De verzameling Bisschop
en iets over het inrichten van musea,
DOOE
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Het is dan thans volkomen zeker geworden, dat de
bovenstaande verzameling éénmaal eene blijvende plaats
zal vinden te Leeuwarden. Jaren geleden reeds was liet
bij geruchte in Friesland bekend, dat Bisschop zich in dien
geest had uitgelaten en ook persoonlijk heb ik het wel uit
zijn eigen mond gehoord, de beide keeren toen ik het voorrecht had door hem en zijne talentvolle gade in de villa
„Frisia" te Scheveningen te worden rondgeleid.
De herinnering aan die bezoeken zal mij altijd bijblijven;
want kan men eene verzameling ooit beter zien, dan in
gezelschap van den verzamelaar zelf? Wat een verschil
tusschen een liefhebber, die leeft in zijn niet moeite bijeengebracht bezit en den geleider van professie: de kosters
en juffrouwen, die dag in, dag uit, de vreemdelingen door
een kathedraal of een oud slot drijven en telkens hetzelfde,
van buiten geleerde verhaal opdreunen, koud en naar, bij
de kunstwerken, die zij nooit begrepen hebben en waarvoor
zij nimmer iets kunnen voelen.
„Ja weet-u, dat hebben mijne vrouw en ik eens gevonden toen wij op Ameland waren" en dan kwam er
glinstering over den karakteristieken grijzen kop, terwijl
de hand, met een snel en zenuwachtig gebaar, naar eene
mooie antiquiteit wees, die hem lief was geworden.
Het was treffend te zien hoe voorzichtig alles door
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Bisschop behandeld werd : nooit ruw ; met een ontzag en
een eerbied alsof het gewijde zaken waren, waarover hij,
als priester, had te waken. Toch wist hij wel onderscheid
te maken bij zijne verzameling. Niet alles zou naar Leeuwarden gaan, alleen het beste: „die keeft b.v., maar
deze niet."
Sympathiek was zijne bescheidenheid. Hij en zijne vrouw
zouden zoo gaarne zien dat hunne beneden voor- en achterkamer en de eetkamer later te Leeuwarden, zc5óals het was,
als één geheel zouden kunnen blijven: „hij wist bij ondervinding dat de verzameling dan een goed effect zoude maken."
Een wensch dus en geen zweem van de bellende domme
bedilzucht van sommige schenkers, die regelen meenen te
kunnen stellen voor ongekende toestanden en toekomstige
tijden; regelen, die, eens vastgelegd in onveranderlijke
akten, het den beheerders ondoenlijk maken het publiek
v o l l e d i g te doen genieten van de tot openbaar nut
geschonken verzamelingen. Eén enkele bepaling, b.v. van
eene te hooge entree, zooals bij het Suasso-nmseum te
Amsterdam, is daartoe reeds voldoende.
Bij Bisschop kwam het echter niet tot uitvoering zijner
wenschen. Toen hij den 6 October 1904 overleed, liet hij
zijne weduwe, mevrouw K. Bisschop—Swift als eenige erfgenaam achter, die bij schrijven van Februari 1905 de
geheele collectie kunstvoorwerpen, aanwezig in de villa
Frisia, ten geschenke gaf aan de Provincie Friesland.
Voorwaar een mooie daad van piëteit jegens den overleden
echtgenoot!
Nadat het Friesch Genootschap aangeboden had deze
verzameling in het Friesch Museum te plaatsen en de
Staten van Friesland het college van Gedeputeerde Staten
hadden gemachtigd de collectie te aanvaarden, daarbij met
loffelijke onbekrompenheid de niet geringe kosten van successie en plaatsing der collectie voor hunne rekening
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nemende, is deze p'eheele aangelegenheid, dank zü vooral
de vastberaden en tactvolle leiding van den voorzitter van
genoemd college, in korten tijd geregeld en beschreven in
eene notariëele akte, met welker inhoud het Bestuur van
het Friesch Genootschap echter eerst later is in kennis
gesteld. De schenkster heeft zich daarbij gedurende haar
leven het vruchtgenot der verzameling voorbehouden. Mevrouw Bisschop is echter voornemens om nu reeds een
gedeelte van haar kostbare bezittingen naar bet Leeuwarder
museum te doen overbreng-en, n.1. de beneden voor- en
achfcersalon, die waarschijnlijk nog in dit jaar geplaatst
zullen worden, op volkomen dezelfde wijze als in de villa
Frisia.
Van groote waarde is de niet geheel voltooide inventaris
door Bisschop eigenhandig in zijne laatste levensjaren
opgemaakt. Hierdoor staat van vele dingen de herkomst
vast.
Aan de behandeling van het eigenlijke onderwerp willen
wij iets vooraf laten gaan over den persoon van Bisschop.
Bisschop was van huis uit een deftig burgerman en werd
den 22 April 1828 te Leeuwarden geboren. Hij ontwikkelde zich onder invloed der romantische school, kwam
als zeventienjarig jongeling te Delft onder leiding van
Willem Hendrik Schmidt en later, omstreeks 1855 te
Parijs onder die van Gieire. Daar vond hij echter niet
wat strookte met zijnen sterk individueelen smaak en opvatting. Op eene reis door Friesland schijnt hij zijne eigen
kunstrichting te hebben gevonden. Daarna volgen de
reeks bekende Hindelooper-interieurs, waarmede hij zijn
naam vestigde.
De kntiek is het er over eens, dat de voornaamste
kracht van den schilder Bisschop te voorschijn komt in
bet s t i l l e v e n , dat hij dikwijls aantrekkelijk wist te
maken door het te verbinden met het genre-tafereel.
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Zoo gaf de eere-tentoonstelling zijner werken, in Mei
1905 gehouden in Pulchri, den bekwamen correspondent
van de Nieuwe Rotterdamsche Courant eene interessante
beschouwing in de pen, opgenomen in het Zondagsnummer
van 14 Mei, die dit nader kan toelichten. Hij schrijft:
„Zonder den klassieken dooddoener te huldigen, dat er van
de dooden niets dan goeds vermeld dient te worden, is er
veel goeds te vermelden, zonder de waarheid uit den weg
te gaan. Er is hier niets, tot het vroegste werk toe, dat
ook maar den schijn in zich heeft van dilettantisme of
beuzelmg. Meer dan ooit te voren draagt deze keur van
werken bij om de juiste waarde van den schilder te bepalen, daar zijn werk op de verschillende tentoonstellingen
hem meestal niet van zijn guiistigsten kant deed kennen
en het daar meestal stroef en vervreemd onder al het nieuwere voorkwam. Zijn grootste kracht was gelegen in werken
uit de midden-periode, waarvan ons slechts de reproducties
bekend waren. Het zou onbillijk zijn van hem te eischen
de psychische diepte van een Isiaels of het magistrale
van ,J. Maris. Wat wij in dezen schilder in de eerste
plaats waardeeren is : dat hij steeds eerlijk zijn eigen weg
ging en zonder overschatting van zijn kracht, zich organisch ontwikkelde, zonder pose of aanstellen]'. Zoo mag
hij onder zijn tijdgenooten gerekend worden een eervolle, afzonderlijke plaats in te nemen". Zijn stofuitdrukking van allerlei soort voorwerpen wordt bizonder
geroemd, overal vindt men den knappen en vindingrijken
stilleven-schilder terug.
Aldus, in samenvatting, het oordeel van den correspondent.
Met „stilleven" wordt natuurlijk niet uitsluitend gedoeld
op een expresselijk door den schilder geordende groep van
voorwerpen : gevulde glazen naast geschilde citroenen,
kreeften enz. enz., vazen met bloemen, combinatiën van
mooi getinte dingen, welke slechts op schilderijen voor-
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komen. Het „stilleven" omvat ook een genre, waartoe
niemand minder dan Jan Vermeer van Delft zich voelde
aangetrokken, n.1. „het binnenhuis". Hoezeer Bisschop
voort werkte en leefde in de tradities van de 17e eeuw kan
niet duidelijker uitkomen, dan wanneer men zijne binnenhuizen eens stelt naast die van den Delftschen Vermeer.
Bij die zeldzaam voorname keurverzameling van moderne
Nederlandsche meesters, die het Rijksmuseum aan den heer
Drucker te danken heeft, behoort een superbe Bisschop:
een binnenkamer waar alle kracht geconcentreerd is op
een dier mooie öostersche tafelkleeden, dat gloeit van
kleuren weelde in de felle zonnestralen, die door de half
gesloten luiken binnendringen. De jonge vrouw bij liet
raam is geheel bijzaak. Iets zeer overeenkotnstigs geeft
„de muziekles" van Jan Vermeer te Windsor Castle m liet
bezit van den Bngelschen koning. x) Gelijk de heer Martin
daaromtrent terecht opmerkt, blijft de kamer hoofdzaak
en ondanks de figuren aan liet clavecimbaal is het stuk
een stilleven. Ook hier op den voorgrond een prachtig
Oostersch tafelkleed.
Het was noodig ons rekenschap te geven van de kunst
van den s c h i l d e r Bisschop om den v e r z a m e 1 a a r
Bisschop goed te begrijpen. Al die mooie dingen, die op
de schilderijen van Bisschop voorkomen en zijne geliefkoosde witte muren met sterke zoulichteffecten vinden wij
in de villa Frisia terug. Deze villa is geheel het huis
geworden van een talentvol schilder van stillevens, van
prachtige binnenkamers, in den trant van de 17de eeuw.
Bisschop was een artiest, geen kunsthistoricus. Hij
streefde er niet naar om een zeventiende eeuwsch huis
a

) Een uitstekende afbeelding van dit stuk geeft Dr. W. Martin
in „Iets over de schilderachtigheid onzer oude binnenhuizen" in
het tijdschrift „Het Huis, oud en nieuw", Dec. 1905.
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zoo nauwkeurig mogelijk te reeonstrueeren. De eenheid,
die er b.v. heerscht in die mooie, in elkaar loopende benedenkamers blijkt dan ook meer een eenheid van persoon,
dan van tijd te zijn. De geheele verzameling is een monument getuigend voor den smaak van het echtpaar Bisschop,
als zoodanig hebben die interieurs recht van bestaan en
zijn zij alom bekend, maar zij dienen te worden onderscheiden van de zuiver 17de eeuwsche vertrekken, hoog
van verdieping, bevloerd met witte en zwarte marmeren
blokken, zooals de Hooch, Vermeer en vele andere oudHollandsche schilders ze ons leeren kennen en o. a. het
museum te Groningen er een zeer geslaagd specimen kan
vertoon en.
De villa Frisia heeft de witte muren van de 17àe eeuw
en zolders met balken, doch in een mooi gevonden tint van
rood geverfd, niet blank als vroeger en zoo zijn er talrijke
détails waaruit de fijne individueele smaak van Bisschop
spreekt.
De muren omvatten een schat van oud meubilair, oud
zilver, porselein en aardewerk, vooral uit de 17de eeuw.
Het aantal schilderijen in de collectie is niet groot en
voornamelijk van eigen hand, waaronder een magnifieke
aquarel, voorstellende de trouwdag te Hindeloopen. En
dan de meesterlijke stillevens, gevat in de eikenhouten
beschotten van de eetkamer.
In het atelier beneden
het bekende portret van de moeder van Bisschop, in 1860
geschilderd.
De verzamelingen van het Friesch Museum worden door
deze schenking prachtig aangevuld en uitgebreid, al blijven
dan ook de collectiën gescheiden. Voor een provinciaal
museum, met een klein budget, dat slechts bij uitzondering
een stuk van groote waarde kan aankoopen, dat dan bovendien van Friesche origine moet zijn, is deze gift het krijgen
van onbereikbaar geachte mooie dingen en wij zijn er niet
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rouwig om dat met alles specifiek Fnescb. is. Er is al
zooveel uit onze provincie weg gekocht, dat het er voor
het Leeuwarder museum slecht uit zou zien wanneer het
zich ook bij giften, angstvallig tot de lokale grenzen moest
beperken. De kunstmusea in de groote steden zijn ver
weg en een vluchtig .bezoek laat zoo weinig indrukken
achter, daarom is het noodig ook m de provinciale centra
iets goeds uit den vreerade te hebben. Het belangrijke
dat de provincie zelf heeft, ook op ander gebied b.v. volkseigenaardigheden behoeft daarom niet verwaarloosd te
worden, het dient zelfs op den voorgrond gesteld te worden,
omdat men het nergens anders zoo goed kan geven en
gelukkig hebben de beheerders van het Friesch. Museum
dat beginsel altijd voor oogen gehad, zonder al te provincialistisch en eenzijdig te zijn.
In alle vertrekken van de villa Frisia zijn er mooie
stalen van 15e en 16e eeuwsche houtsculptuur, meest van
kerkelij ken aard, denkelijk gekocht in den tijd toen Bisschop
als leerling van Schmidt te Dongen, in Brabant, werkte.
De voorstelling van Maria, als kraamvrouw te becl liggende,
moet afkomstig zijn uit eene kerk te Breda. (Zie afbeelding.)
De Nederlandsen e meubelkunst is goed vertegenwoordigd
door een weelde van keeften, schouwen, banken, stoelen,
kamerbetimmeringen enz., vooral uit de 17e eeuw. Veel
hiervan werd te Hindeloopen en op Ameland aangekocht.
Onder het zilver valt op de door een der Lelie's gedreven
brandewijnskom 1') afkomstig van nazaten van die familie,
te Leeuwarden woonachtig, en het mede daar gekochte
gedreven bas-reiiefje, voorstellende de graflegging van
Christus.
') Aanwezig op de Leeuwarder Zil verten toonstelling van liet jaar
1900 en door mij afgebeeld in „Antiek Nederlandsen Zilversmidswerk" no. 28 , uitgave van het Friesch Genootschap.
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Dit stuk staat hooger dan alles wat het Friesch Museum
tot dusverre aan drijfwerk bezit en ik schrijf het aan
niemand minder toe dan aan A d a m v a n V i a n e n .
De maker van het basreliefje was tot dusverre niet
bekend. Bisschop beschrijft het in zijne lijst als een „gedreven zilveren plaat, de graflegging, 16e eeuw, afkomstig
van een gebedenboek; gekocht te L e e u w a r d e n " en
de catalogus van de in 1901 te Utrecht gehouden keuzetentoonsteliing van antiek zilverwerk (no. 68) doet evenmin
een e toeschrijving. De dateenng is daar: „17e eeuw".
Meerdere beschrijvingen zijn mij niet onder de oogen gekomen.
Ei' bestaat eene zoo frappante overeenkomst van stijl
tusschen onze graflegging en de bekende bronzen reliëfs,
met voorstellingen uit het leven van Jezus, in de verzameling van het Nederlandsch Museurn (cat. no. 151), dat
ik niet aarzel die reliëfs en het onze voor werk van denzelfden meester te houden, d. i. Adam van Vianen, door
den competente)! directeur van genoemd museum als maker
der Amsterdamsche reliëfs aangewezen 1 ). Deze Adam van
Vianen huwde in 1593 en was den 23 Februari 1628 reeds
overleden. Wij herhalen met instemming wat Pit van
hem zegt: „ Uit zijne reliëfs spreekt een diep doordringen
in de beteekenis van het onderwerp, een opvatting welke
aan de kunst van Lucas van Leiden doet denken, inderdaad, de maker van deze bas-reliefs toont zich, naar onze
meening', volbloed Noord-Nederlander, door zijn ernst en
door zijn soberheid. Wat Hendrik de Keijzer als beeldhouwer was, is deze artiest als zilversmid geweest en als
*) A. Pit: Het Goud- on Zilverwerk in het Nederlandsen Museum
te Amsterdam, blz. 31 v. v. Op plaat XXV zijn twee reliëfs van
deze serie afgebeeld. Ter vergelijking is vooral interessant de daar
niet afgebeelde „graflegging", "waarbij de voorstelling iets anders
is dan bij liet stuk in de verzameling Bisschop.
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zoodanig kan zijn werk niet hoog genoeg geschat worden.
Hebben wij juist gezien en mogen wij hem Adam van
Vianen noemen, dan verdient die naam onder de allereerste
der vaderlandsche artiesten geboekt te worden."
Het is jammer, dat de foto, die mevrouw Bisschop zoo
vriendelijk was mij toe te zenden, voor reproductie minder
geschikt is. Later hoop ik van dit, naar 't scbijnfc, lastig
te fotografeeren werk eene behoorlijke reproductie te kunnen
geven.
Delt'tsch aardewerk is er veel in de villa Frisia. Ieder
bezoeker herinnert zich wel de groote plaketten in de
achtersalon, voorstellende de preek van Duifhuis, de hoedenmaker en de naaisters. Mooie stellen versieren de
keeften, alles is hier opgesteld volgens de oorspronkelijke
bestemming. Er is te veel om te noemen o. a. nog eene
mooie Rouaansche kandelaar en in de eetzaal een keur van
koperwerk en .Hijnsch steengoed (grès).
Er zijn rubrieken die in het Leeuwarder Museum door
geen enkel stuk vertegenwoordigd zijn : daartoe behooren
de groote gobelin gordijnen in het atelier Bisschop en het
superbe kleed van 1589, Uuitsch werk, o. a. versierd met
de voorstelling der wijze en dwaze maagden. Een analoog
werk. zag ik met andere gobelins, boven de koorbanken in den
rijken Yictordom te Xanten, in de buurt van Kleef, waaide kerken geen last van beeldstormerij gehad hebben en
men menig kunstwerk kan genieten in het milieu, waarvoor het oorspronkelijk bestemd is. Veel is er daar ook.
zoo dicht bij onze grens, te vinden, wat van belang is voor
de oud-Nederlandsche kunstgeschiedenis.
Oostersche tapijten, veel voorkomend op onze 17e-eeuwsche
schilderijen, bezit de collectie Bisschop in overvloed. Met
hunne prachtig-warme kleurencombinaties wekken zij de
jalouzie op van iederen bezoeker. Het Friesch Museum
is tot dusverre wel heel arm aan vloer- en tafelbekleediug.
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De prachtige Oranje-zaal met zijn origineele, laat 18e
eeuwsche betimmering . en plafond, zou reeds heel wat
meer cachet krijgen, wanneer de kale houten vloer met
een tapijt uit dien tijd bedekt werd.
In de ramen, met in lood gevatte ruitjes, zit menige
voorstelling in gebrand glas, van den eersten rang.
Onder de personalia, talrijke geschenken van vorstelijke
personen en kunstvrienden o. a. die mooie hulde aan den
zeventigjarigen schilder, bestaande uit een zilveren palet
met het gedreven portret van Bisschop en de handteekeriingen van tal van hedendaagsche meesters.
Wij willen het laten bij dit zeer vluchtig overzicht van
de collectie en eindigen met iets over liet doel en de
ordening van musea in verband met de besproken schenking .
Tets over het inrichten van Musea.
Sedert de musea geen rariteitenkabinetten meer zijn is
liet lastige maar tevens aantrekkelijke vraagstuk: „hoe
moeten zij geordend worden en waartoe dienen zij" meer
en meer op den voorgrond getreden.
In het nieuwe tijdschrift „Museumskunde",1) geeft de
lieer lï. Dedekam, die de voornaamste k u n s t m u s e a
van Europa, met liet oog op de inrichting, bezocht, zijne
indrukken weer, die ook voor Friesland zeer van belang
zijn, waar de schenking Bisschop geheel valt in het kader
der door hem behandelde verzamelingen.
Voor alle musea kunnen niet dezelfde beginselen gelden.
Groote musea dienen hunne werkzaamheid uit te strekken
over een grooter gebied dan kleinere instellingen en verder
kan een uitstervende cultuur een naburig museum ver') Band I, Heft 2, Berlin 1905.
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plichten daaraan in de eerste plaats zijn aandaclit te schenken. Een dergelijke verplichting bestaat er b.v. voor het
Friesch Museum ten aanzien van de terpen en bestond er
vroeger ten opzichte van de Hindelooper eigenaardigheden.
Het feit dat de Nederlandsche regeering het te Amsterdam
verkochte museum van Hindeloopen, de laatste volledige
Hindelooper kamer, naar Berlijn liet verhuizen, is dan ook
wel ergerlijk, waar in geen enkel rijksmuseum een behoorlijk Hindelooper vertrek te vinden is.
In het begin, zegt Dedekam, zijn de zoogenaamde kunstnijverheid saaisea voornamelijk geordend met het oog op den
„werkman". De voorwerpen werden naar het materiaal
waaruit zrj bestonden, opgesteld in chronologische reeksen.
De historische ontwikkeling en de techniek van glazen,
zil verwerken, aardewerk enz. kon zóó uitstekend bestudeerd
worden. Voor het groote publiek is die rangschikking vermoeiend en weinig vruchtbaar. Voor het Friesch Museum,
waar men vooral met dat „groote publiek'' rekening heeft
te lioudeu is eene uitsluitende toepassing van dit systeem
niet aan te raden. Ook bleek liet niet volkomen doelmatig
om den bloei der kunstnijverheid te bevorderen. Dedekam
drukt dat heel aardig uit: „Dann Teclmik wird bessser in
den Werkstätten gelernt als in den Museen, und man darf
wohl sagen, dass ein Mann wie W i l l i a m M o r r i s ,
der nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch in die
Technik vergangener Zeiten sich hmeiuarbeitete, der mit
eigener Hand auf alte weise webte und druckte und ausserclem Werkstätten errichtete, für die Förderung des Hanclswerks und des liunstgewerbes mehr getan hat, als es den
Museen bisher vergönnt war. Zu Mustersammlungen erwiesen sich die Kunstgewerbemuseen noch weniger geeignet.
M a n k o p i e r t e a n s t a 11 z u v e r s t e h e n . Man
legte den Faulen ein Kissen unter und ermunterte die
Nachahniungslust der Talentîosigkeit".
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Volkomen juist. Kunstnijverheidsscholen bereiken in dit
opzicht veel meer dan musea. Later is men ook hier en
daar begonnen de voorwerpen te bezien uit een oogpunt
van beschavingsgeschiedenis. De techniek kwam daarbij
op den achtergrond. Het wachtwoord werd „interieur".
Dit beginsel dat m. i. veel goeds kan hebben is in vele
musea sterk overdreven, zooals door den heer Dedekam
en in hetzelfde tijdschrift ook door den directeur van het
Nederlandsch museum te Arasterdam 1 ) is aangetoond. Wanneer men de oudheden in echte, oorspronkelijke vertrekken
kan tentoonstellen, zooals b.v. de Hindelooper kamers in
het ÏYiesch museum, dan is dat zeker de beste wijze van
exposeeren. omdat de voorwerpen het meest tot hun recht
komen in de omgeving- waarvoor zij gemaakt werden.
Origineele vertrekken te koopen gelukt niet altijd en daarom
ging men, ten onrechte, ze geheel of gedeeltelijk n a m a k e n .
Voorwerpen van kerkelijken aard werden b.v. geplaatst in
een geïmiteerde kerk, waarvan de muren zelfs voorzien werden
met moderne muurschilderingen in ouden stijl. Wie in
gerestaureerde kerken, ook in ons land, naast het oude en
echte, die moderne, zielloozo beelden en de valscbe muurschilderingen gezien heeft, weet hoe naar en theatraal dat
machtelooze geknoei op den ontwikkelden rnusemnbezoeker
moest werken.
.Het beste stelsel voor een kunstmuseum is dat waarbij
getracht wordt het kunstgevoel van de bezoekers te ontwikkelen. Meer en sneer begint men in te zien, en daarop
heeft vooral Wilhelm Bode den nadruk gelegd, dat smaak
bij het koopend publiek een zeer voorname factor is voor
den bloei van de kunstnijverheid. Wanneer er leelijke
dingen in den handel gebracht worden, dan ligt de fout
dikwijls bij het publiek en de winkeliers, niet bij de fabri*) A. Pit. Ausstattung von Museumsräumen. Museum skunde. B.
I, Heft. 2.
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kanten, die bereid zijn zich op betere productie toe te
leggen, als liet maar mogelijk was zulke waar af te zetten *).
De beste stukken van de verzameling worden in dit
systeem tot k e u r v e r z a m e l i n g e n gegroepeerd, die ieder
een bepaalde stijlperiode vertegenwoordigen. Kan men
daarbij oude binnenkamers gebruiken, des te beter. De
rest dient technisch-systematisch gerangschikt te worden.
Iets dergelijks : eene afscheiding van keurverzamelingen
uit de groote massa, is reeds eenige jaren geleden in het
Friesch museum toegepast bij de verzameling van praehistorische voorwerpen. De belangstelling van liet publiek
voor deze afdeeling is daardoor blijkbaar enorm toegenomen.
Het laatst besproken beginsel en de aard der verzamelingen leiden er als van zelf' toe dat men in een museum
verschillende systemen tegelijk toepast. Bene groote verzameling van gelijksoortige voorwerpen, als porselein, glas
en aardewerk is moeilijk in een interieur tentoon te stellen,
het zon den indruk daarvan, de intimiteit bederven ; voor
deze verzamelingen zijn neutrale museumlokaliteiten noodig.
Maar er is m. i. niets op tegen om daarnaast interieurs te
geven, al naar gelang het materiaal daarvoor aanwezig is,
b.v. uit de 15e, 16e, 17e of 18e eeuw, om hierin de mooiste
stalen van meubelen, porselein, aardewerk enz. o v e r e e n k o m s t i g li u n n e b e s t e m m i n g onder dak te brengen. Wat er niet in thuis hoort late men wee. Deze
wijze van ordenen stelt hooge eischen aan den beheerder,
eischt veel kennis en smaak. Éénmaal verkeerd opgezet
is het moeilijk weer op den rechten weg te komen : er
zijn plafonds en betimmeringen aangebracht, de proportiën
der vertrekken staan vast, aan het licht valt weinig meer
te veranderen. Maar dat men in musea zoo dikwijs mislukte interieurs ziet is nog geen reden om liet stelsel zelf
*) Zie het artikel over „Versierde borden1' van Dr. W. Vogelsang
in „Het huis, oud en nieuw'1 III 8.
30
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absoluut af te keuren. Zoo kunnen b.v. als argumenten
.tegen dit systeem niet aanvaard worden de vertrekken,
zonder licht en intimiteit, die reeds lang voor het optreden
van den tegeawoordigen directeur langs den Imker birmeiihal van het Nederlandsen museum (in het Rijksmuseum)
werden aangebracht. Elders, waar voor de oorspronkelijke
ruimteverdeeling en juisten lichtval gezorgd werd, b.v. bij
de reeds genoemde 17e eeuwsche kamer in het museum te
Groningen en de keuken van het Suasso-museum, is een
uitstekend resultaat verkregen en dan heeft een interieur
veel voor.
Waar komt een stel Delftsch aardewerk beter uit dan
op eene oude eiken keeft, in eene niet overladen binnenkamer. In die moderne toonkasten van louter staal en
en spiegelglas, luchtdicht en daarom zeer geschikt voor
opgestopte beesten, wordt t e v e e l gegeven, wanneer er
aardewerk in tentoongesteld wordt, zelfs al is dat bet
aller beste. Bij liet aanschouwen van de voorzijde van de
eene rij, wordt men afgeleid door de achterkanten, met de
merken, van de tegenovergestelde reeks. Het eene stuk
doodt het andere. Het is eene verwarring als bij eene
voorstelling in liet circus van Barnum en Baily, waar op
drie plaatsen tegelijk gespeeld wordt. Wat hebben die
fabrieksmerken met kunstgenieten te maken, laat men die
in den catalogus afbeelden, of op een bijgevoegde etiket.
Ik weet wel, er zijn betere toonkasten b.v. de mooie
platte vitrines van mahoniehout, geplaatst voor de ramen
van de porseleinzaal in het Nederlandsen museum, met
donker fond, waar o.a. het oude majolica heerlijk tegen
uitkomt en toonkasten zullen voor een museum wel
altijd onmisbaar blijven, omdat in een interieur slechts
enkele stukken van nature thuis hooren. Zoo komt dan
de wijze waarop de heer en mevrouw Bisschop hunne
kunstverzameling inrichtten. ons bizonder geslaagd voor ;
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juist het mooie der dingen wordt hier zooveel mogelijk gereleveerd en zoodoende wordt het doel waarvoor ook
m.i. een kunstmuseum in de eerste plaats moet dienen, de
ontwikkeling van'kunstzin bij het publiek, het best bereikt.
Naast de binnenkamers uit de villa Frisia, die in
het Friesch museum op gelijke wijze zullen worden
opgesteld, dienen er dan nog een of meer neutrale lokaliteiten te komen, voor de dingen die m de interieurs niet
thuis liooren of niet tot hun recht kunnen komen of voor
de veiligheid achter slot en grendel geplaatst moeten worden ; want een museum is nu eenmaal iets anders dan een
particulier huis, waar de gastheer voor den enkelen bezoeker
zijne kasten met preciosa kan openen en ze hem stuk voor
stuk in handen kan geven, andere zaken open en bloot
kan laten staan.
De schenking Bisschop zal, hoewel afzonderlijk gehouden
toch indirect ook van invloed zijn op de ordening van
de reeds bestaande verzamelingen van het Friesch Museum,
daar eerstgenoemde collectie hier onder dak gebracht zal
worden.
Zonder vooruit te loopen op de beslissingen, die in dezen
door het Bestuur van het Friesch Genootschap in overleg
met de Provincie genomen zullen worden, kan reeds gezegd
worden, dat men e e n d e e l 1 ) der benoodigde ruimte hoopt
te vinden door schifting van hetgeen er is. Dat de schenking daartoe dringt mag wel als eene gelukkige bijkomstigheid beschouwd worden en wij komen dus te staan voor een
vraagstuk, dat bij vele groote musea aan de orde is en hier,
in het klein, misschien gemakkelijker op te lossen valt.
L

) De verzameling- is vrij groot en zal, behoorlijk tentoongesteld,
eene oppervlaxte beslaan van ongeveer 30 M. lengte, bij eene breedte
van 5 tot 6.50 M. Het museum zal dus stellig eenigzins uitgebreid
moeten worden om de noodige ruimte te krijgen.
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Bij ongeveer alle musea is er een begin van verzamelen
en nog eens verzamelen, dikwijls in het wilde weg. Dan
komt de tijd van het bestudeeren en ordenen van het
vergaarde — eene periode waarin het Friesch Museum
sedert eenige jaren verkeert — en blijkt het spoedig, dat
niet alles, wat er is, tentoongesteld kan worden. Vroeger
werden de aanwinsten, zonder onderscheid, bij de broertjes
en zusjes in de vitrines gelegd, of wel gehangen waar er
ruimte over was. Zoo ontstonden er stapeltjes b.v. van
wel vijftien doosjes met munt-weegschaaltjes en gewichten,
partijen van een zestigtal tabaksdoozen. Reproducties in
gips, die ten geschenke ontvangen werden van dengeen,
die een mooi stuk zilver enz. had mogen laten afgieten,
kwamen naast de origineelen. Mooie gave dingen : messen,
lepels, lijfsieraden enz. raakten bedolven onder defecte en
roestige exemplaren, uit vaarten opgevisclit of uit den
bodem opgegraven. Geschilderde familieportretten, soms van
goede kwaliteit of voorstellende personen van beteekenis, dikwijls echter van onbekende artiesten van geen rang, stukken
die men in zijn eigen huis al lang naar den zolder zou
verbannen hebben, vervolgden den bezoeker, waarheen hij
zijn schreden ook richtte ; zelfs de wanden van de terpafdeelingen hingen er vol mede.
Wie iets aan het Museum wilde vereeren, werd nooit
teleurgesteld door een weigering : rijp en groen, alles
werd binnengehaald. Wij maken daarvan aan de talentvolle mannen, die het Friesch Museum stichtten niet in
het minst een verwijt; het museumwezen staat thans
hooger dan voorheen en in het begin mag men niet zoo
kieskeurig zijn in het aannemen ; en uit hetgeen zij zelf
kochten b.v. de Hindelooper kamers, de schilderij van
Beerstraaten, voorstellende de Brol te Leeuwarden, de
mooie tafel van stuc-werk, vervaardigd door Busch, van
de veiling Bos te Harlingen, enz., blijkt voldoende hun
goede kijk op de dingen.

Wumkes.nl

EN IETS OVEE HET INRICHTEN VAN MUSEA.

465

In de laatste jaren is er reeds veel verbeterd. Talrijke
voorwerpen verhuisden naar liet depot, lompe vitrines
werden door betere vervangen, liet beste wat er was werd
zooveel mogelijk gereleveerd en van beschrijvende etiquetten
voorzien. Maar al is dan alles wat naar rommel zweemt
verbannen, veel is er nog, vooral op het gebied van
familieportretten, wat feitelijk overeenkomt met liet tentoonstellen van doubletten.
Dan zijn er, te talrijk, de producten van de Friesche
schilderkunst uit de eerste helft der 19e eeuw, een tijd
die niemand van groote beteekenis opleverde, een enkel
middelmatig talent en vele schilders, wier werk gerust in
vergetelheid mag raken. Voor aanwinsten van dien aard,
de stroom daarvan is helaas nog lang niet uitgeput, behoeft
men toch werkelijk een museum niet uit te breiden.
De voorwerpen van meer belang : schilderijen of andere,
die al zijn zij niet precies gelijk voor het museum toch
doubletten zijn, omdat één stuk voldoende is om een bepaald
kostuum of soort van werk te leeren kennen, zouden m.i.
wel in b r u i k l e e n gegeven kunnen worden aan cle
Friesclie gemeentebesturen om er de dikwijls kale raadszalen mede te versieren en plaatselijk belangstelling voor
kunst en historie op te wekken.
Zoo werden reeds met machtiging, voor zooveel noodig, waar
het provinciaal eigendom betrof, eenige voorwerpen overgedragen aan de oudheidkamer te Franeker, in het stadhuis aldaar.
Het aanzien van het Friesch Museum zal bij eene zorgvuldige schifting stellig winnen en het komt mij voor dat
ieder, die op dit gebied autoriteit heeft en aan dezulken
kan men per slot van rekening slechts verantwoording
schuldig zijn voor het ordenen eener verzameling, zal willen
onderschrijven, dat het beter is te trachten van zijn museum
eene keur verzameling te maken, dan er naar te streven
dat museum zooveel mogelijk uit te breiden.
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Gelukkig is dat ook de wenscli van het Bestuur van het
Friesch Genootschap.
Zelfs komt reeds in een in Maart 1881 met de Provincie
Friesland gesloten contract, waarbij alle aan dat lichaam
toebehoorende antiquiteiten aan het Friesch Genootschap
in beheer worden overgedragen, de merkwaardige bepaling
voor, dat onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten die
voorwerpen, v a n w e l k e b e t e r e
exemplaren
v o o r li a n d e n z ij n, portretten van welke de personen
niet bekend zijn, zoomede schilderijen, penningen, munten
en andere voorwerpen, voor het doel van het museum van
geen of minder aanbelang, tegen andere voorwerpen geruild
of te gelde gemaakt kunnen worden. In het laatste geval
moeten die gelden weder strekken tot aankoop van oudheidkundige voorwerpen.
Met eene oordeelkundige toepassing van dergelijke liberale beginselen kan men veel goeds tot stand brengen !
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