
Lesbrief / achtergrondinformatie 

 
De schatkamer! Meesterwerken uit de Hermitage  

 
De Hermitage Amsterdam is 10 jaar jong. Reden voor een 

feest en een cadeautentoonstelling! Museumdirecteur prof. 

Piotrovsky maakte eenmalig voor Nederland een prachtige 

keuze uit de schatkamers van de Hermitage St.-Petersburg, 

waar de oude collecties van de tsaren worden bewaard. Hij 

koos honderden kunstwerken. Grote namen als Bernini, 

Van Dyck, Matisse, Rembrandt, Tintoretto en Velázquez, 

maar ook kunst uit de prehistorie, het oude Egypte, 

keizerlijk China en Rusland. Dit alles vormt voor even een 

ware schatkamer in de Hermitage Amsterdam, een 

encyclopedisch overzicht van de kunstgeschiedenis. Een 

unicum in Nederland! 

Omdat in deze lesbrief nooit de hele kunstgeschiedenis besproken kan worden, beperken we 

ons tot de mondiale kunsthistorische visie die in de tentoonstelling wordt gevolgd. Deze 

lesbrief begint met een korte uiteenzetting van de menselijke behoefte aan zowel het maken, 

het kijken als het duiden van kunst. Daarna wordt de manier van duiden in de tentoonstelling 

besproken met vijf voorbeelden van artistieke vergelijkingen door tijd en plaats heen. Tot slot 

ziet u een deel van de wereldkaart met de herkomst van alle objecten uit De schatkamer! 

Meesterwerken uit de Hermitage. 

 

Kunst is wereldwijd een noodzaak 

 

Kunst is zo oud als de mensheid. Kunst komt voor in alle 

culturen, wereldwijd, in alle periodes van de menselijke 

beschaving. Vinden archeologen een kraal of een bewerkt 

stuk bot of steen of een graffito op een rotswand, dan weten 

ze: hier is de mens geweest! Zodra het jagen, en later het 

verbouwen van gewassen, eten koken en de kinderen 

verzorgen achter de rug was, gingen mensen spullen maken 

die meer dan alleen een praktisch nut dienden. 

Muziekinstrumenten als trommels en fluiten, fraaie manden 

om je spullen in te vervoeren en vruchtbaarheidsbeeldjes 

zoals de Venus van Kostjonki (zie afbeelding, ook in De 

schatkamer! te zien). De vroege mens decoreerde ook al de 

wanden van zijn leefomgeving. De oudste ons bekende 

grottekeningen gaan zo’n 40.000 jaar terug (Kakadu National 

Park, Australië). 

 

Niet alleen kunst maken voorziet in een belangrijke menselijke behoefte, ook naar kunst 

kijken. Neil MacGregor, oud-directeur van de National Gallery in Londen, vertelde hoe in de 

Tweede Wereldoorlog de Londenaren, juist in een tijd van chaos en ellende, een enorme 

behoefte hadden aan het kijken naar en genieten van kunst. De National Gallery had eind 

1941 het Portret van Margaretha de Geer (1661) van Rembrandt aangekocht. In The Times 

verscheen een aankondiging van de aankoop. Kort daarop publiceerde dezelfde krant een brief 

van een lezer die zich afvroeg of het museum het schilderij – ondanks de gevaren van de 

Venus van Kostjonki 

Rusland, 23.000 jaar v.Chr.

 



oorlog – toch niet een week zou kunnen exposeren zodat de mensen het werk konden zien: 

‘Het gezicht van Londen is beschadigd en vol met littekens. Daarom hebben we het meer dan 

ooit nodig om mooie dingen te zien’. Er werd besloten dat het schilderij drie weken in Londen 

voor het publiek te zien zou zijn. ‘Grote menigte om de Rembrandt te zien’, kopte The Times 

op 20 januari 1942. Het werd het begin van de serie Picture of the Month waarin gedurende 

de hele oorlog maandelijks een schilderij uit beveiligde grotten in Wales naar de National 

Gallery werd gehaald. Het publiek mocht telkens aangeven welk werk het graag zag komen. 

 

Zulke voorbeelden geven duidelijk aan dat kunst maken en ervan genieten een diepgevoeld 

menselijke verlangen is. Een andere, even menselijke behoefte, is dat de dingen om ons heen, 

wat ons omringt, willen onderzoeken en duiden, dus ook kunst. De manier waarop de duiding 

en ordening van kunst tot voor kort plaatsvond, was echter sterk historisch en cultureel 

getekend. De achtergrond van de kunsthistoricus zelf speelde een belangrijke rol in de wijze 

waarop hij of zij naar kunst keek. Sinds begin 21ste eeuw wordt echter een veel bredere, 

kunstgeschiedenis opgepakt, een die tijden en culturen overstijgt. Waar de studie zich 

traditioneel op de westerse wereld richtte en een lineaire ontwikkeling presenteerde, zien we 

nu een tendens om kunst mondiaal en als een veelvoud van vertellingen te beschouwen. En 

die richting wordt gevolgd in De schatkamer! Meesterwerken uit de Hermitage. 

 

De tentoonstelling 

 

De schatkamer! Meesterwerken uit de Hermitage is een spannende reis langs topstukken. De 

tentoonstelling bestaat eigenlijk uit twee delen, waarbij ieder deel een verdieping beslaat.  

 

In de Grote Zaal op de eerste 

verdieping worden meesterwerken 

gepresenteerd aan de hand van 

artistieke vergelijkingen. In totaal zijn 

hier 17 paren van kunstwerken te 

zien. Werken zijn naast elkaar 

geplaatst omdat ze op een bepaalde 

manier aan elkaar ‘herinneren’. Ze 

verschillen steeds van elkaar in 

regionale, culturele en/of periodieke 

achtergrond, maar vertonen tegelijk 

verrassende verbanden.  

 

In de 18 kabinetten op de tweede verdieping wordt getoond hoe encyclopedisch de collectie 

van de Hermitage in St.-Petersburg wel is. Unieke kunstobjecten en ware meesterwerken 

geven een beeld van al die verschillende collecties van de Hermitage, opgebouwd in alle 

historische periodes van haar bestaan (tsarentijd, Sovjettijd en heden). Ieder kabinet is gewijd 

aan kunstwerken uit een bepaalde periode en/of regio, waardoor je als het ware langs een 

driedimensionale collectiecatalogus loopt.  

 

Reminiscenties in de kunst 

 

Als kunsthistorici werken met elkaar vergelijken, hanteren ze vaak het begrip ‘reminiscentie’. 

Je zou ook de term ‘ontlenen’ kunnen gebruiken. Dat kan natuurlijk op verschillende 

manieren: we noemen ‘citaten’, ‘replicatie’, ‘compilatie’, ‘variatie’, ‘stilering’, maar er zijn er 

Henri Matisse (1869–1954) 

Vrouwelijk naakt, 1908 
Leonardo da Vinci (?) (1452–1519) 

Donna Nuda, 16de eeuw 



meer te bedenken. Al deze begrippen geven aan dat de kunstenaar bepaalde zaken heeft 

overgenomen uit een eerder gemaakt werk of soort kunst. 

Reminiscenties zijn natuurlijk het belangrijkste uitgangspunt voor de expositie in de Grote 

Zaal. We zullen hier vijf paren van vergelijking bespreken. 

 

1 Uiterlijk vertoon en psychologie 

         

Officiële portretten zijn altijd een afzonderlijk genre in de schilder- 

en beeldhouwkunst geweest. Ze dienden als formele vervanging 

van een afwezige persoon, en bewaarden diens beeld voor 

tijdgenoten en het nageslacht. Staatsieportretten bevestigen 

bovendien de legitimiteit van de zittende macht. Dit is altijd 

belangrijk geweest en dat is het nog steeds. Voor overwegingen 

over deze diplomatieke functie van portretten biedt het 

monumentale granieten standbeeld van de Egyptische koning 

Amenemhet III (19de eeuw v.Chr.) volop 

aanleiding. De koning wordt hier in al 

zijn grootsheid afgebeeld, als opperste 

heerser maar ook als bemiddelaar tussen 

de goden en de mens. Ernaast staat een 

portret uit een volkomen andere tijd en 

plaats, een marmeren borstbeeld van 

Catharina de Grote door Jean-Antoine 

Houdon (18de eeuw). Dit beeld maakt geen aanspraak op de 

goddelijke herkomst van de macht. Het toont de psychologische 

eigenschappen van de ‘Russische Minerva’. Stilistisch gaat dit 

borstbeeld terug op de portretten van de vroege Romeinse keizers. 

Het onaantastbare gezag van de monarchen wordt nog benadrukt 

door hun attributen. De Egyptische koning draagt een hoofdtooi 

met de afbeelding van een slang, een teken van zijn goddelijkheid. 

De Russische tsarina is getooid met een diadeem, van oudsher 

symbool van koninklijke waardigheid. 

 

2 Status en leeftijd 

 

Hoewel staatsieportretten uit verschillende 

tijdperken altijd zijn voorzien van heraldische 

attributen, kronen en monogrammen, worden 

schoonheid en leeftijd niet vergeten. Neem het 

Portret van Margaretha van Savoye, hertogin 

van Mantua van Frans Pourbus de Jongere 

(17de eeuw). We zien een jong meisje. Haar 

fijne gezicht en de polsen verdwijnen in het 

weelderige bruidskleed. Vergelijk dit Europese 

portret eens met de Chinese 

hoogwaardigheidsbekleder (19de eeuw) in het 

gala-uniform van een voorname stand. De 

statische houding van beide geportretteerden 

straalt waardigheid uit. Deze officiële 

portretten weerspiegelen de strenge 

Zitbeeld van Amenemhet III 

Egypte, 1850–1800 v.Chr. 

Jean-Antoine Houdon (1741–1828) 

Portretbuste van Catharina de 

Grote, 1773 

 

Frans Pourbus de 

Jongere (1569–1622) 

Portret van Margaretha 

van Savoye, hertogin van 

Mantua, 1608 

 

Kunstenaar onbekend 

Portret van een zhenguo gong, 

midden 19de eeuw (Qing-

dynastie) 

 



hofetiquette van verschillende culturen, wat vooral blijkt uit de kleding. De jurk van 

Margaretha van Savoye is versierd met het monogram van jonggehuwden en de hertogskroon 

van het Spaanse hof. Deze symbolen, steeds herhaald en in rijen geordend, vormen een tot de 

verbeelding sprekend ornament. Op het uniform van de Chinese aristocraat zien we op de 

borst een draak met vijf klauwen. Boven op zijn hoofddeksel met een pauwenveer prijkt een 

robijn met vijf parels. De combinatie van deze attributen wijst erop dat de man verwant is met 

de keizerlijke dynastie. 

 

3 Cultus en schoonheid 

 

De volmaakte schoonheid van het menselijk lichaam; een lichte flirt, 

een zweem van erotiek; jeugd en ouderdom en, daarmee 

samenhangend, verhevenheid en tragiek – deze thema’s boden in alle 

tijden weer inspiratie. De elegantie van klassieke 

voorbeelden is essentieel geweest voor latere 

interpretaties. Een mooi voorbeeld is het 

Romeinse marmeren standbeeld van Afrodite (de 

Venus van Nani) naar een Grieks origineel (uit 

de 2de–3de eeuw v.Chr.). Hier is het 

lichamelijke haast voelbaar onder de 

oppervlakte. Het weergaloze, soepele lichaam 

van de godin schijnt bijna letterlijk door het 

neervallende, lange kleed. Deze benadering zien 

we terug in de nadrukkelijke, welvende lijnen 

van de draperie op de haut-reliëffiguur van de 

Boeddha (zesde eeuw) uit Oost-Turkestan. Bij 

dit cultusbeeld was de maker zonder meer gefascineerd door de 

verhouding tussen lichaam en kleding. Dat was geen toeval. Dankzij de 

veldtochten van Alexander de Grote was de Griekse cultuur in de vierde 

eeuw v.Chr. al doorgedrongen in het Oosten. 

 

4 Godsdienst en symboliek 

 

Vrouwelijkheid en moederschap komen, net als de menselijke 

oerzonde, aan de orde in veel meesterwerken uit de renaissance. 

Compositie, stijl en palet van kunstenaars uit die tijd kunnen 

worden vergeleken aan de hand 

van twee fraaie schilderijen: 

Madonna met Kind onder een 

appelboom van de Duitse 

schilder Lucas Cranach de 

Oudere en Madonna delle Grazie 

van de Italiaan Lorenzo Lotto 

(beide 16de eeuw). Allebei staan 

ze bol van symboliek en bij 

allebei vallen de geraffineerde 

compositie en de heldere kleuren 

op. Maar in hun religieuze 

interpretatie verschillen ze 

sterk. Cranach toont een sobere, 

Afrodite (Venus van Nani) 

Romeins, ca. 150 v.Chr., naar 

Grieks voorbeeld uit de 3de–

2de eeuw v.Chr.  

 

Lucas Cranach de Oudere (1472–1553) 

Madonna met Kind onder een 

appelboom, ca. 1527–30 
Lorenzo Lotto (1480–1556/57) 

Madonna delle Grazie, 1542 

 

Fragment van een Boeddha 

Oost-Turkestan (Xinjiang, 

China), 6de eeuw (?) 



protestantse Maria als belichaming van de ware Kerk; zijn Christuskind houdt een appel en 

een stuk brood vast, de symbolen van de verlossing van de mensheid van de erfzonde. Bij de 

katholieke Lotto zijn de Madonna en het Kind meer zelf het middelpunt. Ze worden 

bovendien omringd door drie engelen die de pasgeboren Verlosser eerbiedig bekijken.  

 

5 Aards en spiritueel 

 

Kunstwerken worden vaak gemaakt in opdracht, van een officiële 

instantie of van een mecenas. Dit gold vooral voor religieuze 

schilderkunst. Afhankelijk van de cultuur werden de gelovigen en de 

donateur verschillend weergegeven. Dit is goed te zien in als we De 

verschijning van de Boeddha Amitābha uit China (12de–13de eeuw) 

naast het drieluik Golgotha van de Noord-Nederlandse schilder 

Maarten van Heemskerck (16de eeuw) plaatsen. Bij beide is de 

verhouding van de gelovigen tot de Boeddha of Christus van 

ondergeschikt belang. Dat blijkt vooral uit de grootte van de figuren. 

Zo zijn ze naast de 

oprijzende Boeddha nietig 

klein. Dat kan te maken 

hebben met de financiële 

betrekkingen tussen de 

opdrachtgever en de 

kunstenaar. De geknielde 

opdrachtgevers op de 

zijpanelen van Van 

Heemskercks drieluik 

hebben bepaald voldoende ruimte gekregen. Ze 

vallen meteen op tussen de andere figuren en hun 

uiterlijk is persoonlijk gemaakt.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Neem je leerlingen mee op deze reis door de kunstgeschiedenis! 

Een schoolbezoek kan d.m.v. een educatieve rondleiding, ons 

educatieve programma of een zelfstandig bezoek. 

 

Meer informatie of een schoolbezoek reserveren? Mail naar 

educatie@hermitage.nl of kijk op www.hermitage.nl.  

De verschijning van de 

Boeddha Ambha 
China, Binnen-Mongolië, 

12de–13de eeuw 

Maarten van Heemskerck (1498–1574) 

Golgotha (drieluik), 1545–60 
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