zeventiende eeuw. Maar Steen 

had  grotere ambities. Hij zocht zijn onderwerpen niet 

 alleen in het  dagelijks leven om hem heen, maar ook in 

 geschreven bronnen: de  Bijbel, apocriefe boeken uit 

het Oude  Testament, klassieke mythologie en de oude 

 Romeinse geschiedenis. Hij trof er verhalen, destijds 

 geschiedenissen genoemd,  waarmee hij zijn  repertoire 

als figurenschilder kon uitbreiden – verhalen met een 

grote variatie aan personages,  uitvergrote versies 

van het werkelijke leven. In de loop van zijn  carrière 

bracht hij een breed scala aan  historische  thema’s 

in beeld. Pas in de  tweede helft van zijn  loopbaan, 

 vanaf  midden  jaren 1660, toen hij in  Haarlem en later 

 opnieuw in  Leiden woonde, kwam er vaart in Steens 

 geschiedenis productie. Zijn  voorkeur ging uit naar de 

grote verhalen uit het Oude en het  Nieuwe Testament, 

zoals de parabel van Lazarus en de rijke vrek. Steen 

schilderde ook mythen, zoals Het offer van Iphigenia 

uit The Leiden Collection en thema’s uit de Romeinse 

 geschiedenis als Het feestmaal van Marcus Antonius en 

Cleopatra, dat hij in totaal viermaal  schilderde.

Jan Steen, Lazarus en de rijke vrek of ‘in weelde siet toe’, ca. 1677, 

olieverf op doek, 80,3 x 64,8 cm. The Leiden Collection, 

New York, inv. nr. JS-106

Jan Steen, Het offer van Iphigenia, 1671, olieverf op doek, 134,6 x 172,7 cm. 

The Leiden Collection, New York, inv. nr. JS-112

Jan Steen, Het feestmaal van Marcus Antonius en Cleopatra, ca. 1673–75, olieverf op doek, 

82,1 x 107,8 cm. The Leiden Collection, New York, inv. nr. JS-107
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Factsheet

Tentoonstelling    Rembrandt & tijdgenoten, historiestukken uit The Leiden Collection

Data      4 februari – 27 augustus 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     Rembrandt & tijdgenoten
      € 34,95

Tickets     hermitage.nl 

Prijzen      Voltarief     € 22,50 
      VriendenLoterij VIP-kaart   Gratis
      CJP, Stadspas    € 8,50
      Studenten    € 8,50
      Museumkaart    Gratis 
      ICOM     Gratis
      I Amsterdam City Card   Gratis
      Vrienden     Gratis
      Kinderen t/m 17    Gratis
      Groepen (vanaf 10 pers.)   € 18,50

Founder     VriendenLoterij

Hoofdpartner    Heineken

Maatschappelijk partner   ABN AMRO

Mede mogelijk gemaakt door  VSBfonds

In samenwerking met   The Leiden Collection

Met dank aan     Stichting Vrienden Hermitage Amsterdam

https://hermitage.nl/nl/
https://hermitage.nl/nl/
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Factsheet

Rondleidingen    Op aanvraag voor groepen van max. 15 personen. 
      € 95 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 het actuele 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

mailto:mail@hermitage.nl
mailto:events@hermitage.nl
mailto:events@hermitage.nl
https://hermitage.nl/nl/
mailto:rondleidingen@hermitage.nl
mailto:rondleidingen@hermitage.nl
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Bezoekadres 
Hermitage Amsterdam | Amstel 51, Amsterdam

Contact
Afdeling Pers & Marketingcommunicatie

Caroline Bunnig, Fleur Vroegindewey & Stella Küçüksen

+31 (0)20 530 87 55 | pressoffice@hermitage.nl

Beelden downloaden
Hermitage.nl

mailto: pressoffice@hermitage.nl
https://hermitage.nl/nl/
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