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dankwoord

Een proefschrift schrijven, hoezeer ook een individuele aangelegenheid, voltrekt zich niet in eenzaamheid. Velen hebben de afgelopen jaren een steentje
bijgedragen aan het voorliggende resultaat. De inbreng was velerlei en varieerde van het aandragen of ter beschikking stellen van informatie tot aan morele
ondersteuning. Het zal dan ook onmogelijk zijn om iedereen bij naam te noemen, die ik op een of andere manier dank verschuldigd ben, temeer omdat het
geheugen stellig ongewenste steken laat vallen. Maar sommigen hebben een
onuitwisbare inspanning of handreiking gedaan, waardoor dit proefschrift is
geworden wat het nu is. Een speciaal woord van dank is dan ook zonder meer
op zijn plaats.
Om te beginnen ben ik veel dank verschuldigd aan mijn promotor Rudi Ekkart,
voormalig directeur van het rkd, die telkens weer blijk gaf van oprechte interesse in het onderwerp. Zijn bemoedigende raadgevingen waren meer dan voldoende om me op het juiste spoor te houden. Veel dank ook aan Edwin Buijsen,
die in zijn toenmalige hoedanigheid van conservator bij het rkd me het onderwerp van dit proefschrift aanreikte en me vele kneepjes heeft bijgebracht.
Voorts aan Elly Klück, die na haar pensioen meteen weer terugkeerde naar het
rkd om de inmiddels ter hand genomen index op Friedländers notitieboekjes
nauwgezet en met veel toewijding voort te zetten. Mede dankzij haar zijn er
in dit proefschrift tal van interessante aantekeningen afkomstig uit de notitieboekjes te vinden. Veel dank ook aan Goos Dullaart. Onvermoeibaar ploegde
hij door de rkd-archieven en bezorgde fotokopieën of stuurde e-mails wanneer
hij weer op informatie met betrekking tot Friedländer was gestuit. Veel dank
bovendien aan Michiel Franken. Niet alleen voor zijn vriendschappelijke collegialiteit, maar ook omdat een gedachtewisseling met hem altijd tot nieuwe
inzichten leidt. Eveneens veel dank aan Chris Stolwijk, directeur van het rkd,
Sabine Craft, hoofd Beeldende Kunst voor 1750, en Charles Dumas, voormalig
hoofdconservator Oude Nederlandse Kunst bij het rkd, voor de tijd en vrijheid
die me werden gegund.
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Uiteraard ben ik veel dank verschuldigd aan de collega’s uit Berlijn, die zich in
hoge mate hulpvaardig betoonden met het ter beschikking stellen van archiefmateriaal en anderszins, en bovendien de mogelijkheid boden in het Jahrbuch
der Berliner Museen over Friedländer te publiceren: Heinz Schulz Altcappenberg,
Holm Bevers en Dagmar Korbacher (Kupferstichkabinett), Stephan Kemperdick
en Katrin Dyballa (Gemäldegalerie), Petra Winter (Zentralarchiv). Heel veel
dank ook aan Simon Elson, die een prachtige biografie over Friedländer schreef,
voor zijn onbevangen vriendelijkheid (‘cool!’) en het toespelen van materiaal.
Eeuwige dank ben ik verschuldigd aan hen die Friedländer nog in levenden lijve
hebben ontmoet en, ondanks de kwetsbaarheid die de ouderdom soms met zich
meebrengt, hun herinneringen met mij wilden delen: Frans Baudouin (†), Hans
Cramer (†), Ilse Gerson (†), Julius Held (†), Lodewijk Houthakker (†), Saam
Nijstad (†) en Rob Scheller. Daarenboven veel dank aan verschillende nazaten
van Friedländer en anderen, wier ouders in nauw contact met Friedländer hadden gestaan: David Neumann, Georg Neumann, Ellen Handler, Andrea Dean,
Susanne Friedlaender, Barbara List, Walter Feilchenfeldt jr. en Annemarie
Lütjens.
Evenzeer veel dank aan andere vakgenoten die genereus informatie deelden, materiaal ter beschikking stelden, kritisch een hoofdstuk doorlazen, behulpzaam waren bij het ontcijferen van het moeilijk leesbare handschrift van
Wilhelm Bode of me op een andere manier hielpen, bijvoorbeeld met het Duits
of het Frans: Maryan Ainsworth, Jochen Becker, Till-Holger Borchert, Peter van
den Brink, Herman Colenbrander, Dominique Deneffe, Anne Marie De Pauw,
Hélène Dubois, Nathalie Dufais, J.C. Ebbinge Wubben (†), Paul Eeckhout,
Jacqueline Folie, Michiel Franken, Bart Fransen, Ursula de Goede, Edward
Grasman, Annemieke Hoogenboom, Jeremy Howard, Robrecht Jansen, Jan
Kosten, Gerbrand Kotting, Konstanze Krüger, Friso Lammertse, Erik Löffler
(†), Andrea Meyer, Linda Müller, Uta Neidhardt, Lieneke Nijkamp, Margreet
Nouwen, Henri Pauwels (†), Robert-Jan te Rijdt, Sophie Scully, Irina Sokolova,
Matthias Ubl, Véronique Van de Kerckhof, Dominique Vanwijnsberghe, Wim
Vroom en Matthias Weniger.
Een apart woord van dank verdienen de leden van de beoordelingscommissie.
Ongetwijfeld hebben zij zonnige zomerdagen moeten doorbrengen met het lezen van het manuscript: Jos Koldeweij, Max Martens, Bernhard Ridderbos, Ron
Spronk en Jeroen Stumpel.
Bovendien ben ik veel dank verschuldigd aan Patrick Larsen, die met zijn scherpe oog de eindredactie voor zijn rekening nam, aan Floor Boissevain voor de
mooie vormgeving en aan Joy Kearney voor de vertaling van de ‘Summary’.
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En, last but not least, veel dank aan Henk Platenburg, Alexandra Verburg (†) en
Vicky Foster voor de zorg en toewijding die altijd aan de beeldbewerking van
materiaal uit de Friedländerarchieven werden besteed.
Tot slot onmetelijk veel dank aan mijn lief Hans, voor zijn engelengeduld én het
accepteren van een geduchte concurrent. Max vroeg doorlopend om aandacht.
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probleemstelling en
verantwoording

Op woensdag 5 juni 1957, nu zestig jaar geleden, vierde Max Friedländer zijn
negentigste verjaardag in het Rijksmuseum te Amsterdam. Onder anderen Erwin
Panofsky eerde hem met een bijdrage in de begeleidende feestbundel. De titel
van diens bijdrage luidt: ‘Glückwunsch an einen grossen Kunsthistoriker’1 – en
met recht. Want Friedländer mag nog altijd worden beschouwd als een vakgenoot die de kunstwetenschap een flinke stap voorwaarts heeft geholpen, die met
zijn weloverwogen zinnen de lezer bij de hand nam en hem deelgenoot maakte
van vraagstukken die de kunstwetenschap bezighielden. Friedländers doelstelling was echter niet gelegen in het presenteren van een definitief en alomvattend
oordeel; een proces van wikken en wegen, een zoektocht naar de hoogste graad
van waarschijnlijkheid was wat hij de lezer voorschotelde. ‘Steine zum Bau herbeigetragen zu haben, darf ich mich wohl rühmen’, zo schreef hij met gevoel voor
bescheidenheid in het nawoord van Die altniederländische Malerei.2
Toen Friedländer zijn loopbaan begon, aan het einde van de negentiende eeuw,
stond de kunstwetenschap nog grotendeels in de kinderschoenen. In tegenstelling tot vandaag trof de kunsthistoricus geen rijk gevulde boekenkast aan met
lijvige monografieën, tentoonstellingscatalogi en beredeneerde collectiecatalogi. Hij was in belangrijke mate aangewezen op eigen bevindingen, op het zelf
oprichten van de fundamenten – een omstandigheid die huidige onderzoekers
weleens uit het oog dreigen te verliezen. Dat veel van Friedländers geschriften
nog altijd behoren tot de standaardliteratuur, ook al zagen ze meer dan een halve eeuw geleden het licht, zegt veel over de bijdrage die hij heeft geleverd aan
het kunsthistorische onderzoek. Friedländer hechtte veel belang aan ‘Denken
in eigentlichen Sinn’. Niet het weerspreken van andermans bevindingen, maar
hetgeen de kunsthistoricus zelf uit eigen ‘Eindruck u.[nd] Anschauung’ te berde
wist te brengen, vormde voor hem de kern van kunsthistorisch onderzoek.3 Dat
inzicht, het varen op eigen denkvermogen, heeft hem uiteindelijk gemaakt tot de
grote kunsthistoricus aan wie Panofsky welgemeend hulde bracht.
Wie Friedländer zegt, zegt kennerschap. Menig geschrift wijdde Friedländer
aan het verwoorden van het wezen van het kennerschap, een methode die vanwege de subjectieve oordeelsvinding al tijdens zijn loopbaan werd gekwalificeerd
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als onwetenschappelijk en bijgevolg eigenlijk geen methode mocht heten. In
weerwil van de kritiek is Friedländer blijven vasthouden aan het kennerschap
als een benaderingswijze waarmee wel degelijk wetenschappelijk resultaat is te
boeken, ook al ontbeert het een theoretische grondslag. Methode, het onderwerpen van de bewaard gebleven monumenten aan wetmatigheden, het gedwongen
keurslijf van de compilatie, Friedländer geloofde er niet zo in. In navolging van
zijn leermeester Ludwig Scheibler, bestond methode wat hem betreft uit niets
anders dan ‘bescheidene Redlichkeit’. Zodra al te nadrukkelijk naar samenhang
wordt gezocht, zo meende Friedländer, ontstaat een misvormd kader dat niet in
overeenstemming is met de werkelijke loop der geschiedenis. ‘Wir sind ja nicht
dabeigewesen’ is de droge vaststelling die Panofsky terloops uit zijn herinneringen aan Friedländer put.4 Eerzucht, vooringenomenheid, naar Friedländers stellige overtuiging dreigen dergelijke eigenschappen in het al te nadrukkelijk streven
naar methode de werkelijke fundamenten te vormen waarop denkbeelden zijn
gestoeld. ‘Jede Bestrebung, die Subjektivität des Urteils einzuschränken, führt
zu Verkümmerung des Urteils, das seinem Wesen nach subjektiv ist, und nur
zur Ausschaltung des einzigen Organs, das uns zur Aufnahme von Kunstwerken
verliehen ist. Überzeugt, daß wirkliche Objektivität unter keinen Umständen erreichbar ist, möchte ich die Schädigung vermeiden, die mit dem Streben darnach
unausweichlich verbunden ist.’5 Kortom, kennerschap, hoezeer ook verfoeid, in
Friedländers opvatting is de kunsthistoricus ertoe veroordeeld. Het is deze simpele en wellicht ook mismoedige vaststelling die het waardevol maakt om het
kennerschap juist te belichten vanuit het perspectief van de man die in zekere
zin mag worden gezien als de verpersoonlijking ervan. Op welke wijze droeg
Friedländer bij aan kunsthistorische kwesties die in zijn tijd het wetenschappelijke discours bepaalden en hoe verhield hij zich tot andere protagonisten?
Want Friedländer maakte, net zoals de kunsthistoricus tegenwoordig, deel uit
van een kunsthistorische gemeenschap. Een gemeenschap die we enkel nog kennen door auteursnamen die ons toeschijnen vanaf verschoten boekbanden of tevoorschijn komen bij het raadplegen van een inmiddels muf ruikende jaargang
van een kunsttijdschrift. De bijbehorende gezichten bestaan uitsluitend nog als
onveranderlijke zwart-witfoto’s. Toch was deze gemeenschap vanzelfsprekend
ooit net zo levendig als de onze, waarin vriendschappen werden gesloten, waarin
men met elkaar optrok of juist zoveel mogelijk trachtte te mijden, waarin men
elkaar afrekende op grond van de wetenschappelijke prestaties die werden geleverd. De enige mogelijkheid zich een beeld te vormen van de mens achter de
naam vormt het lezen van diens geschriften, wetenschappelijke bijdragen enerzijds en brieven anderzijds – voor zover het lot ze liet bestaan, aangevuld met
bijvoorbeeld gepubliceerde interviews en herinneringen van een jongere generatie. Friedländer was behept met een groot gevoel voor taal en de ironie, ook de
zelfironie, was het wapen waarmee hij gewoon leek het leven tegemoet te treden.
Dat maakt dat hetgeen hij aan het papier toevertrouwde de lezer het idee geeft
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diens persoonlijkheid toch enigermate te kunnen peilen. Want wie oog heeft voor
toonzetting krijgt een aardige indruk opgediend van wat Friedländer als kunsthistoricus, maar ook als mens, bewoog, wat enthousiasme opwekte of juist ergernis.
Bijgevolg gaat de geschiedenis van de kunstgeschiedenis niet alleen over het
schetsen van ontwikkelingen binnen de kunstwetenschap, over wie wanneer een
belangwekkend inzicht presenteerde en hoe dat de kennis over een bepaald onderwerp verder bracht. Het gaat ook over persoonlijkheden en hoe zij zich bewogen in die kunsthistorische gemeenschap waarvan zij deel uitmaakten, aan het
teruggeven van een beetje kleur aan het verleden. En daarmee rijst ook de vraag
in hoeverre tegenstellingen tussen persoonlijkheden, los van zuiver inhoudelijke
argumenten, de loop bepaalden van een kunsthistorisch debat. Een factor die in
de samenvattende literatuur meestal onder de oppervlakte blijft.
De wijze waarop dit zou moeten gebeuren is uiteraard een kwestie van keuze:
allesomvattend, breed uitwaaierend over tal van onderwerpen, geen detail ongemoeid latend, of het vizier gericht op een beperkt aantal thema’s die de mogelijkheid bieden het onderwerp zo dicht mogelijk op de huid te zitten, om bijkans
binnen te dringen en de sfeer te proeven waarbinnen een discussie zich voltrok.
Gekozen is voor de laatste optie, omdat verdieping uiteindelijk interessanter is
dan een schier eindeloze opsomming van vergelijkbare feiten en omstandigheden, alsook vanwege de overtuiging dat Friedländers persoonlijkheid zo het beste
tot zijn recht komt. Om die reden is ervoor gekozen om Friedlander, evenals de
andere protagonisten, door middel van citaten geregeld zelf aan het woord te laten. Want het is meer dan de moeite waard om kennis te nemen van woordkeuze
en toonzetting van een oudere generatie, en van Friedländers ‘Sprache’ in het
bijzonder.
Een belangrijke basis om invulling te geven aan het streven Friedländers persoonlijkheid in de schijnwerpers te zetten, vormden uiteraard de archieven. In de
eerste plaats de archieven die door Friedländer zelf werden aangelegd en thans
worden bewaard bij het rkd – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den
Haag. Zijn persoonlijke werkmateriaal bestaat uit vele duizenden foto’s en reproducties van schilderijen die zijn voorzien van beknopte notities, alsmede uit kunsthistorische aantekeningen, manuscripten, ruim honderdvijftig notitieboekjes, enige correspondentie, krantenknipsels en divers ander materiaal. Daarenboven ook
de Aphorismen aus Krieg- u.[nd] Nachkriegszeit, een verzameling overpeinzingen
door Friedländer opgeschreven in een tijd dat de wereld in vuur en vlam kwam te
staan en hij, broos en verstoten door het vaderland, terugkeek op wat hem in zijn
leven had beziggehouden – serieus en geestig tegelijkertijd.
In de tweede plaats de museale archieven van het Zentralarchiv in
Berlijn, dat onder meer de archieven huisvest van de Gemäldegalerie en het
Kupferstichkabinett, waaraan Friedländer zo goed als zijn gehele arbeidzame leven was verbonden. Ten slotte ook andere archiefbestanden waarin Friedländer
zijn sporen heeft nagelaten.
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Naast Friedländers eigen geschriften, vormde de biografie van Simon Elson, Der
Kunstkenner Max J. Friedländer. Biografische Skizzen, eveneens een belangrijke
bron.6 Vanuit een meer historisch perspectief belicht Elson leven en loopbaan van
Friedländer in tal van facetten, geschreven in een aantrekkelijke, feuilletonachtige stijl. Onderhavig proefschrift kan tot op zekere hoogte als het kunsthistorische
luik worden beschouwd waarvan Elsons boek de wederhelft vormt.
Het mag als een uitdaging worden gezien om verhalen die als snippers in de
vele bronnen verstopt liggen onder het stof vandaan te halen. Het is zoals gezegd
een bewuste keuze geweest om Friedländers verdiensten voor de kunstwetenschap niet in hun volle omvang voor het voetlicht te willen brengen, maar juist
een aantal treffende casussen eruit te lichten om op die manier verschillende
overkoepelende thema’s aan de orde te stellen. Dit proefschrift vangt aan met
een hoofdstuk gewijd aan Friedländers verhouding tot Wilhelm Bode, ‘der allgewaltige Generaldirektor der Preußischen Museen, der Wirkliche Geheime Rat,
die grundlos gefürchtete Exzellenz’,7 met wie hij decennialang een goed geoliede tandem vormde. Ten tweede is er aandacht voor het kennerschap, waarvan
Friedländer een vurig pleitbezorger was, en het daaraan verbonden fenomeen van
de expertiseverschaffing, een wijdverbreid gebruik in Duitsland, dat Friedländer
in het kielzog van het opkomende nationaalsocialisme danig in de problemen
zou brengen. Tot slot speelde Friedländer een belangrijke rol in een aantal prangende kunsthistorische vraagstukken op het terrein van de vroege Nederlandse
schilderkunst – enerzijds kwesties waaraan anderen nadrukkelijk en soms ook
luidruchtig deelnamen, anderzijds waar bemoeienis node werd gemist.

Tot besluit
Een slager behoort niet zijn eigen vlees te keuren en zo is het ook niet aan de promovendus zijn proeve van bekwaamheid zelf van een kwaliteitsstempel te voorzien. Niettemin doet hij dat natuurlijk toch, al was het maar door middel van een
onuitgesproken gevoel van tevredenheid. Immers, het middelpunt van dit proefschrift is een persoon aan wie de dood al decennialang het zwijgen heeft opgelegd.
Dat onherroepelijke feit maakte dat aldoor de plicht werd gevoeld om recht te doen
aan diens persoonlijkheid. Hopelijk is dat ook gelukt.
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Noten
1 	Panofsky 1957.
2 	Friedländer 1937, p. vii.
3 	‘Statistik wäre interessant, über den Teil der Arbeitszeit, die Gelehrte mit Lesen zubringen. Doch den bei weitem größten Teil. Sie denken Gedanken Anderer, die ihrerseits Gedanken Anderer gedacht haben. Dies aber kein Denken in eigentlichen Sinn.
Aus Überdruß u.[nd] Ehrgeiz lesen sie kritisch, d.[as] h.[eißt] widersprechen. Aber
auch dies kein Denken im eigentlichen Sinn. Das Seltene, Neue nur, sobald ein individueller Kopf aus Eindruck u.[nd] Anschauung schöpft.’; Friedländer, Aphorismen
[Heilbrunn 1967, p. 47].
4 	Panofsky 1957, p. 15.
5 	Friedländer 1924a, p. 10.
6 	Elson 2016.
7 	Perls 1963, p. 18.
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1. Het tweede blad van ‘Ego’. rkd,
Archief Max J. Friedländer
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1. max friedländer en
wilhelm bode

‘Als Jude hielt ich mich in der Jugend für benachteiligt mit beschränkten
Aussichten und richtete mich auf diese Lage ein’, zo noteerde Max Friedländer
met een zekere nuchterheid in de nadagen van zijn leven. Het betreft een zin uit
‘Ego’, een drie notitiebladen tellende omschrijving van zijn eigen persoonlijkheid, die onderdeel uitmaakt van een manuscript dat hij de titel Aphorismen aus
Krieg- u.[nd] Nachkriegszeit meegaf. Zorgvuldig weggeborgen in een kartonnen
doos kwam het pas na zijn dood tevoorschijn (afb. 1). Behalve ‘Ego’ bevat de
verzameling notitievellen nog tal van andere overpeinzingen die Friedländer
de moeite waard had geacht om aan het papier toe te vertrouwen.1 ‘Wenn ich
mit einer Objektivität, die mir gegeben ist – ein kluger Mann meinte einmal,
ich wäre krankhaft objektiv –, meine Mängel an gelehrter Bildung, an Fleiß ins
Auge fasse, andererseits meine Erfolge, die erworbene Autorität, die Achtung,
die ich ohne jede Strebsamkeit gewonnen habe, so muß ich zu dem Ergebnis
kommen, daß ich mit einer spezifischen einseitigen Begabung ausgestattet bin,
und muß gewisse Kräfte, wie visuelles Gedächtnis, Anlage zur Kennerschaft sowie die Fähigkeit zum Schriftsteller, hoch einschätzen. In der Tiefe war ich mir
dieser Vorzüge auch bewußt, sodaß bei aller Bescheidenheit im Auftreten geistiger Hochmut, ein Gefühl der Überlegenheit, mir nicht fehlte. Duldsam, vertraulich in Gesellschaft unbedeutender Zeitgenossen, zurückhaltend und verschlossen gegenüber stärkeren Persönlichkeiten, ohne Talent für Freundschaft,
habe ich seelisch isoliert gelebt’, aldus besluit Friedländer de karakterschets die
hij van zichzelf optekende.2 Het is zonder twijfel een eerlijk portret. Niet gedreven door eerzucht en grootse ambities zoals de onvermoeibare Wilhelm Bode
(1845-1929), vanaf 1905 Generaldirektor van de Berlijnse Königliche Museen,
maar veeleer als liefhebber en zich bewust van zijn talenten voelde Friedländer
zich een leven lang toegewijd aan de Berlijnse musea. Dezelfde gelijkmoedigheid met betrekking tot zijn loopbaan openbaart zich ook elders in Aphorismen
aus Krieg- u.[nd] Nachkriegszeit, wanneer hij in ‘Erinnerungen an Bode’ schrijft:
‘Nicht wenig verwundert war ich dann über meine “Carriere”. Beworben habe
ich mich nie um einen Posten. Was ich erreicht habe, ist mir ohne mein Zutun
geschenkt worden. Ich war auch nie im Stande, mich um etwas zu bewerben,
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weil ich stets meinen Wert in den Augen der Anderen gering einschätzte, nicht
aus echter Bescheidenheit. In Tiefsten habe ich meinen Wert durchaus nicht
niedrig eingeschätzt. Übrigens: wer tut das?’3

De eerste schreden
Max Friedländer werd geboren op 5 juni 1867 in Berlijn, als tweede kind in een welgesteld gezin dat uiteindelijk zou bestaan uit drie jongens (Ernst, Max en Felix) en
twee meisjes (Amalie en Ella).4 Zijn vader Leopold Friedländer (†1896), gehuwd
met moeder Helene Nöther (1843-1894), was bankier, diens broers Siegmund en
Theodor hadden een vooraanstaande juwelierszaak aan Unter den Linden. Felix
(1868-1914), die een jaar na Max werd geboren, zou nadien als compagnon intreden in de firma.5 Het ouderlijk huis was gelegen aan de Dorotheenstrasse, ‘das
kaum 200 Meter entfernt steht von dem Alten Museum’, zo schreef Friedländer
vele jaren later veelbetekenend in het voorwoord van Von Kunst und Kennerschaft.6
Reeds gedurende zijn studiejaren onderscheidde de jonge Friedländer zich van
zijn medestudenten door zijn kennis van de vroege Nederlandse schilderkunst.
Adolph Goldschmidt (1863-1944), die samen met Friedländer bij professor Anton
Springer (1825-1891) te Leipzig studeerde en nadien zou uitgroeien tot kenner
van de Middeleeuwse boekverluchting en ivoorsnijkunst, tekende in zijn levensherinneringen het volgende voorval op: ‘Bei einer der Übungen, als Springer einen Katalog mit Abbildungen vorlegte und keiner von uns über eine derselben
irgendetwas zu sagen wußte, behauptete Friedländer schlankweg: “Das ist vom
Autor der weiblichen Halbfiguren”, was uns alle verblüffte, denn wir wußten von
solchen anonymen Malern überhaupt nichts.’7
In 1891, Friedländer is dan drieëntwintig jaar, promoveerde hij summa cum
laude bij Springer op een dissertatie over de Duitse schilder Albrecht Altdorfer
(ca. 1480-1538) (afb. 2).8 Vrijwel meteen na zijn promotie ving Friedländer aan
met een volontariaat bij het Kupferstichkabinett van de Königliche Museen te
Berlijn onder Friedrich Lippmann (1838-1903) en ook na dat jaar bleef hij als
vrijwillig secretaris aan het Kupferstichkabinett verbonden.9 In 1894 verbond
hij zich als wetenschappelijk medewerker aan het Wallraf-Richartz-Museum te
Keulen, met de opdracht de verzameling prenten te ordenen. Het verblijf te
Keulen beviel hem slecht en een jaar later vestigde hij zich weer in Berlijn.10
Aan zijn voormalige studiegenoot Adolph Goldschmidt berichtte hij aan de vooravond van zijn terugkeer:
[...] Nun kommt eine Neuigkeit!
Am 1. Januar [1895] kehre ich nach
Berlin zurück. Die hiesige
Inventarisierung lasse ich
unbeendigt hinter mir. Der
Hauptgrund zu diesem Ent-
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2. Bul behorend bij de verkrijging van de graad
van doctor. rkd, Archief Max J. Friedländer
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schluß ist der Wunsch meines Vaters, mich zur Zeit
im Hause zu sehen. Die Nebengründe können Sie sich leicht
ergänzen, da ich ja öfters mit
Ihnen über die Beschaffenheit
des Kupferstichmaterials, das
mich hier beschäftigt hat,
über die Aussichten betreffs
Einrichtung eines regulären
Kupferstichkabinets gesprochen
habe. Die Fortführung des
Inventars bis zum Ende in
demselben Tempo u.[nd] in derselben Methode wie bisher
würde etwa noch 1 Jahr
in Anspruch nehmen. So
wenig ich nun bedauere 1
Jahr in Köln gelebt und
mich dieser an sich ja unerfreulichen Aufgabe gewidmet
zu haben, so sehr würde ich
es mir überlegen, ob ich noch
ein 2. Jahr dranwenden sollte,
zumal da ich wissenschaftlich
wenigstens auf meinem
Interessengebiete die
Gelegenheit des Ortes einiger[-]
maßen ausgenutzt habe.
Als ich hierher ging, hatte
ich die Möglichkeit – wenn
auch nicht die Wahrscheinlichkeit – im Auge, daß ich
aus der Inventarisierungsarbeit etwa eine dauernde
Stellung am hiesigen Museum
durch Schöpfung eines
bescheidenen Kupferstichkabinettes mir schaffen bieten würde.
Aldenh.[oven] hatte mir darauf
hindeutende Bermerkungen
gemacht. Jetzt kenne ich
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die hiesigen Verhältnisse
genügend, um die Unmöglichkeit einer dauerender
Position zu erkennen. – Da
ich die Inventarisierung
aller hier vorhandenen Stiche
soweit vorbereitet habe, daß
auch ein Nicht-Fachmann
sie nach dem von mir
aufgestellten Systeme zu
Ende führen kann, so
kann ich wohl auch ohne
Gewissenbisse die Position
aufgeben. Ich hoffe, Sie
billigen meinen Entschluß,
dessen Gründe ich Ihnen
mitteile, weil mir an Ihrem
Urteil sehr viel gelegen ist.
Sie haben die Eigenschaft,
Menschliches menschlich anzusehen – im Gegensatze zu einem
sonst geschätzten Collegen,11
dessen Auffassung meiner
Kölner Thätigkeit das für mich
dunkle Jahr 1894 aufzuhellen
nicht geeignet war. – In
Berlin will ich als Privatmann leben und versuchen,
wissenschaftlich zu arbeiten.
[...]
Mit besten Grüßen und in
der Hoffnung, Sie zu Beginn
des neuen Jahres in Berlin
begrüßen zu können
Ihr Max J. Friedländer12
Het voornemen om als privégeleerde zijn wetenschappelijke werkzaamheden
voort te zetten, was slechts van korte duur. In februari 1896 kreeg Friedländer
een betrekking als ‘wissenschaftlicher Hilfsarbeiter’ aan de Gemäldegalerie, waar
Wilhelm Bode als directeur sinds 1890 de scepter zwaaide (afb. 3).13 Friedländer
volgde in deze functie Hugo von Tschudi (1851-1911) op, die vertrok voor de post
van directeur van de Berlijnse Nationalgalerie. Vanzelfsprekend bereikte het
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3. Wilhelm Bode en Max
Friedländer (rechts) met
restaurator Aloys Hauser,
ca. 1900

heuglijke nieuws ook Goldschmidt, die zijn oude studiegenoot per brief zijn gelukwensen zond. In Friedländers antwoord sijpelt al enigszins de pessimistische
inborst door waarvan hij later in zijn Aphorismen zou getuigen:
[...]
Besten Dank auch für die
Gratulation! Sie kennen
die Verhältnisse und wissen
selbst, ob wirklich da etwas
zu gratulieren ist. Ich
weiß es nicht recht. Viel
Aussicht für später öffnet
sich mir ja nicht. Das
Erfreulichste an der problematischen Anstellung war die
liebenswürdige Form, in der
die Sache ohne mein Zuthun
an mich kam. Das Meiste
hat von Tsch.[udi]’[s] liebenswürdiger
Hinweiss auf meine “Kennerschaft” gemacht. B.[ode] selbst ist auf
dem Gebiet der “deutschen” u.[nd]
Altniederländer” nicht so
sicher wie auf anderen Gebieten und holte mich wohl
als minderwertigen Ersatz
für v.[on] Tsch.[udi].14 Ich hoffe am
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Museum Einiges zu lernen
und dann wieder als Privatman die kargen Ergebnisse
zu verwerten, die das
relativ reiche am Museum
mir unter die Finger
kommende Material mir bietet.
[...]15
Ondanks de weinig hooggespannen verwachtingen, beviel de jonge Friedländer
Bode kennelijk zo goed dat hij per 1 januari 1897, vijf maanden voor zijn dertigste
verjaardag, werd bevorderd tot ‘kommissarischer Direktorialassistent’.16 Hoewel
Bodes dominante persoonlijkheid in vrijwel alle opzichten tegengesteld was aan
die van zijn ondergeschikte, zou hun samenwerking in de navolgende jaren buitengewoon vruchtbaar blijken. In ‘Erinnerungen an Bode’ omschrijft Friedländer
treffend het karakter van zijn superieur, alsook de verstandhouding tussen hen
beiden: ‘Ich habe Wilhelm Bode gut gekannt, da ich ihm durch Jahrzehnte nahe
stand und als Gehilfe ihm lange Zeit tätig war. Jedenfalls habe ich ihn besser gekannt als er mich. Dies schon deshalb, weil der Diener, der Untergebene mehr von
von seinem Herrn weiß als der Herr von dem Diener. Überdies war Bode als eine
eminent aktive Natur kein guter Beobachter und kein Menschenkenner. Mich hat
er wohl geachtet. [...] Ich glaube aber, daß es eher meine Schwächen als meine
Kräfte waren, die mich ihm empfahlen. [...] Schlagfertig im Gespräch, nicht selten
übermütig ausfallend, war er befangen und außer Stande, seine Untergebenen zurechtzuweisen, während er gegen Abwesende sich oft unglimpflich ausließ. [...] Seit
1896 zeitweilig krank, niemals ganz gesund, was aber seine enorme Arbeitskraft in
bewunderenswert geringem Grade hemmte. [...] Dem Rassetypus nach entschieden germanisch, blond, mit messerscharfer Nase, soldatisch, wenn auch ohne
Robustheit, erschien er bedrohlich und vermochte umso leichter, wenn er wollte, die Besucher mit unerwarteter Freundlichkeit und Vertraulichkeit für sich und
seine Zwecke zu gewinnen. [...] Bode verfügte über ein überaus zuverlässiges visuelles Gedächtnis, über einen genial einseitig auf Bereicherung der staatl.[ichen]
Sammlungen gerichteten Ehrgeiz und hat ein halbes Jahrhundert lang wirksam
für die Berliner Museen, zeitweilig begünstigt durch die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse, mehr geleistet als irgend ein anderer Museumsleiter für irgend ein anderes Institut. [...] Bode war ganz und gar unphilosophisch, betrachtete
keine Angelegenheit von mehr als einer Seite. Er sah schwarz oder weiß, gut oder
böse, förderlich oder feindlich, kannte keine Zwischenstufen. Hindernisse vorauszusehen, zu fürchten, ihnen vorzubeugen, war nicht seine Sache. In Folge dessen
ergrimmte er, sobald er auf Widerstände stieß. Er hat mehr Fehler gemacht in der
Aktion als im Unterlassen. Er war Jäger, nicht Angler. [...] Bode war eine Generation
älter als ich. Dennoch hatte ich manchmal das Gefühl, älter zu sein als er, jeden-
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falls hatte ich mehr als er etwas von der Gleichgültigheit, dem Skeptizismus, der
Resignation, den Eigenschaften, die sich mit den Jahren steigern, wovon bei ihm,
als er 80 war, noch nichts zu merken war. In dieser und in anderen Hinsichten war
ich seine Antipode, ihm so fremd, daß Vertraulichkeit zwischen uns nicht aufkam.
Dennoch war er mir gewogen und ein nobler Vorgesetzter, ich für ihn ein gewissenhafter, aufmerksamer Helfer.’17
Hoe het tweetal Bode-Friedländer in de praktijk te werk kon gaan, illustreren
twee min of meer willekeurige voorbeelden uit de eerste jaren van hun samenwerking. De gretigheid van Bode enerzijds en de behoedzaamheid van Friedländer
anderzijds, bewees zich als buitengewoon effectief voor het in de wacht slepen
van aanwinsten voor de Gemäldegalerie.18

Zeven schilderijen uit de verzameling Hope
Dat schilderijen uit de verzameling van Lord Francis Pelham Clinton-Hope, voor
het publiek te bezichtigen in het Londense South Kensington Museum (afb. 4),19 wegens financiële problemen van de eigenaar binnen afzienbare tijd op de markt zouden komen, was Bode al enige jaren bekend.20 Maar toen het eindelijk zover was,
in juli 1898, werd hij dermate gehinderd door lichamelijk ongemak dat in plaats
van af te reizen naar Londen, er weinig anders opzat dan verlichting te zoeken in
het in Oostenrijk gelegen kuuroord Bad Gastein.21 Slechts een sturende rol via de
plaatselijke telegrafist zou
tot de mogelijkheden behoren; de onderhandelingen
ter plaatse moest hij overlaten aan zijn nog weinig ervaren assistent Friedländer
en aan Generaldirektor
Richard Schöne (1849-1920).
Ondertussen had Bode wel
de nodige voorbereidingen getroffen: de collectie
was zorgvuldig doorgelicht,
een wensenlijstje inclusief
waardeschattingen
opgesteld en ook in de financiële ondersteuning door de

4. Titelpagina uit: The Hope
Collection of Pictures of the
Dutch and Flemish Schools [...],
Londen 1898
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Kaiser-Friedrich-Museums-Verein was voorzien.22 Niettemin, er lagen nog enige
obstakels in het verschiet.23
De eerste hindernis betrof het feit dat er meerdere kapers op de kust waren om
de aangeboden schilderijen en bloc te verwerven, zo blijkt uit een aan Berlijn gerichte brief van Otto Gutekunst van de Londense kunsthandel Colnaghi. Aan de
ene kant was dat een consortium waarin de firma Colnaghi een minderheidsbelang
had en dat onder aanvoering stond van de eveneens in Londen gevestigde kunsthandelaar Asher Wertheimer; aan de andere kant diens broer Charles Wertheimer
en kunsthandel Agnew.24 Uiteindelijk wist het consortium Wertheimer-Colnaghi
alle drieëntachtig aangeboden schilderijen uit de verzameling Hope voor 121.550
pond te verwerven.25 Bode, die al jaren goede contacten onderhield met William
McKay en Otto Gutekunst, partners in de firma Colnaghi, had er in voorzien dat
de Kaiser-Friedrich-Museums-Verein en een van zijn leden, de bankier Robert
von Mendelssohn, de aankoopsom van het aandeel Colnaghi zouden voorschieten,
waarvoor Bode als wederdienst het recht op eerste keus had bedongen.26
Het op voorhand door Bode opgestelde wensenlijstje met schilderijen die hij zeker wilde verwerven, betrof de volgende kunstenaars: Jan Steen, Nicolaes Maes,
Rubens, Vermeer en Jan van der Heyden.27 Van Jan Steen en Jan van der Heyden
waren er elk twee schilderijen die voor verwerving in aanmerking kwamen
en waaruit een keuze moest worden gemaakt (afb. 5-8).28 De twee landschappen van Rubens, Landschap met toren en Kustlandschap met de schipbreuk van
de H. Paulus, waren beide gewild, alsook de enige stukken van respectievelijk
Nicolaes Maes, De appelschilster en Johannes Vermeer, Interieur met een man die
een vrouw een glas wijn aanbiedt (afb. 9-12). Bovendien had Bode zijn lijstje voorzien van minimum- en maximumprijzen (in Britse ponden) waarvoor hij dacht
dat de schilderijen waren te krijgen:
J. Steen

3500-4500

N. Maes

2500-3000

Rubens

800-1200

   ”

500-1000

Vermeer

6500-8000

J. v. Heyden

1000-1500

Op 26 juli 1898, de dag waarop het door Asher Wertheimer uitgebrachte bod op
de schilderijen uit de verzameling Hope aan hem werd toegewezen,29 berichtte
Friedländer vanuit Londen aan Bode: ‘Obwohl unsere Angelegenheit wesentlich
durch Telegramme erledigt werden muß, möchte ich Ihnen von Kriegsschauplatz
doch mit der größeren Ausführlichkeit der brieflichen Mitteilung die Situation am
Tage nach dem Zuschlage darstellen. Ich bemühe mich lebhaft die in Ihren Brief
aufgestellte Liste zu den dort fixierten Maximalpreisen (von den Minimalpreisen
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5. Jan Steen, De kinderdoop (‘Soo de ouden songen,
soo pypen de jongen’), Berlijn, Staatliche Museen zu
Berlin – Gemäldegalerie. Foto uit: Cat. Hope 1898

6. Jan Steen, Interieur met een vrouw die een
glas wijn aanbiedt aan een oesters etende man,
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen.
Foto uit: Cat. Hope 1898
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7. Jan van der Heyden, Gezicht op een kerk met
boerderij, Polesden Lacey, Surrey, The National
Trust. Foto uit: Cat. Hope 1898

8. Jan van der Heyden, De straat voor de
Haarlemmer poort te Amsterdam, Berlijn,
Staatliche Museen zu Berlin – Gemäldegalerie.
Foto uit: Cat. Hope 1898
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9. Peter Paul Rubens, Landschap met toren,
Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin –
Gemäldegalerie. Foto uit: Cat. Hope 1898

10. Peter Paul Rubens, Kustlandschap met de
schipbreuk van de H. Paulus, Berlijn, Staatliche
Museen zu Berlin – Gemäldegalerie. Foto uit:
Cat. Hope 1898
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11. Nicolaes Maes, De appelschilster, Berlijn,
Staatliche Museen zu Berlin – Gemäldegalerie.
Foto uit: Cat. Hope 1898

12. Johannes Vermeer, Interieur met een man
die een vrouw een glas wijn aanbiedt, Berlijn,
Staatliche Museen zu Berlin – Gemäldegalerie.
Foto uit: Cat. Hope 1898
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kann leider nicht mehr die Rede sein) durchzusetzen.’30 Wertheimer, zo bleek,
had zijn zinnen gezet op de realisatie van een zo hoog mogelijke opbrengst. Hij
was enkel bereid het wensenlijstje van Bode, alsook de aankoop van twee schilderijen waarvoor een lid van de familie Rothschild (‘eine Rothschild’) belangstelling had, af te handelen om vervolgens de zaak te laten rusten en op reis te
gaan. Behalve van de schilderijen op Bodes verlanglijstje, had Friedländer in zijn
notitieboekje, dat nimmer in de binnenzak ontbrak, ook de vraagprijzen van een
groot aantal andere werken genoteerd die eventueel voor verwerving in aanmerking konden komen.31 Friedländer bericht Bode dat het vooralsnog uitgesloten
is dat Berlijn het enig aangeboden schilderij van Pieter de Hoogh (afb. 13) in de
wacht zal kunnen slepen aangezien Wertheimer het werk op 17.000 pond heeft
getaxeerd en voornemens is het samen met een van de twee beschikbare werken
van Gerard Dou voor 30.000 pond aan de thans voor Friedländer nog onbekende
Rothschild te verkopen. De Vermeer achtte Friedländer echter belangrijker dan
het schilderij van De Hoogh en sowieso het belangrijkste schilderij dat te verkrijgen was: ‘Soviel ich weiß, ist in ganz England nichts Entsprechendes.’ Hij stelde
dan ook voor dat als er een offer gebracht moest worden het beter was Jan Steen
te laten varen dan Vermeer. Volgens McKay, zo meldt Friedländer verder, is de
Vermeer niet onder de 10.000 pond te verkrijgen en de Steen niet onder de 5.000
pond. Hij zegt Bode toe in de komende dagen te proberen er wat gunstigere voorwaarden voor Berlijn uit te slepen.

13. Pieter de Hooch, Interieur met wijn
drinkend gezelschap, Parijs, Musée du
Louvre. Foto uit: Cat. Hope 1898
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Aan Friedländers brief was een telegram richting Bad Gastein voorafgegaan.32 Hierin maakt hij eveneens melding van de hoge prijzen en bovendien
dat hij Berlijn om 30.000 pond had verzocht ten behoeve van de financiering van
Colnaghi’s aandeel in het consortium. Voorts meldt hij dat de Vermeer niet voor
de door Bode getaxeerde 8.000 pond is te verkrijgen, maar belooft zijn uiterste
best te zullen doen. Dezelfde dag nog telegrafeerde Bode bemoedigend terug:
‘Vortrefflich jetzt durchsetzung unserer liste hauptaufgabe waere auch Hooch erhaeltlich’.33 Op 26 juli ontving Friedländer ook een telegram van Generaldirektor
Schöne waarin deze aankondigde hem de aanstaande donderdag in het hotel te
treffen. Hij maande Friedländer bovendien, indien mogelijk ‘freie Auswahl der
Bilder zu reservieren’, en, voegde hij er nog aan toe ‘verzichten Sie noch nicht auf
Pieter Hooghe’.34 In Bad Gastein liet Bode er ondertussen geen gras over groeien.
De volgende dag meldde hij Friedländer per telegram dat hij Schöne en Robert
von Mendelssohn had verzocht om onmiddellijke betaling van een voorschot van
32.000 pond.35 Bovendien kon de aankoopsom voor de zes gewenste schilderijen
worden verhoogd tot 20.000 pond. Dezelfde dag nog telegrafeerde Friedländer
aan Bode terug: ‘Denke alles zu bekommen ausser hoogh der 17000 taxiert /
Schöne kommt morgen’.36
Behalve dat hij per telegram berichtte, schreef Friedländer op 27 juli ook
weer een brief aan Bode om hem nader in te lichten over de verhouding tussen Colnaghi en Wertheimer, die anders bleek te zijn dan Bode veronderstelde:
‘Colnaghi stehen zu W.[ertheimer] nicht so, daß sie ihm einen Teil der Sammlung
zu einem bestimmten Preise abnehmen können, sondern sie sind an dem Ganzen
zu ¼ (mit Nutzen und Schaden) beteiligt. Wenn sie nur auch unsere Interessen
aus Anstand und den Versprechen gemäß bis zu einem gewissen Grade vertreten,
so haben sie immerhin gemeinsame Interessen mit W.[ertheimer], die den unseren widersprechen, da jede Erhöhung der Preise (auch die der von uns gewählten
Bilder) auch ihnen finanziell zu Gute kommt.’37 Vooral de schilderijen die niet
op voorhand op het verlanglijstje stonden, zijn daardoor moeilijk alsnog in de
deal te betrekken. ‘Ich bedauere vor allem, daß wir den herrlichen Adriaan v.d.
Velde herausgelassen haben. Jetzt ist Excellenz, der seit heute Morgen hier ist,
von diesem Bilde höchst entzückt.Wertheimer taxiert das Gemälde jetzt auf 5000£
und thut überdies als ob er es auch dafür nicht lassen könnte. W.[ertheimer] ist
natürlich maßgebend, und Colnaghi kommen kaum in Betracht’ (afb. 14). Samen
met Schöne had Friedländer de schilderijen nauwgezet bekeken en ze waren het
erover eens dat de Vermeer was te verkiezen boven de enigszins beschadigde De
Hoogh. Het kleine landschap van Rubens stond buiten kijf en afhankelijk van de
prijs vormde het grote landschap, ook van Rubens, een mooie aanvulling. Van de
schilderijen van Jan Steen stak ‘der figurenreiche “Steen”’ (De kinderdoop of ‘Soo
de ouden songen, soo pypen de jongen’) er in vele opzichten boven uit. Over de
Nicolaas Maes kon geen twijfel bestaan. Het schilderij van De Hooch, zo schreef
Friedländer aan Bode, bleef vooralsnog onbereikbaar daar het vermoedelijk voor
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14. Adriaen van de Velde, De boerderij, Berlijn,
Staatliche Museen zu Berlin – Gemäldegalerie.
Foto uit: Cat. Hope 1898

de al eerder genoemde 30.000 pond aan een van de Rothschilds zou worden verkocht samen met een werk van Dou.
Over de aankoop van een van de Van der Heydens bestond ook nog de nodige twijfel. Schöne betoonde zich niet erg enthousiast en ook Friedländer achtte het beter
een belangrijker schilderij te verwerven, gezien de voor Duitse begrippen enorme
vraagprijzen. Behalve over de prijzen hadden Schöne en Friedländer urenlang onderhandeld om Van der Heyden ingeruild te krijgen voor het landschap van Adriaen
van de Velde. Maar Wertheimer bleek niet te vermurwen: ‘Wertheimer ist natürlich sehr zäh, und die C.[olnaghi’s] können nichts machen.’ De onderhandelingen
leidden uiteindelijk tot het voorlopige resultaat dat de zes schilderijen op Bodes
oorspronkelijke wensenlijstje voor een bedrag van 19.500 pond waren te krijgen,
500 pond minder dan de door Berlijn maximaal gestelde aankoopprijs van 20.000
pond. Friedländer, die zich in zijn vorige brief al verrukt had uitgelaten over de Van
de Velde, wilde het er nog niet bij laten zitten: ‘Ich persönlich bemühe mich daß wir
den “Adriaan” etwa zu 4000 auch noch nehmen.’ Als Schöne, die eveneens zeer van
het landschap onder de indruk was, de deal vervolgens zou beklinken dan zou het
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benodigde extra geld, zo meende Friedländer, geen problemen moeten opleveren.
Mede in dat licht bezien, raadde hij Bode aan de schilderijen die voor Berlijn als
tweede keus golden, voorlopig te laten voor wat ze zijn. Wellicht dat de prijzen naderhand nog zullen zakken. ‘Morgen’ zo besluit Friedländer zijn brief, ‘wird wahrscheinlich unter schweren Seufzern die Sache entschieden werden. – Exc.[ellenz]
ist ja im Allgemeinen für holl.[ändische] Gemälde des 17. J[ahr]h[underts] nicht
sehr warm und deshalb wird ihm die Entscheidung schwer. Hoffentlich sehen Sie,
geehrter Herr Geheimrath die Sache freundlicher an. Mit den besten Wünschen
für Ihr Wohlbefinden, treuergeben, Friedländer.’ Daaroverheen liet Friedländer
nog een telegram naar Bad Gastein uitgaan waarin hij er bij Bode op aandrong
contact op te nemen met Schöne: ‘fuer sechs bilder 19500 gefordert ohne heyden
18000 was / mir erwuenscht erbitte ihre meinung alles andere zuteuer [sic] van
der velde / wir[d] jetzt wohl erwuenscht aber 5000 nachrichten nicht an kunsthaendler [Conaghi] / sondern schoene [Schöne]’.38 McKay baarde de weifelende
houding van Schöne eveneens zorgen en stuurde Bode een telegram waarin hij
het probleem expliciet voorlegde: ‘meine pflicht mitzuthejlen [sic] habe w.[ertheimer] auf 20000 her‑abgedruckt / fuer vermeer maes zwei rubens heyden steen
aber schoene [Schöne] / hier und so unentschloszen aengstlich dasz fuerchte es
geht / schief koennen sie ihm noetiges telgrafiren [sic] ohne mich zu / compromitriren [sic]’.39 Per ommegaande zond Bode een kordate boodschap uit: het bedrag
van 19.500 pond voor de zes geselecteerde schilderijen viel in zijn ogen te rechtvaardigen. Eventueel kon de Van der Heyden ook uit de jaarlijke bijdrage van de
Museumsverein worden gefinancierd. Tot slot verzocht hij de beste Jan Steen uit te
zoeken en nog eens goed de beide Van der Heydens te bekijken.40
Op 29 juli volgde weer een brief en telegram van Friedländer aan Bode.41 Een
hernieuwde onderhandelingspoging had enkel opgeleverd dat de zes schilderijen
die op voorhand voor Berlijn aan Colnaghi waren toegezegd, in plaats van voor
20.000 pond nu voor 19.000 pond waren te verkrijgen. Elke poging om een ander
schilderij in de deal te betrekken, werd wederom door Wertheimer afgehouden.
Friedländer, die geen speelruimte meer zag om de onderhandelingen nogmaals
te heropenen, stelde voor tevreden te zijn met het behaalde resultaat, zeker ook
gezien het feit dat Berlijn de vrije keuze had gekregen uit de werken van Jan Steen
en Jan van der Heyden. Daarenboven had Berlijn als eerste de schilderijen mogen
zien. Wellicht, zo vervolgde hij, viel er over enige tijd alsnog over de Van de Velde te
onderhandelen. Bovendien had zich een mogelijke concurrent aangediend voor de
aan Berlijn toegezegde Vermeer: kunsthandel Agnew had een bod uitgebracht dat
wellicht hoger was dan de aankoopprijs die met Berlijn was beklonken. De schilderijen van De Hoogh en Dou waren ondertussen aan Adolph Rothschild verkocht
voor 30.000 pond, een aankoopbedrag dat evenwel geheim diende te blijven.
De volgende dag, op 30 juli, kwam per telegram de goedkeuring van Bode:
‘Abschlusz Erfreulich’.42 En een dag later ook een gelijkgestemd bericht van
Schöne die inmiddels was teruggekeerd naar Berlijn.43 Maar Bode, ver weg in
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Gastein, kon zich bij nader inzien toch niet verzoenen met de gedachte dat het
schilderij van Van de Velde wellicht aan zijn neus voorbij zou gaan. Op 1 augustus
sommeerde hij Friedländer, die zich nog altijd ophield in Londen: ‘Sicherung des
Velde deszen Ausschlieszung Schoene [Schöne] verlangte schein[t] mir notwendig’.44
Op 4 augustus schreef Friedländer, inmiddels ook terug in Berlijn, een brief
aan Bode waarin hij gedetailleerd verslag doet van de gevoerde onderhandelingen over de Van de Velde, ‘der nach meinem persönlichen Geschmacke für uns
eine höchst wünschenswerte Erwerbung wäre’.45 En passant voegt hij er nog
aan toe: ‘nach [Cornelis Hofstede] de Groots Urtheil ist das Bild schlechthin das
schönste des Meisters’.46 De dag waarop Bode zijn telegram had gestuurd met de
opdracht de Van de Velde alsnog zeker te stellen, waren Wertheimer, McKay en
Gutekunst niet in Londen geweest. ‘Ich habe nach langem Hin- und Herreden
mit dem Sohne Wertheimers erreicht, daß wir das Bild innerhalb 10 Tagen zu
5000 £ übernehmen können.’ Ook met de jonge Wertheimer viel niet over andere schilderijen, ‘die wir nicht von vornherein verlangt haben’, te praten. Telkens
bleken de prijzen hoger uit te vallen dan McKay eerder had aangegeven. In het
najaar zou de jonge Wertheimer samen met Gutekunst naar Amerika afreizen
om de schilderijen aldaar voor fikse bedragen te verkopen. Zo hoopte men nog
zo’n 50.000 pond aan de schilderijen uit de verzameling Hope te verdienen.47
De korte adempauze die Friedländer had weten te bedingen, betekende niettemin dat er snel gehandeld moest worden. Eventueel, zo schrijft Friedländer,
zou hij nog een aantal vermogende Berlijnse verzamelaars kunnen benaderen
om hen te verleiden tot een financiële injectie ten behoeve van de aankoop van
het schilderij. De laatste troef die Friedländer jegens de jonge Wertheimer had
uitgespeeld, was om op de terugreis naar Berlijn tot Vlissingen met hem mee te
reizen, en, zo schrijft hij ‘habe mich im Interesse der Sache freundschaftlich zu
ihm gestellt’.
In antwoord op een brief van Bode schreef Friedländer op 6 augustus wederom. Het verblijf in Bad Gastein had Bode geen verlichting gebracht, zo blijkt: ‘Ich
bedauere lebhaft, daß von einer günstigen Wirkung des Gasteiner Aufenthaltes
bisjetzt nichts zu spüren ist’, waarna hij laat volgen: ‘Sehr froh bin ich, daß Sie im
Ganzen durch den Ausfall der Hope-Angelegenheit befriedigt sind.’ Ook Schöne,
zo schrijft Friedländer, bezag de aankoop van de zes schilderijen inmiddels met
een opgewekter gemoed dan in Londen het geval was, ondanks de zware schuldenlast die ermee op de schouders was gehaald. Om Bode de laatste stand van
zaken te geven, volgt een uiteenzetting per schilderij: ‘Von den beiden Steen haben wir das Familienfest gewählt, nicht das Austernfrühstück, also die reichere
Komposition. In dem Austernfrühstück störte Excellenz die Zeichnung der weiblichen Figur, auch machte ich den Umstand der Replik geltend.48 Ich glaube, wir
werden den sehr starken Firniß von dem “Steen” abnehmen, dadurch wird das
Bild noch gewinnen. – Vor den “Heyden” hat Excellenz lange geschwankt. Die
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Qualität schien ihm und auch mir ziemlich gleich. Wir haben den gewählt, den
Sie für besser halten. Es ist weniger Architektur auf diesem Bilde als auf dem
anderen, die Kirche liegt im Mittelgrunde, die Komposition ist sehr reizvoll. Bei
dem anderen Bilde liegt die Kirche plump vorn und links sind vorzüglich gezeichnete Schweine. Auch von dem “Heyden” wird der Firniß abgenommen werden
müssen. Der “Maes” wird am besten zu lassen sein, wie er ist, ebenso der kleine
entzückende “Rubens”. Den großen “Rubens” und den “Delfter Meer” werden wir
wohl reinigen müssen, da der Firniß auch hier fleckig ist.’49
Dan is er nog de kwestie over de aankoop van de Van de Velde. Bode had nog
altijd geen beslissing genomen: ‘Dringend ist jetzt die Frage des “Velde”. Wir haben nur bis Donnerstag das Bild an der Hand. Eben habe ich ein Telegramm erhalten (W.[ertheimer] presses for decision).50 Ich halte eine Preisermäßigung für
ausgeschlossen. McKay kann es nicht durchsetzen, selbst wenn er sich bemühte.
M.[cKay] hat wenig Einfluß. Ich habe, wie ich glaube, die Überredungsmittel erschöpft. Die Leute glauben, die Bilder in Amerika weit besser verkaufen zu können. Excellenz, der jetzt höchst begeistert ist von dem “Velde”, würde Ihnen gewiß
keine Schwierigkeiten machen, wenn Sie mit 5000 auch dieses Bild übernehmen
und unsere Schuldenlast vergrößern.’ Evenwel, zo vervolgt Friedländer: ‘Mir
scheint, wir müssen doch verzichten und können das Gemälde zu einen Preise,
der Ihre Taxe um das Doppelte erhöht bei der jetzt geschaffenen Finanzlage nicht
zugreifen. Vielleicht (wenn auch nicht wahrscheinlich) erhalten wir das Bild
doch später noch angeboten zu einen weniger hohen Preis. Jedenfalls erbitte ich
rasch Ihre Entscheidung. Von den Privatleuten habe ich mit J.[ames] Simon und
[Valentin] Weisbach gesprochen.51 S.[imon] hat gar keine Kauflust und W.[eisbach]
wird durch die Höhe des Preises geschreckt. Mit H.[err] v.[on] M.[endelssohn] will
W.[eisbach] heute sprechen.’
Of Friedländer hier doelbewust het smeulende vuur opstookte om op een succesvolle afloop aan te sturen, kan hooguit worden vermoed. Maar feit is dat Bode
zonder scrupules toesloeg. De brief die McKay op 10 augustus aan Bode schreef
als antwoord op diens klaagzang is veelzeggend en getuigt van onderhandelingsgeest aan beide kanten:
I telegraphed today
“I agree”52 this was to spare you
further unnecessary anxiety.
Believe me I am deeply
grieved at the contents of your
letter and I sincerely hope
that your depression of spirits
is only temporary.
Indeed I have done every
thing in my power to protect
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you from mental strain and
worry.
I will gladly take the A.[driaen] v.[an] der
Velde at £5000 & charge you £4000
to please you and because I
recognise what I owe to your
great kindness and help. I am
deeply grateful.
But do not think that this
purchase of the Hope Collection
is unattended by anxiety. On
the contrary owing to the very
large sum paid and to the
number of unimportant
pictures, we are obliged to
sell the few fine examples
at very high prices –
According to your telegrams
& letters I fought Wertheimer
to retain the Jan Steen, the Vermeer
and the Maas. I had much difficulty
in restraining him as His Excellency
Von Schoene [Schöne] knows.
I think you have been fortunate
enough to secure three at least
of the finest & most important
works in the collection.
As I do not quite wish to lose
the whole of the thousand pounds
& as the transaction would
appear doubtful to Wertheimer
could you not arrange with
Dr. Friedländer that a firm
offer be made of £4000 –
by letter and telegraph –
In any case you are secure
through us. [...]53
Dezelfde dag nog bereikte het bericht Friedländer: ‘Gestern Nachmittag habe ich
die Depesche erhalten, in der Sie mir die Erwerbung des “Adriaan v. d. Velde”
anzeigen. Ich hoffe, daß Sie die Ermäßigung des Preises durchsetzen. Daß wir das
schöne Bild bekommen, freut mich herzlich. Freilich ist die Schuldenlast noch
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größer geworden. Bisher ist die finanzielle Angelegenheit nur soweit geordnet
worden, daß die Herrn v. Mendelssohn, Weisbach und Simon für den Rest des
Geldes, den das Museum nicht für Bilderkäufe in Anspruch nimmt, als Gläubiger
Colnaghi gegenüber eintreten. Es war Herrn General-Direktor besonders unangenehm, daß nach seiner Herrn v. M.[endelssohn] gegebenen Quittung das
Museum die ganze Summe schuldig war.’54 Niettemin, de buit was binnen.55 En
bovenal, geen enkel schilderij heeft zich nadien als miskoop geopenbaard. De
Vermeer, de Jan Steen, de Nicolaes Maes, de Van der Heyden, de beide landschappen van Rubens, evenals het zwaar bevochten landschap van Adriaan van
de Velde: alle zeven zijn ook tegenwoordig nog aan te treffen in een van de zalen
van de Berlijnse Gemäldegalerie.56

Exposition des Primitifs flamands et d’Art ancien
In de vroege zomer van 1902 toog Friedländer naar Brugge voor de groots opgezette overzichtstentoonstelling gewijd aan de Vlaamse primitieven, de Exposition
des Primitifs flamands et d’Art ancien, te zien in het Provinciaal Hof, gelegen aan de
Grote Markt.57 De korte bespreking die Friedländers voorganger Hugo von Tschudi
in het Repertorium für Kunstwissenschaft aan de tentoonstelling wijdde, geeft enigszins een indruk van de inrichting: op de eerste verdieping waren, verdeeld over
zeven ruimten, een kleine driehonderd schilderijen uit de vijftiende en eerste helft
van de zestiende eeuw ondergebracht. Op de tweede verdieping was bovendien
nog een ruimte ingericht met schilderijen uit de latere 16de eeuw. Boven de schilderijen waren Vlaamse wandtapijten opgehangen. De hal op de begane grond toonde foto’s van belangrijke werken die niet in bruikleen waren verkregen. Het even
verderop gelegen Gruuthusepaleis ten slotte, was ingericht met beeldhouwkunst,
goudsmeedkunst, verluchte handschriften en overige kunstnijverheid.58
In het organiserend comité verantwoordelijk voor de sectie schilderijen, hadden onder anderen zitting de Engelse archiefvorser James Weale (1832-1917),59
voormalig inwoner van Brugge (van 1855 tot 1878) en tevens drijvende kracht
achter de tentoonstellingscatalogus, en Georges Hulin de Loo (1862-1945), hoogleraar aan de universiteit van Gent, in wie Friedländer tijdens de voorbereidingen een vakgenoot van formaat had gevonden (afb. 15). Friedländer zelf had als
‘secrétaire honoraire’ zitting gehad in het Duitse ‘comité de patronage’, dat onder
meer verantwoordelijk was voor de onderhandelingen over de bruiklenen.60 Van
de ruim vierhonderd schilderijen die op de tentoonstelling waren te zien, kwamen
er maar liefst 56 uit Duitsland. Desondanks ontbraken uit de grote Belgische musea belangrijke werken en ook menig bekende verzamelaar, aldus Von Tschudi,
had het laten afweten.61
Hoewel Weale genoodzaakt was geweest een deel van de traditionele toeschrijvingen omwille van de eigenaren te handhaven, betekende de tentoonstelling
een keerpunt in de waardering van de Vlaamse primitieven.62 Nog niet eerder
waren zoveel werken tegelijkertijd te zien geweest. In het eerste artikel uit een
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reeks van vijf die Weale naar aanleiding van
de Exposition des Primitifs flamands in 1903 in
The Burlington Magazine publiceerde, sprak
hij de hoop uit dat de tentoonstelling een belangrijke impuls zou geven aan het onderzoek: ‘As in spring time Nature gives us new
proofs of her vigour by the green shoots which
betoken the advent of flower and fruit, so may
we hope that the renewed interest in the history of art and in the lives and works of the
great masters gives promise of a fresh harvest
in the field of research.’63 De voors en tegens
die aan het Provinciaal Hof als tentoonstellingslocatie kleefden, gaf Weale nochtans grif
toe: ‘No better locality could have been chosen for the Exhibition than Bruges, where the
works of the old masters were seen in their
15. De jonge Georges Hulin de Loo
native atmosphere. Unfortunately, the Hotel of
the Provincial Government, a pseudo-medieval building, in which the pictures
were exhibited, was ill adapted for the purpose, but it was the only building in the
town in which they could be securely housed.’64
De beperkingen die Weale opgelegd had gekregen voor de officiële catalogus
van de tentoongestelde schilderijen, werden door Hulin de Loo beantwoord met
de uitgave van een Catalogue critique waarin hij de toeschrijvingen nauwgezet
onder de loep had genomen en een groot deel van de catalogusnummers van
eigen commentaar had voorzien. Bovendien had hij in de Catalogue critique
een inleidend essay opgenomen waarin de identificatie van een aantal anonieme meesters wordt besproken.65 Ook Friedländer besteedde ruim aandacht aan
de tentoongestelde werken in twee uitgebreide artikelen in het Repertorium für
Kunstwissenschaft, alsook in het in folioformaat uitgegeven Meisterwerke der niederländischen Malerei des 15. und 16. Jahrhundert auf der Ausstellung zu Brügge,
waarin een eerste poging wordt gedaan ‘die Persönlichkeiten der Maler je ihrer
größeren oder geringeren Bedeutung entsprechend und der Mannigfaltigkeit
ihrer Schöpfungen’ voor het voetlicht te brengen.66
De Brugse tentoonstelling vormde niet alleen een belangrijke opmaat voor het
nader definiëren van de verschillende kunstenaarspersoonlijkheden die verantwoordelijk waren voor de schilderijenproductie in de Nederlanden in de vijftiende en zestiende eeuw, maar was tevens het moment geweest waarop Friedländer
en Hulin de Loo elkaar vonden in hun gezamelijke belangstelling voor de vroege Nederlandse schilderkunst. Beider publicaties geven er blijk van. Zo schrijft
Friedländer in zijn eerste bespreking van de schilderijen op de tentoonstelling:
‘In nicht wenigen Punkten habe ich von dem Scharfblick dieses Gelehrten profi-
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tiert und in manchen anderen hat er meine mündlich oder schriftlich geäußerten
Vorschläge übernommen’.67 Hulin op zijn beurt haalt met enige regelmaat in zijn
Catalogue critique de inzichten van zijn Duitse vakbroeder aan.68

Een juweeltje van Geertgen tot Sint Jans
Hoewel de H. Johannes de Doper in de wildernis door Geertgen tot Sint Jans
(ca. 1455/65-ca. 1485/95) al in de negentiende eeuw tweemaal in Londen was
geëxposeerd, maakte het grote publiek kennis met Geertgens meesterwerkje in
1902 te Brugge (afb. 16).69 Op een paneel van slechts 42 cm hoog en 28 cm breed,
strekt zich een sappig groen lentelandschap uit. De lucht is helder en in de verte
tekenen de bergen zich blauw af. Op de zonovergoten glooiingen en langs de
beekranden scharrelen konijnen, herten en vogels hun kostje bijeen. In de voorgrond zit de Heilige Johannes de Doper in gepeins verzonken. Zijn attribuut, het
Lam, heeft zich als een trouwe viervoeter naast hem neergevleid. Ook Friedländer
zag dit melancholische tafereel voor het eerst in Brugge. Uit zijn notitieboekje
valt op te maken dat hij de tentoonstelling op 16 juni, daags na de opening, alsook op de drie navolgende dagen, bezocht.70 Dit blijkt bovendien uit een tweetal
briefkaarten aan Bode van
17 en 20 juni 1902.71 Behalve
uit wetenschappelijke belangstelling (‘die Ausstellung
ist sehr bedeutend, fast 400
Bilder. Am erfreulichsten die
Gelegenheit, die Hauptstücke
aus den Kirchen bei besserem Licht bequem zu studieren’), werd de tentoonstelling
ook bezocht met het oog op
eventuele interessante werken voor de Gemäldegalerie
die zich nog in particulier bezit of bij de kunsthandel bevonden. Na vier dagen kwam
Friedländer evenwel tot de
slotsom dat de tentoonstelling, op enkele uitzonderin-

16. Geertgen tot Sint Jans,
H. Johannes de Doper in de wildernis, Berlijn, Staatliche Museen zu
Berlin – Gemäldegalerie
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gen na, op dit punt weinig te bieden had. Tot de uitzonderingen behoorde echter
het hem tot dusver onbekende schilderij van Geertgen tot Sint Jans.
Op 23 juni – Friedländer verbleef nog steeds in België – volgde nogmaals een
brief aan Bode, ditmaal met een lijstje van acht schilderijen die mogelijk voor
verwerving in aanmerking kwamen.72 Opnieuw maakt Friedländer melding van
de Geertgen tot Sint Jans, maar ditmaal met opgave van meer details: ‘Mir neu.
Der Meister sicher. Sehr fein in Charakteristik u.[nd] Empfindung. Englischer
Besitzer. Konnte den Namen nicht erfahren. Wäre, meiner Ansicht nach (bis
1000 £) eine gute Erwerbung.’ Uit de brief blijkt tevens dat de organisatie van de
tentoonstelling, een week na de opening, nog met de nodige problemen kampte:
werken ontbraken of ontbeerden nummers, een deel van de eigenaren werd niet
vermeld en bovendien ontbrak vooralsnog de catalogus.73 ‘Die Herrn dort waren
ziemlich verwirrt, übrigens sehr liebenswürdig.’
Op 26 juni kwam het antwoord van Bode. Hij sommeerde Friedländer alles in het
werk te stellen om de Johannes de Doper voor Berlijn te verwerven. Reeds lang,
zo schrijft Bode, had hij uitgekeken naar een representatief werk van Geertgen,
maar tot op heden was er weinig begerenswaardig voorbij gekomen.74 Op 28 juni
volgde het antwoord van Friedländer. Hij belooft na te gaan wat de mogelijkheden zijn. Wederom benadrukte hij de uitzonderlijkheid van de compositie:
‘Übrigens ist der “Geertgen” bei außerordentlicher Originalität und Intimität der
Empfindung ziemlich bescheiden und unscheinbar (etwa 30 x 20 cm. groß nur).’75
Bode is er alles aan gelegen het schilderij voor Berlijn binnen te halen, want in
zijn brief van 3 juli geeft hij Friedländer vrij baan: ‘[ich] würde sehr einverstanden sein, wenn Sie den kleinen Johannes von Geertgen für uns sichern könnten,
selbst wenn Sie ihn f[ol]gl[ich]. kauften.’76 Hoewel de daadwerkelijke aankoop iets
langer op zich liet wachten, zou de verwerving voor het door Friedländer voorgestelde bedrag van 1.000 pond aan het einde van de maand een feit zijn.
Het schilderij was aan de tentoonstelling in bruikleen gegeven door de uit
Londen afkomstige Percy Macquoid (1852-1925), verzamelaar van voornamelijk
Engels meubilair, die het paneel in 1894 had verworven op de veiling van de
nalatenschap van de Engelse schilder Charles West Cope (1811-1890), een representant van de Victoriaanse schilderkunst en onder meer bekend om de fres
co’s die hij vervaardigde voor de Houses of Parliament (Palace of Westminster).77
Macquoid had het schilderij ‘for the ridiculous sum of £ 3 10s.’ tot zijn eigendom gemaakt, aldus James Weale in het derde artikel over de tentoonstelling in
The Burlington Magazine.78 Het doortastende optreden van Bode en Friedländer
verleidde Weale bovendien tot een vinnige uitspraak: ‘It was acquired, whilst at
Bruges, by the directors of the Berlin Museum, whose untiring activity and constant watchfulness over the interests of that institution are in striking contrast
to the negligence of the authorities of our National Gallery, who either have not
the requisite knowledge or do not take the trouble to watch the opportunities of
adding desirable works offered for purchase even in the immediate neighbour-
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hood of the Gallery. Had they been on the alert, the National Gallery might have
acquired in 1894 for £ 3 10s. a picture for which the Berlin Museum thought it
worth while in 1902 to pay £ 1,000.’79
Voor de aankoop was opnieuw een beroep gedaan op kunsthandel Colnaghi om
als tussenpersoon op te treden. Van 26 juli 1902 dateert een brief van Macquoid aan
William McKay. De brief getuigt onmiskenbaar van koopmansgeest. Macquoid stelt
dat hij bereid is afstand te doen van het schilderij voor 1.000 pond en dat het werk
zonder meer de som waard is, aangezien het zich in perfecte conditie bevindt en
van de hand is van een zeldzame en vaardige kunstenaar. Hij zal zeker niet in staat
zijn het schilderij, dat zonder twijfel een van de juweeltjes is van de tentoonstelling,
tegen de vraagprijs te vervangen.80 Twee dagen later stuurt McKay vanuit Londen
een telegram naar Berlijn: ‘macquoid offers picture 1000 pounds wire instructions
= mackay’.81 Dezelfde dag nog komt Bode met de gevraagde instructie: ‘Accept offer
of 1000 pounds’.82 De laatste brief dateert van 29 juli en is een schrijven van McKay
aan Bode.83 Hij meldt dat hij de avond voordien Bodes telegram had ontvangen en
onmiddellijk daarop Macquoid had verwittigd dat de vraagprijs door Berlijn was
geaccepteerd. Bovendien, zo blijkt uit McKays schrijven, had Macquoid zich op het
laatst bereid getoond akkoord te gaan met een bedrag dat honderd of tweehonderd
pond lager lag. Maar nadat McKay op 28 juli Macquoids brief van 26 juli had ontvangen met daarin de oorspronkelijke vraagprijs van 1.000 pond, scheen het hem
beter daar toch maar mee akkoord te gaan.
Naar aanleiding van de aanwinst publiceerde Friedländer in 1903 een uitvoerig
artikel, waarin hij de uitzonderlijkheid van Geertgen als kunstenaarspersoonlijkheid trachtte te definiëren.84 Het was immers pas op de Brugse tentoonstelling dat de Johannes werd herkend als een werk van Geertgen; voordien had
het schilderij als van Joachim Patinir te boek gestaan. Het schilderij, zo schrijft
Friedländer, ‘zeigt [...] nichts als grünes, sanft ansteigendes Wiesenland mit sehr
hohem Horizont und die Figur des Täufers, den darzustellen Geertgen, der bei
den Johannitern zu Haarlem wohnte, besonders berufen war. [...] Es ist im besten
Zustand. Die Farbe ist unangetastet unter dem alten Firnis, der nicht trübe und
nicht gelb geworden ist.’ Ook verderop poogt hij de meditatieve zeggingskracht
van de voorstelling te vatten: Geertgen heeft niet simpelweg een heilige in een
landschap verbeeld, ‘sondern hier ist mit dem Ganzen ein Heiliger träumend in
der Einsamkeit gemalt.’85 Maar vooral in het vijfde deel van Die altniederländische
Malerei, dat in 1927 verscheen, weet hij de essentie van de voorstelling treffend
in woorden te vangen: ‘Der Täufer, der von den Johannitern verehrte Heilige,
mit dessen Schicksal sich zu beschäftigen, über dessen Charakter nachzudenken,
Geertgen sicherlich Anlaß hatte, sitzt im Freien, auf einer natürlichen Felsbank,
einsam, für sich mit seinen Gedanken und Sorgen. Den Kopf stützt er auf die rechte Hand, den rechten Ellenbogen auf das Knie. Seine Linke liegt müßig auf dem
Schoße. Langes braunes Gewand, weiter blauer Mantel umhüllen die Gestalt. Fest
schließend, mit schwachen Ausladungen, drückt die weich und rund geführte
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Kontur Sammlung, Gelöstheit, Versunkenheit aus – zu unvergleichlich eindringlicher Wirkung, tief und unzweideutig. Kein schreckhaft magerer Asket, eher
ein jugendlicher Schwärmer, mit glattem Gesicht, starkem Haarwuchs, langer,
leicht eingebogener Nase und hohen Brauen, eine eckige Gestalt, zusammengeknickt und geduckt in die breite Dreiecksform des Gewandzeltes. Unverstanden,
weltflüchtig, unter seinem Wissen leidend, eingeweiht in schweres, zukünftiges
Schicksal, hat sich der Täufer zur Natur geflüchtet, nicht in die Wüste, sondern
in sommerlich grünendes Land, das von Getier bevölkert ist. Bei einer Quelle
hat er sich niedergelassen. Die lichte Heiterkeit der saftigen Wiesen, der voll belaubten Bäume kontrastiert mit der Schwermut des in kühles Blau und Braun
gekleideten Heiligen. Keine Spur von Menschennähe oder Siedelung. Die der
nordischen Lyrik eigene Hingabe an die Waldeinsamkeit, das Trostsuchen in der
Landschaft, zu organischer Einheit mit der Legendengestalt verbunden, macht
den neuartigen Bildgedanken aus. Die Vorstellung von der ewigen Unschuld
und Vollkommenheit der Natur, in der die wissende und leidende Kreatur als ein
Mißklang, ein störender dunkler Fleck, empfunden wird, regt sich in dem modernen Betrachter, der Rousseau und die Romantik hinter sich hat.’86 ‘Schwerlich’,
zo schreef Vitale Bloch (1900-1975) vele jaren later in een bijdrage ter ere van
Friedländer, ‘wird man im modernen Kunstschrifttum schönere Seiten finden als
diejenigen, die Friedländer der Interpretation seines Lieblingsbildes, des meditierenden Johannes von Geertgen, gewidmet hat.’87
De naar tevredenheid verlopende samenwerking bezorgde Friedländer in 1904
de post van onderdirecteur (‘Zweiter Direktor’) van de Gemäldegalerie, die bij
de opening van het Kaiser-Friedrich-Museum in hetzelfde jaar aldaar werd ondergebracht.88 Het nieuwe museum betekende de verwezenlijking van een lang
gekoesterde wens van Bode, die met het gezamenlijk presenteren van schilderkunst, beeldhouwkunst, kunstnijverheid en meubels de museumbezoeker
een overzicht wilde bieden van de diverse kunstuitingen uit eenzelfde periode.
In 1908 werd daar het directoraat van het Kupferstichkabinett aan toegevoegd,
in 1912 gevolgd door de functie van waarnemend directeur (‘kommissarischer
Direktor’) van de Gemäldegalerie, waarmee hij de persoonlijke leiding over de
schilderijen overnam van Bode, die in 1905 was bevorderd tot Generaldirektor
van de Königliche Museen.
Naast de vele werkzaamheden voor het museum,89 lagen Friedländers wetenschappelijke activiteiten niet stil. Na zich in de voorgaande jaren voornamelijk te
hebben gericht op het publiceren van tijdschriftartikelen, zag in 1916 zijn eerste samenvattende studie over de vroege Nederlandse schilderkunst het licht: Von Eyck
bis Bruegel. Studien zur Geschichte der niederländischen Malerei.90 In een twintigtal
korte essays wordt de lezer langs de belangrijkste vijftiende- en zestiende-eeuwse kunstenaars uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden gevoerd, beginnend
bij Jan van Eyck (ca. 1390-1441) en Rogier van der Weyden (ca. 1400-1464), via
Geertgen tot Sint Jans en Jheronimus Bosch (ca. 1450-1516) naar ten slotte Pieter
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Bruegel (1526/30-1569). De publicatie, die in 1921 nog een heruitgave kende,91
vormde het preludium van Die altniederländische Malerei, het uit veertien delen bestaande magnum opus dat tussen 1924 en 1937 verscheen. Behalve de kunstenaars
uit Von Eyck bis Bruegel, bespreekt Friedländer in deze reeks een veelvoud aan
grote en kleine meesters. Daaronder ook een aanzienlijk aantal anonieme meesters met noodnamen, waarvan de contouren zich dikwijls al in de voorgaande jaren
hadden gevormd en wier oeuvre nu voor het eerst uitgebreid voor het voetlicht
werd gebracht. De meeste van de door Friedländer bedachte noodnamen, zoals
die van de Meester van de Vorstenportretten, de Meester van de Barbaralegende,
de Meester van de André-Madonna, alsook die van de verschillende anonymi die
behoren tot de zogenoemde Antwerpse Maniëristen, hebben een vaste plaats gekregen in de kunsthistorische literatuur.92 Naast aandacht voor biografische gegevens en de schilderijen zelf, stelde Friedländer veel belang in het treffend omschrijven van de afzonderlijke artistieke persoonlijkheden en hoe zij zich tot elkaar
verhielden. Daarom nam hij in bijna elk deel aparte hoofdstukken op gewijd aan
‘die Persönlichkeit’ van de belangrijkste gepresenteerde kunstenaars.
Reeds in Von Eyck bis Bruegel is hij stellig over de wijze waarop de karakteristieken die een kunstenaarspersoonlijkheid typeren, het beste onder woorden kunnen
worden gebracht: ‘Unsystematisch gereihte aphoristische Bermerkungen können
am ehesten Bildeindrücke vermitteln, diese oder jene Eigenschaft aufleuchten
lassen. Ich glaube nicht, daß eine mehr ins Einzelne gehende und Vollständigkeit
anstrebende Darstellung, die an ermüdenden Wiederholungen reich würde, dem
Zwecke besser dienen könnte. Äußerste Wortsparsamkeit scheint geboten zu
sein, da die Aufnahmefähigkeit des Lesers als beschränkt vorausgesetzt werden
muß.’93 Friedländers vermogen in taal de stijlkenmerken te duiden die deze of
gene kunstenaar kenschetste, bleef niet onopgemerkt, hoewel ook niet (zoals nog
zal blijken) van kritiek verschoond. Naar aanleiding van de publicatie van de
eerste delen van Die altniederländische Malerei meldde de Frankfurter Zeitung in
september 1925: ‘Die Schale, auf der diese Frucht angeboten wird, ist kaum weniger köstlich als ihr Inhalt. Friedländer hat seinen persönlichen, aber vor allem
den sachlichen Stil. Seine Rede ist klar, männlich knapp, fest, von kühlem Glanz,
wie ein edelgestaltetes Silbergefäß [...]. Man muß es lesen, in wie anmutigen und
artigen Wendungen der Verfasser diese seine sorgfältig begründete Ansicht bescheiden als seine Ansicht darlegt.’94 Of, zoals Erwin Panofsky (1892-1968) vele
jaren later kort en krachtig in de feestbundel ter ere van Friedländers negentigste
verjaardag oordeelde: ‘ein Triumph des Impressionismus’.95
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Noten
1	Friedländer, Aphorismen. In 1967 ter gelegenheid van Friedländers honderdste verjaardag voor het eerst gepubliceerd door Rudolf Heilbrunn; Heilbrunn 1967. Zie ook
diens nawoord op pp. 81-84. Een selectie van Friedländers Aphorismen werd ter gelegenheid van zijn 150ste verjaardag in 2017 opnieuw uitgegeven; Laemers 2017.
2	Heilbrunn 1967, pp. 9-10. Voor Friedländers persoonlijkheid zie bovendien het portret dat Julius Held, zijn laatste volontair, optekende; Held 1978.
3	Friedländer, Aphorismen [Heilbrunn 1967, p. 14].
4	Ernst (1865-1949); Max (1867-1958); Felix (1868-1914); Amalie (1873-1973); Ella
(1880-1976).
5	Voor de geschiedenis van de juwelierszaak, die in 1829 door opa Zadek Levin
Friedländer (1801-1861) werd geopend aan de Schloßplatz te Berlijn, zie de jubileumuitgave die Friedländer ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan schreef;
Friedländer 1929c. Een recente biografie over Max Friedländer verscheen in 2016
van de hand van Simon Elson onder de titel Der Kunstkenner Max J. Friedländer.
Biografische Skizzen. Deze studie, waarnaar in de ‘Probleemstelling en verantwoording’ reeds werd verwezen, bespreekt uitgebreid Friedländers levensloop. Voor een
weergave van Friedländers jeugd- en studiejaren, alsook zijn eerste schreden als museumbeambte aan de Berlijnse musea, zie Elson 2016, pp. 17-97. Voor een beknopte
weergave van Friedländers werkzaamheid aan de Berlijnse musea, zie Winkler 1959;
Korbacher 2008.
6	Friedländer 1946, p. 7.
7	Roosen-Runge-Mollwo 1989, pp. 70-71; voor een vergelijkbaar verhaal zie ook
Friedländer 1891. Op zijn promotiebul (rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 375) noteerde Friedländer in de rechter benedenhoek: ‘Tag d.[es] Examens / 10. Februar
1891’. Friedländer was de laatste promovendus van Anton Springer; Goldschmidt
1927, p. 397; zie ook Busch 1986, p. 8. De uitgave van zijn proefschrift droeg hij op
aan Springer, die in hetzelfde jaar, 1891, was overleden: ‘Dem Andenken Anton
Springers’. Friedländers eigen exemplaar van zijn proefschrift wordt bewaard in de
Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht (ub Uithof depot: mag : odl 1195).
9	Heilbrunn 1967, p. 67; Goldschmidt 1927, p. 397. Friedrich Lippmann was van 1878
tot aan zijn dood in 1903 directeur van het Berlijnse Kupferstichkabinett. Lippmann
voerde een aantal belangrijke hervormingen door met betrekking tot het beheer en
behoud van de collecties tekeningen en prenten. Door zijn aankopen groeide het
Kupferstichkabinett uit tot een van de belangrijkste prentenkabinetten van Europa.
Lippmanns persoonlijkheid was nogal opmerkelijk: ‘Vom menschlichen Standpunkt
betrachtet, war Lippmann, der [...] mit Recht für den hervorragendsten und vielseitigsten deutschen Kenner auf graphischem Gebiete galt, mit seinen schlechten
Manieren und seinem ungehobelten Wesen gewiß keine erfreuliche Erscheinung.
Vierschrötig, plump, mit wackeldem Gang, sah man ihm wegen seiner Gescheitheit,
seiner witzigen Bonmots und seiner amüsanten Ausdrucksweise manches nach und
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er war in gewissen Kreisen ein gern gesehener Gast. Zahlreiche Anekdoten über
ihn waren im Umlauf und seine boshaften Aussprüche gingen von Mund zu Mund.’;
Weisbach 1937, p. 107. Anekdoten over Lippmann, zelfs vele jaren na zijn dood, verschenen bijvoorbeeld in Die Kunstauktion. Een enkel voorbeeld: ‘Wenn F. Lippmann
einem seiner Assistenten eine Zeichnung zur Bestimmung des Künstlernamens vorlegte und er den Eindruck hatte, daß der Befragte eine vorschnelle Antwort zu geben im Begriffe war, so pflegte er diesem folgendes zu sagen: “Wenn Sie es nicht
genau wissen, junger Mann, so schweigen Sie lieber; denn wenn Sie schweigen, beweisen Sie damit bloß, daß Sie e i n e n Maler nicht kennen. Wenn Sie aber einen
falschen Namen sagen, so beweisen Sie, daß Sie z w e i Maler nicht kennen.’; Die
Kunstauktion 1 (1927) nr 6 (20 november), p. 5. Voor Friedländers herinneringen aan
Lippmann, zie Friedländer, ‘Erinnerungen’, in: Friedländer, Aphorismen [Heilbrunn
1967, pp. 67-68] en verder Friedländer 1912, pp. 7-8.
10	Dat Friedländer met een weinig opbeurende taak was belast, blijkt ook uit de bedankbrief die hij van Carl Aldenhoven (1842-1907), directeur van het Wallraf-RichartzMuseum, ontving: ‘Ich danke Ihnen für die Ausdauer, mit der Sie / in dem verflossenen Jahre 1894 die Ordnung der ver- / warlosten Kölner Kupferstichsammlung
in Angriff ge- / nommen haben. Es sind nicht nur die gründlichen und / umfassenden Kenntnisse in dem besonderen Fache, die / es Ihnen ermöglicht haben, diese
mühsame und uner- / freuliche Aufgabe zu übernehmen, sondern auch die / seltene Begabung und Ausbildung für die eigentliche / Museums-Arbeit. // Ich bedauere recht sehr, dass es uns nicht mög- / lich ist Sie auf längere Zeit an das Museum
Wallraf- / Richartz zu fesseln, zumal ich wiederholt Gelegen- / heit gehabt habe mich
Ihrer bereitwilligen und sach- / kundigen Hülfe in der Museumsverwaltung auch /
auf andern Gebieten als dem der Kupferstichkun- / de zu erfreuen.’; Brief van Carl
Aldenhoven aan Max Friedländer, 17 januari 1895. lbi, Max J. Friedlaender Collection
1888-1967, inv.nr AR 487. Met dank aan Simon Elson.
11	Vermoedelijk doelt Friedländer hier op Ludwig Scheibler (1848-1921), naar wie hij
herhaalde malen zal verwijzen als een van zijn belangrijkste leermeesters; zie onder
meer Friedländer 1924a, pp. 8-9; Friedländer 1946, pp. 7-8. Scheibler was van 1880 tot
1884 als assistent verbonden aan de Berlijnse Gemäldegalerie, waarna hij zich steeds
meer ging toeleggen op de muziek. In een eerdere brief aan Goldschmidt schrijft
Friedländer over Scheibler: ‘Scheibler / ist ein so merkwürdiger / Mensch, daß man
größere / Leiden als die Ordnung der / hiesigen “Kupferstichsammlung” / (sit venia
verbo) übernehmen / könnte, um ihn kennen zu / lernen.’; Brief van Max Friedländer
aan Adolph Goldschmidt, 8 juni 1894. Universität Basel, Universitätsbibliothek,
Nachlaß Goldschmidt 44.444, nr 63. Met dank aan Simon Elson. In 1918 schrijft
Scheibler aan Friedländer: ‘Unter denen, womit ich persönlich oder brieflich verkehrt, haben grade Sie sich / immer hervorgetan durch pietätvolle Erinnerung an
meine frühere Wirksamkeit; Brief van Ludwig Scheibler aan Max Friedländer, 9
juni 1918. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 26. Voor de zonderlinge figuur die
Scheibler moet zijn geweest, zie ook Gaehtgens/Paul 1997, i, pp. 178-180; ii, p. 177.
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12	Brief van Max Friedländer aan Adolph Goldschmidt, 5 december 1894. Universität
Basel, Universitätsbibliothek, Nachlaß Goldschmidt 44.444, nr 66. Met dank aan
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16	Brief van Dr. Gierlich, Direktorialbeamte der Staatlichen Museen, aan Max
Friedländer, 6 juni 1932. Dossier ‘Persönliches / Abgang vom Museum’, rkd, Archief
M.J. Friedländer, inv.nr 27.
17	Friedländer, Aphorismen [Heilbrunn 1967, pp. 11-14]. Zie over Bode verder ook
Friedländer 1929d; Friedländer 1929e; Friedländer 1946, pp. 7, 9.
18	Het meest bekend is de verwerving van twee imposante schilderijen door Hugo van
der Goes (ca. 1440-1482), de Aanbidding van de herders die in 1902 te Madrid werd
verworven en het Monforte-altaar uit het Noord-Spaanse klooster Monforte de Lemos
(Galicië), dat in 1913 aan de collectie van de Gemäldegalerie werd toegevoegd, alsook voor het Kupferstichkabinett in 1925 een reeks verbluffend mooie tekeningen
door Matthias Grünewald (ca. 1470-1528), uit de verzameling van Friedrich Carl von
Savigny. Zie hiervoor resp. Elson 2016, pp. 143-144, 173-178 en 170-171 en de aldaar
genoemde literatuur, alsmede Korbacher 2008, pp. 14 en 18.
19	In 1899 werd de naam van het museum gewijzigd in Victoria and Albert Museum. Van
de schilderijen uit de verzameling van Lord Francis Pelham Clinton-Hope die in het
South Kensington Museum waren tentoongesteld, bestond een aparte catalogus; cat.
Hope 1891.
20 	Gaehtgens/Paul 1997, i, p. 149; ii, p. 149.
21 	Brief van Wilhelm Bode aan Max Friedländer, 20 juli 1898.

smb-za,

inv.nr I/GG

356, nr 75. Bode kampte in de jaren 1890 met behoorlijke gezondheidsproblemen,
zie hiervoor Bode 1927a, p. 5; Gaehtgens/Paul 1997, i, pp. 263-266. Voor een beknopte weergave van de verwerving van schilderijen uit de verzameling Hope, zie
Lindemann 2010, p. 24.
22 	Brief van Wilhelm Bode aan M.J. Friedländer, 20 juli 1898. smb-za, inv.nr I/GG 356, nr
75. De Kaiser-Friedrich-Museums-Verein was in 1897 opgericht door Bode ten behoeve
van de financiering van aankopen. Het ledenbestand bestond uit kunstverzamelaars,
die door Bode reeds lang werden begunstigd en geadviseerd, en uit invloedrijke personen uit het openbare leven, het bedrijfsleven en de financiële wereld. Behalve als nuttig
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instrument voor aankopen, schoot de Verein zo nu en dan ook geld voor als een snelle
financiering bij een dringend gewenste aankoop noodzakelijk was; zie Gaehtgens/Paul
1997, i, pp. 267-268; Bloch/Bock 1995, pp. 91-92 en verder ook de website van de Verein:
http://www.kaiser-friedrich-museumsverein.de.
23 	In zijn memoires, na zijn dood gepubliceerd onder de titel Mein Leben, maakt Bode
weliswaar gewag van de nodige hindernissen die met de aankoop gepaard gingen,
maar naar de precieze aard ervan blijft het gissen; Gaehtgens/Paul 1997, i, pp. 284285. En ook uit het jubelbericht dat Bode ruim een jaar na de verwerving publiceerde in de Amtliche Berichte, valt niet op te maken waaruit de moeilijkheden hadden
bestaan; Bode in: Amtliche Berichte aus den königlichen Kunstsammlungen 20 (1899)
nr 4, kol.

liii-lv:

‘Durch schnelles Eingreifen des Kaiser Friedrich-Museums-Vereins

wurde die Gemälde-Galerie in den Stand gesetzt, aus einer der letzten großen englischen Privat-Galerien mit einer größeren Zahl von hervorragenden Meisterwerken
der niederländischen Schulen des

xvii

Jahrhunderts, namentlich der holländischen

Kleinmeister, aus der im Spätsommer vorigen Jahres in den Handel gebrachten
Sammlung von Lord Francis Pelham Clinton-Hope die erste Wahl von einer Anzahl
für unsere Galerie besonders erwünschte Hauptwerke zu erwerben.’
24 	Brief van Otto Gutekunst aan (vermoedelijk) Max Friedländer, 18 juli 1898,

smb-za,

inv.nr I/GG 356, nr 80. In een afschrift van een telegram van Colnaghi aan Bode uit
mei 1898 wordt nog gesproken van ‘Kann and Company’ als biedende tegenpartij en
wordt Bode te verstaan gegeven dat het liggende bod van 100.000 pond op elk moment
kan worden geaccepteerd; Colnaghi Letter Books, fol. 432. Met dank aan Nicholas
Donaldson, Assistant Archivist, The Waddesdon Archive at Windmill Hill, alwaar het
archief van de firma Colnagi is ondergebracht. In Mein Leben noemt Bode een niet
nader bij naam genoemde Parijse kunsthandel als tegenpartij. Vermoedelijk wordt
hiermee de Parijse verzamelaar Rodolphe en/of diens broer Moritz Kann bedoeld, die
wellicht net als Bode voornemens was om door middel van voorfinanciering van een
Parijse kunsthandel eerste keus af te dwingen; Gaehtgens/Paul 1997, i, pp. 284-285.
Asher Wertheimer beschikte over aanzienlijk meer financiële armslag dan de firma
Colnaghi, vandaar het consortium. Met dank aan Jeremy Howard, Colnaghi, Head of
Academic Projects (mondelinge mededeling 2 april 2016).
25 	‘Introduction’, in: cat. Hope 1898, z.p.: ‘On July 26th of this year [1898], at the application of Lord Francis Pelham Clinton-Hope, with the consent of the trustees, to the
High Court of Justice, Chancery Division, Mr. Justice Romer sanctioned the sale of
this historic collection of eighty-three pictures to Mr. Asher Wertheimer, of New Bond
Street, London, at the price of £121,550.’ Een telegram van William McKay aan Bode,
vermoedelijk op dezelfde dag verstuurd, noemt een bedrag van 122.550 pond, waarvoor nog een ‘cassa brief’ zal worden verzonden;
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Nachlaß Bode 3455, Briefe

von William McKay, o.D., 1891-1909.
26 	William McKay trad voor Bode met enige regelmaat op als tussenpersoon op Londense
veilingen of als bemiddelaar in het contact met Engelse verzamelaars. In ruil daarvoor kon McKay rekenen op wederdiensten van Bode. Zie hiervoor de correspon-
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GG 356, nr 86.
45 	Telegram van Max Friedländer aan Wilhelm Bode, [1 augustus 1898] en brief van
Max Friedländer aan Wilhelm Bode, 4 augustus 1898.

smb-za,

Nachlaß Bode 1913/1

en 1913/5, Briefe von Max Friedländer, o.D, 1892-1928. Uit een telegram waarvan
de datum onbekend is, maar in ieder geval door Friedländer vanuit Berlijn aan Bode
in Bad Gastein is gezonden, blijkt dat Schöne bereid was 4.000 pond voor de Van de
Velde te betalen, maar dat daarover in Londen niet te spreken viel; Telegram van Max
Friedländer aan Wilhelm Bode, [na 1 augustus 1898].

smb-za,

Nachlaß Bode 1913/1,

Briefe von Max Friedländer, o.D, 1892-1928.
46 	Cornelis Hofstede de Groot (1863-1930) gold als een van de grote kenners van de
Hollandse schilderkunst uit de zeventiende eeuw. Samen met Bode was hij verantwoordelijk voor de uitgave van het achtdelige werk Rembrandt. Beschreibendes
Verzeichnis seiner Gemälde mit den heliographischen Nachbildungen, Geschichte seines Lebens und seiner Kunst, Parijs 1897-1905.
47 	De voorgenomen reis naar Amerika ging voor Gutekunst uiteindelijk niet door.
McKay achtte het een slecht plan; Ripps 2014, p. 171.
48 	Jan Steen, De oestermaaltijd, gesigneerd en gedateerd 16 JSteen 61 [JS ineen], doek, 79
x 104 cm. Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen (voorheen Londen, Francis
Pelham Clinton-Hope), inv.nr 2527, eigenhandige repliek naar De oestermaaltijd,
gesigneerd en gedateerd Jan Steen 1660, doek, 105,6 x 135,4 cm. Voorheen Penrith,
Askam Hall, Earl of Lonsdale; Lammertse 1998, pp. 170-171, nr 58 (met afbeeldingen
en gegevens over beide werken).
49 	Brief van Max Friedländer aan Wilhelm Bode, 6 augustus 1898. smb-za, Nachlaß Bode
1913/5, Briefe von Max Friedländer, o.D, 1892-1928. Zie voor de toestand van de schilderijen ook de enkele aantekeningen die Friedländer in zijn notitieboekje maakte;
Notitieboekje M.J. Friedländer, 1898, pp. ongenummerd. rkd, Archief M.J. Friedländer,
inv.nr 182. De brief van Bode aan Friedländer heb ik nochtans niet aangetroffen.
50 	Een telegram met dezelfde inhoud is door McKay ook aan Bode gezonden: ‘wert
hejmer [sic] presses for decision adrian vandervelte [sic] by monday’; Telegram van
William McKay aan Wilhelm Bode, [6 augustus 1898].

smb-za,

Nachlaß Bode 3455,

Briefe von William McKay, o.D., 1891-1909. En ook Friedländer drong aan: ‘entschejdung [sic] velde draengt’; Telegram van Max Friedländer aan Wilhelm Bode,
[6 augustus 1898].

smb-za,

Nachlaß Bode 1913/1, Briefe von Max Friedländer, o.D,

1892-1928.
51 	James Simon (1851-1932) was partner in de Berlijnse ‘Leinwand-Niederlage und
Baumwollwaren-Fabrik Gebrüder Simon’. Hij liet zich voor zijn kunstverzameling
door Bode adviseren. Ter gelegenheid van de opening van het Kaiser-FriedrichMuseum in 1904 schonk hij het grootste deel van zijn verzameling Italiaanse
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Renaissancekunst, dat in een apart kabinet werd tentoongesteld. Valentin Weisbach
(†1899) was eveneens kunstverzamelaar te Berlijn. Hij voerde de administratie voor
de Kaiser-Friedrich-Museums-Verein; Gaehtgens/Paul 1997, ii, pp. 65 en 203.
52 	Telegram van William McKay aan Wilhelm Bode, 10 augustus 1898.

smb-za,

Nachlaß

Bode 3455, Briefe von William McKay, o.D., 1891-1909.
53 	Brief van William McKay aan Wilhelm Bode, 10 augustus 1898. smb-za, Nachlaß Bode
3455, Briefe von William McKay, o.D., 1891-1909. De brief van Bode aan McKay heb
ik vooralsnog niet gevonden.
54 	Brief van Max Friedländer aan Wilhelm Bode, 11 augustus 1898.

smb-za,

Nachlaß

Bode 1913/5, Briefe von Max Friedländer, o.D, 1892-1928.
55 	Voor de verdere financiële afwikkeling van de aankoop, die Schöne nog de nodige
hoofdbrekens bezorgde, zie zijn brieven aan Bode, 10 en 19 augustus, 29 september
en 6 november 1898.

smb-za,

Nachlaß Bode 4925, Briefe von Richard Schöne, o.D.,

1897-1898. Om zijn superieur enigszins te paaien, schroomde Bode niet om een leugentje om bestwil in te zetten: ‘Besten Dank für den neuen großen Dienst, den Sie
uns getan haben! Ich wünschte, ich wäre in der Lage, Ihnen diese zeitraubenden und
aufreibenden Belästigungen zu ersparen! Friedländer (war) nicht Autorität genug,
um völlig durchzudringen. So haben Sie uns schließlich das Ganze etwa auf unsere
Taxe herabgedrückt. Vielen Dank dafür.’; geciteerd uit: Pallat 1959, p. 264.
56	Johannes Vermeer, Interieur met een man die een vrouw een glas wijn aanbiedt,
doek, 66,3 x 76,5 cm. Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin – Gemäldegalerie [smb],
inv.nr 912C (in 1901 door de Gemäldegalerie verworven van de Kaiser-FriedrichMuseums-Verein); Jan Steen, De kinderdoop of ‘Soo de ouden songen, soo pypen de
jongen’, gesigneerd JSteen [JS ineen], doek, 83 x 99 cm.

smb,

inv.nr 795D (in 1901

door de Gemäldegalerie verworven van de Kaiser-Friedrich-Museums-Verein);
Nicolaes Maes, De appelschilster, doek, 55 x 50 cm.

smb,

inv.nr 819C (in 1899 door

de Gemäldegalerie verworven van de Kaiser-Friedrich-Museums-Verein); Jan van
der Heyden, De straat voor de Haarlemmer poort te Amsterdam, gesigneerd VHe, paneel, 34,1 x 41,1 cm. smb, inv.nr 1623 (in 1900 door de Gemäldegalerie verworven van
de Kaiser-Friedrich-Museums-Verein); Peter Paul Rubens, Landschap met toren, paneel, 23 x 30 cm. smb, inv.nr 776D (in 1899 door de Gemäldegalerie verworven van de
Kaiser-Friedrich-Museums-Verein); Peter Paul Rubens, Kustlandschap met de schipbreuk van de H. Paulus, doek, 61 x 98 cm. smb, inv.nr 776 (gekocht door Alfred Beit en
door hem in 1899 geschonken aan de Kaiser-Friedrich-Museums-Verein; Alfred Beit
[1853-1906], goud- en diamantmagnaat en nauwe betrekkingen onderhoudend met
Bode, had ook voor zijn eigen verzameling schilderijen uit de collectie Hope verworven; zie hiervoor onder meer een brief van William McKay aan Wilhelm Bode, 28 september 1898. smb-za, Nachlaß Bode 3455, Briefe von William McKay, o.D., 1891-1909);
Adriaen van de Velde, De boerderij, gesigneerd en gedateerd A. v. velde.f / 1666, doek
op paneel, 63 x 78 cm.

smb,

inv.nr 922B (in 1899 door de Gemäldegalerie verworven

van de Kaiser-Friedrich-Museums-Verein); Bock et al. 1996, pp. 60, 73, 106, 115, 123,
126, afb. op pp. 297, 298, 347, 361, 388, 392, 395; Gaehtgens/Paul 1997, ii, p. 262.
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57 	Exposition des Primitifs flamands et d’Art ancien, Brugge (Provinciaal Hof), 15 juni-5
oktober 1902.
58 	Von Tschudi 1902, p. 228.
59 	In het voorwoord van het eerste deel van Die altniederländische Malerei zou
Friedländer ruim twintig jaar later over Weale schrijven: ‘Neben [Ludwig] Scheiblers
Namen setze ich den nicht weniger ehrungswürdigen W.H. James Weale, der mit
dem deutschen Kunstkenner nichts gemein hatte außer dem strengen Pflichtgefühl.
So lange es ohne Stilkritik geht, ist Weale ein unvergleichlich zuverlässiger Führer.
Seine Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit zu bewundern, hatte ich bei Abfassung
dieses Bandes Gelegenheit genug. Die Urkunden, die sein frommer und unermüdlicher Eifer ans Licht gebracht hat, sind der tragfähige Grund für das Gebäude stilkritischer Vermutungen.’; Friedländer 1924a, p. 9.
60 	In het comité hadden onder anderen ook Bode, Von Tschudi en Scheibler zitting; cat.
tent. Brugge 1902, p. v.
61 	Von Tschudi 1902, p. 232.
62 	‘Les attributions données aux tableaux sont celles indiquées par les propriétaires et
le rédacteur du catalogue [Weale] ne prend aucune responsabilité à cet égard’; cat.
tent. Brugge 1902, p. xxx.
63 	Weale 1903a, p. 41.
64 	Weale 1903a, p. 42.
65 	Hulin de Loo 1902. ‘Der mit dem Autornamen Georges H. de Loo edierte [...],
von Georges Hulin verfaßte “catalogue critique” war von dem Zwange, die
Vorstellungen der Bilderbesitzer zu schonen, frei. Mit bewundernswerter Sicherheit
und Kühnheit, ganz selbständig und doch mit Berücksichtigung fremder, zumal
deutscher Bemühungen, sind hier die Bestimmungen getroffen. Angeregt durch
die Fülle des Materials, hat der rasch und scharf urteilende Gelehrte eine große
Zahl wichtiger, kunsthistorischer Beobachtungen in dem “offiziösen” Kataloge niedergelegt.’; Friedländer 1903a, z.p. De door Weale samengestelde catalogus was
niet gelijk bij aanvang van de tentoonstelling beschikbaar en werd in eerste instantie voorafgegaan door een provisorische; Friedländer 1903a, z.p. De Catalogue
critique verscheen tegen het einde van de tentoonstelling; Friedländer 1903a, z.p.;
Friedländer 1903b, p. 66.
66 	Friedländer 1903b; Friedländer 1903a, z.p.
67 	Friedländer 1903b, p. 66.
68 	Hulin de Loo 1902, zie bijvoorbeeld cat.nrs 96, 146, 154, 160, 164, 174, 192, 224, 282,
377, 387. Daarnaast ook andere Duitse kunsthistorici, onder wie Eduard FirmenichRichartz, Carl Justi, Ludwig Scheibler en Hugo von Tschudi.
69 	
Cat. tent. Londen 1873, p. 19, nr 185, als Joachim Patinir en met de foutieve titel
‘St. John in the island of Patmos’; cat. tent. Londen 1896, p. 33, nr 139, als Joachim
Patinir; cat. tent. Brugge 1902, p. 15, nr 34, als Geertgen tot Sint Jans.
70 	Notitieboekje M.J. Friedländer, 1902, pp. ongenummerd. rkd, Archief M.J.
Friedländer, inv.nr 196: ‘16.VI.1902. Brügge / 17.18.19.’ Eind juni zou Friedländer de
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tentoonstelling nogmaals bezoeken, zo blijkt uit een brief aan Bode van 28 juni 1902.
smb-za,

Nachlaß Bode 1913/8, Briefe von Max Friedländer, o.D, 1892-1928.

71 	Briefkaarten van Max Friedländer aan Wilhelm Bode, 17 en 20 juni 1902.

smb-za,

Nachlaß Bode 1913/8, Briefe von Max Friedländer, o.D, 1892-1928.
72 	Brief van Max Friedländer aan Wilhelm Bode, 23 juni 1902.

smb-za,

Nachlaß Bode

1913/8, Briefe von Max Friedländer, o.D, 1892-1928.
73 	Ook Von Tschudi wees in zijn bespreking van de tentoonstelling op allerhande gebreken: ‘Ueberaus störend wirkte aber das Fehlen jeglicher Nummerirung und
der Angabe der Herkunft, wordurch die Identificirung der vielfach so gleichartigen
Darstellungen sehr erschwert, ja fast unmöglich gemacht wurde.’; Von Tschudi 1902,
p. 229. Voor de problemen waarmee de organisatie van de tentoonstelling te kampen
had, zie ook Tahon et al. 2002, pp. 21-28.
74	Brief van Wilhelm Bode aan Max Friedländer, 26 juni 1902. rkd, Archief M.J.
Friedländer, inv.nr 327.
75 	Brief van Max Friedländer aan Wilhelm Bode, 28 juni 1902.

smb-za,

Nachlaß Bode

1913/8, Briefe von Max Friedländer, o.D, 1892-1928.
76 	Brief van Wilhelm Bode aan Max Friedländer, 3 juli 1902. rkd, Archief M.J. Friedländer,
inv.nr 327.
77 	Veiling verzameling Charles West Cope, Londen (Christie), 22 juni 1894, nr 76, als
Joachim Patinir.
78 	
Weale 1903b, p. 329.
79 	
Weale 1903b, p. 329. Martin Conway formuleerde het in 1921 als volgt: ‘The picture
slipped through Christie’s for a trifle on Ascot Cup day and a few years later was
snapped up by the alert director of the Berlin Museum.’; Conway 1921, p. 217. Van
1894 tot 1904 was de schilder Sir Edward Poynter (1836-1919) directeur van The
National Gallery (van 1896 tot 1918 tevens president van de Royal Academy of Arts).
– Geertgen tot Sint Jans, H. Johannes de Doper in de wildernis, paneel 42 x 28 cm.
Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin – Gemäldegalerie, inv.nr 1631 (in 1904 door de
Gemäldegalerie verworven van de Kaiser-Friedrich-Museums-Verein voor 20.000
Mark; met dank aan Stephan Kemperdick).
80 	Brief van Percy Macquoid aan William McKay, 26 juli 1902. smb-za, inv.nr I/GG 181/1.
Zie verder ook Bode 1930, ii, p. 118; Gaehtgens/Paul 1997, i, p. 273. Hoewel Bode vermeldt dat de Brugse tentoonstelling het eerste evenement was dat hij weer in staat
was te bezoeken, nadat ziekte hem lang aan de zijlijn had gehouden, is het onbekend
of Bode de tentoonstelling ook samen met Friedländer bezocht.
81 	Telegram van William McKay aan Wilhelm Bode, 28 juli 1902.

smb-za,

inv.nr I/GG

181/1.
82 	Notitie van Wilhelm Bode, d.d. 28 juli 1902, op telegram van William McKay van 28
juli 1902. smb-za, inv.nr I/GG 181/1.
83	Brief van William McKay aan Wilhelm Bode, 29 juli 1902 smb-za, inv.nr I/GG 181/1.
84 	Friedländer 1903c.
85 	Friedländer 1903c, pp. 62, 69.
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86 	Friedländer 1927a, pp. 25-26. Over Geertgen tot Sint Jans zie verder ook Friedländer
1927b en M.J. Friedländer, ‘Der holländische Meister Geertgen tot St. Jans’, ongedateerd manuscript. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 57. De verwijzing in de tekst
naar een publicatie van Kurt Gerstenberg, ‘Über ein verschollenes Gemälde von
Ouwater’, Zeitschrift für Kunstgeschichte 5 (1936), pp. 133-138, biedt een terminus
post quem. Over Geertgens Johannes noteerde Friedländer: ‘Einsicht in das Herz
der Persönlichkeit gewinnen wir am ehesten, indem wir diejenigen Werke ins Auge
fassen, in denen sich der Meister am deutlichsten von seinen Generationsgenossen
unterscheidet. Solche Werke sind zumal die Geburt Christi – in der National Gallery
zu London – und der Täufer – in Berlin. Geertgen hielt sich, als er diese Bilder schuf,
frei von der ikonographischen Tradition. Ihnen gemeinsam: kleines Format, subtile Malweise, untrennbare Verbundenheit von Figuren und Umwelt. In der Geburt
Christi strahlt das Kind Licht aus, das die Mutter und die Engel beleuchtend trifft
und aus tiefem Dunkel heraushebt. Der Täufer – in der Berliner Tafel – sitzt versunken in schwere Gedanken, leidend unter seiner Berufung, in sommerlich heiterem
Gefilde. Kontrast von strahlender Heiligkeit und toter Nacht dort, von Seelennot
und blühenden Lande hier. In beiden Fällen mehr Zustand als Begebenheit, mehr
Lyrik als Epik.’
87 	Bloch 1950, p. 239.
88 	Daarvoor was de Gemäldegalerie ondergebracht in het nabijgelegen Altes Museum.
Bode was met trots vervuld, zo mag afgeleid worden uit een brief van Georges Hulin
de Loo: ‘Besten Dank für Ihre / liebenswürdige Carte. Ich bin neugie- / rig Ihr neues Museum zu sehen. Hoffentlich hat Ihr / Architekt Ihnen gutes Licht / gegeben,
denn die Herren denken / immer nur an dass Äussere / oder etwa die Treppe! So
/ geht es wenigstens meistens / in diesen Gegenden.’; Brief van Georges Hulin de
Loo aan Wilhelm Bode, 23 juli 1904.

smb-za,

Nachlaß Bode 2687, Briefe von Georges

Hulin de Loo, o.D, 1902-1916. Friedländer, zo schreef Bode later naar aanleiding van
Friedländers zestigste verjaardag, was bij de verhuizing een belangrijke steun en
toeverlaat; Bode 1927a, p. 5. Voor het Kaiser-Friedrich-Museum, zie Clemen 1904.
89 	Een aardige inkijk in het dagelijkse reilen en zeilen in het museum bieden de bewaard gebleven brieven uit de periode 1896-1928 van Friedländer aan Bode; smb-za,
Nachlaß Bode 1913/1-26, Briefe von Max Friedländer, o.D, 1892-1928.
90 	Friedländer 1916. Ludwig Scheibler, door Friedländer als een van zijn belangrijkste
leermeesters beschouwd, schreef hem na het verschijnen van Von Eyck bis Bruegel:
‘Ihren Band über der Altniederländer habe ich bald nach erscheinen / durchgesehen u.[nd] mich erfreut an der feinen Charakteristik der Kennerschaft, / an der
Kennzeichnung der einzelnen Meister u.[nd] Zusammenstellung ihrer Werke; / freilich auch gesehen, wie weit die Kenntnis dieser Meister fortgeschritten, / seit ich ihr
berufliches Studium aufgegeben.’; Brief van Ludwig Scheibler aan Max Friedländer,
9 juni 1918. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 26. – In 1931, in een bespreking
van Die Zeichnungen niederländischer Meister im Kupferstichkabinett, waarvoor
Friedländer en zijn medewerkers Elfried Bock en Jakob Rosenberg verantwoorde-
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lijk waren, kon Frits Lugt het niet nalaten een opmerking te plaatsen over de titel
Von Eyck bis Bruegel: ‘Die Berliner wissen zwar unheimlich viel, aber Holländisch
ist nun einmal nicht ihre Muttersprache. Die batavischen Barbaren werden im
“Rom der Kunstgeschichte” immer so wohlwollend aufgenommen, daß sie gern als
Gegenleistung die Verfasser über die Dunkelheiten ihrer Sprache aufgeklärt hätten.
Die Präpositionen der Familiennamen z. B. sind in der niederländischen Sprache
wichtiger als der Fremde denkt. Sie sind von den Namen untrennbar. Man kann sie
nicht weglassen und nur den Nachnamen benutzen. Neer statt van der Neer, Witt statt
de Wit, Vlieger statt de Vlieger, Momper statt de Momper, Mander statt van Mander ist
unmöglich. In Deutschland sagt man: ein Bild Goyens oder ein Eyckisches Bild, aber
die Form: ein Bild des van Goyen oder des van Eyck wäre korrekter. Ein berühmtes
Buch heißt leider – soll ich es wagen es an dieser Stelle zu sagen? – “Von Eyck bis
Bruegel”.’; Lugt 1931, p. 80. Met dank aan Holm Bevers.
91 	Aan de heruitgave werd onder meer een essay over Jan van Scorel (1495-1562) toegevoegd; Friedländer 1921a, z.p. (‘Vorwort’).
92 	Voor Friedländers rol in de totstandkoming van meesters met noodnamen, zie bijvoorbeeld de catalogus verschenen bij de in 1969 gehouden tentoonstelling in het
Groeningemuseum te Brugge, Anonieme Vlaamse primitieven; cat. tent. Brugge 1969.
Zie verder ook Van Schoute/De Patoul 1995, pp. 495-553. Op Friedländers conto zijn
zeker dertig noodnamen te schrijven.
93 	Friedländer 1916, p. 3.
94 	Geciteerd uit: Feilchenfeldt/Brandis 2002, p. 154 (het onderhavige citaat, afkomstig
uit een recensie gepubliceerd in de Frankfurter Zeitung, werd door Feilchenfeldt/
Brandis overgenomen uit het Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel van 29 september 1925).
95 	Panofsky 1957, p. 17. In het voorwoord van het eerste deel van de Engelse heruitgave
van Die altniederländische Malerei zou hij deze woorden herhalen; Panofsky 1967, p.
13. Die altniederländische Malerei werd tussen 1967 – het jaar van Friedländers honderdste geboortedag – en 1976 in een Engelse vertaling en aangevuld met nieuwe gegevens en meer afbeeldingen, opnieuw uitgegeven onder de titel Early Netherlandish
Painting. Online te raadplegen via http://xv.kikirpa.be/friedlaender-30/.
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2. von kunst und kennerschaft

Niemand heeft zo grondig het wezen van het kennerschap onder woorden trachten te brengen, alsmede de onvermijdelijke voetangels, als Max Friedländer
(afb. 1). In de inleiding van Von Eyck bis Bruegel maakt hij de lezer voor het
eerst deelgenoot van zijn visie op het kennerschap. En ook in diverse voorwoorden van delen van Die altniederländische Malerei is hij uitgesproken over wat
het kennerschap al dan niet vermag. Maar vooral in Der Kunstkenner uit 1919,
Echt und Unecht. Aus den Erfahrungen des Kunstkenners uit 1929 en het veel later
verschenen Von Kunst und Kennerschaft, publicaties die geheel zijn gewijd aan de
verschillende aspecten van het kennerschap, maken we kennis met de mechanismen die naar de opvatting van Friedländer onlosmakelijk met de praktijk van het
kennerschap zijn verbonden.1
Toen Friedländer zijn loopbaan begon, aan het einde van de negentiende eeuw,
waren veel schilderijen anoniem of hadden een twijfelachtige toeschrijving. Het
feit dat vroege Nederlandse schilderijen zelden zijn gesigneerd of zelfs maar
gedocumenteerd, was hier vanzelfsprekend debet aan. Overzichtswerken en
monografische studies waren er maar zeer beperkt; met het samenstellen van
kunstenaarsoeuvres moest nog grotendeels worden begonnen.2 Het vertrekpunt
was naar Friedländers overtuiging dan ook hierin gelegen: het zo goed mogelijk
onderscheiden van de verschillende kunstenaarspersoonlijkheden die gedurende
de vijftiende en zestiende eeuw in de Nederlanden werkzaam waren geweest en
het definiëren van de stijlkenmerken die deze artistieke persoonlijkheden karakteriseerden. Het kennerschap – de bekwaamheid van het herkennen van de hand
van de kunstenaar op stijlkritische gronden, alsook het kunnen classificeren van
een kunstwerk naar plaats en periode – was het instrument dat daartoe het best
was geëigend. In de opvatting van Friedländer bestond de beoefening van het kennerschap nadrukkelijk niet uit een formele analyse van afzonderlijke vormen en
kleuren, maar uit een innerlijk waarnemen, waarbij de indruk van het geheel, het
samenspel van vorm en kleur de bepalende factoren vormen. ‘Das Sehen ist kein
Dulden, sondern ein Tun, eine geistig seelische Aktion’, zo stelt hij in het eerste
hoofdstuk van Von Kunst und Kennerschaft getiteld ‘Sehen, Erblicken, geniessendes Schauen’.3 ‘Es kommt nicht sowohl darauf an, was sichtbar ist, vielmehr auf
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1. Max Friedländer, ca. 1910. Staatliche Museen
zu Berlin – Zentralarchiv

das, was wir erblickt haben, [...] das heißt ins Formengedächtnis aufgenommen’.4
Het actief aanschouwen van een kunstwerk, aldus Friedländer, bestaat in feite uit
het onbewust trekken van vergelijkingen, waardoor een gevoelsmatig oordeel tot
stand wordt gebracht.5 ‘Die richtigen Bestimmungen’ zo schrijft hij in de inleiding
van Von Eyck bis Bruegel, ‘pflegen sich spontan und prima vista einzustellen. Man
erkennt einen Freund, ohne je festgestellt zu haben, worin das Besondere seiner
Gestalt bestünde, mit einer Sicherheit, die Lektüre und Auswendiglernen des genauesten Steckbriefes nicht zu geben vermag.’6 Daarmee is niet gezegd dat men
zich niet kan bekwamen in het kennerschap: ‘Die Fähigkeit, zu bestimmen oder
Bestimmungen zu kontrollieren, wird sich von selbst aus Studium und Genuß
ergeben. Auch aus dem Genuß!’7
Friedländer was zich zeer bewust van het feit dat het kennerschap een subjectieve vorm van wetenschap behelsde, waarvan het wezen wordt gevormd
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door de intuïtie. ‘Man soll sich den Mut zum subjektiven Urteil bewahren’, zo
betoogt hij in Von Kunst und Kennerschaft, ‘ihn stählen, aber auch dieses Urteil
mißtrauisch und kühlen Blutes prüfen, die Naivität als Freundin in Ehren halten,
sich aber nicht von ihr beherrschen lassen.’8 Het ontbreken van meetbare feiten,
een oordeelsvinding die is ontsproten aan een persoonlijk gevoelen, maakt het
kennerschap tot een tak van wetenschap waarbij het, aldus Friedländer, niet gaat
om het aanvoeren van onweerlegbare bewijzen, maar om de zoektocht naar de
hoogste graad van waarschijnlijkheid. ‘Auf Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten,
auf Bauen von Hypothesen ist die Stilkritik angewiesen. [...] Zu fordern ist, daß
man sich des Grades der Wahrscheinlichkeit in jedem Falle bewußt wird, bleibt
und ihn kundgibt.’9 En, zo stelt hij met nadruk, ‘eine Hypothese ist etwas anderes
als eine Vermutung, sie ist ein Experiment. [...] Das intuitive Urteil mag als ein
notwendiges Übel betrachtet werden. [...] Jeder, auch ein vager Einfall kann als
Grundstein für eine fruchtbare Hypothese dienen, nur muß man bereit sein, sie
fallen zu lassen, sobald sie sich nicht als tatkräftig erwiesen hat.’10 Friedländers
wetenschappelijke benadering bestond er dan ook in dat hij ruimte liet voor twijfel. Op deze wijze trachtte hij een zo objectief mogelijke voorstelling te geven van
de verschillende kunstenaars en hun oeuvres.
De openingszinnen van de inleiding van Von Eyck bis Bruegel laten geen
twijfel bestaan over wat de lezer op dit punt kan verwachten: ‘In meinen
Aufsätzen stößt der Leser auf die Bemühung, das Eigentümliche dieses oder
jenes Malers in Worte zu fassen. Zugleich werden fragmentarische Ergebnisse
einer Sammeltätigkeit geboten, nämlich jener oft lächerlich gemachten
Attributionsarbeit, die mir zwar nicht als der Zweck, wohl aber als die Grundlage
jeder ernstlichen Kunstforschung erscheint und an der sich die Herren, welche hochmütig darauf herabsehen, nichtsdestoweniger, wenn auch gewöhnlich
ohne Talent, beteiligen.’11 De spottende opmerking aan het adres van de ‘hooghartige heren’ geeft blijk van een kloof die in Der Kunstkenner onomwonden
aan het licht treedt: ‘[...] an der Wiener Hochschule sind die Kunstgelehrten
aus Angst, von den Philologen und Historikern nicht für vollwertige, schwer
arbeitende Wissenschaftler gehalten zu werden, ernst und eifrig bemüht, eine
Methode zu bilden, die Unsicherheit des subjektiven Gefühlsurteils auszuschalten.’12 Ondubbelzinnig slachtoffer van zijn kritiek is Hans Tietze (1880-1954),
die sinds 1909 als privédocent en vanaf 1919 als buitengewoon hoogleraar was
verbonden aan de universiteit van Wenen. In 1913 was van de hand van Tietze
een lijvige studie onder de titel Die Methode der Kunstgeschichte verschenen.13
In zes hoofdstukken, verdeeld over honderden pagina’s en in een weinig geestdrift opwekkende stijl, bespreekt Tietze aard en doelstellingen van de kunstwetenschap, de uiteenlopende bronnen die de kunsthistoricus ter beschikking
staan, evenals diverse subdisciplines en methodische benaderingswijzen. Het
is een poging de kunstwetenschap te voorzien van een objectief kader, van
een rationele grond, ‘denn soweit wir Kunstgeschichte treiben, ist nicht intui-

von kunst und kennerschaft |

61

tive Versenkung in das Wesen des Genies unsere Aufgabe, sondern genetische
Erklärung eines Tatsachenkomplexes’.14 Tietzes vermetele poging verleidde
Friedländer tot de opmerking: ‘Ein dickes, fleißiges und kluges Buch von Hans
Tietze [...] gestattet Einblick in die Bemühung und Übersicht über das Erreichte.
Der Band spricht von tausend Dingen, die mit der Kunstbetrachtung irgendwie
zusammenhängen, und die zu wissen für den Kunstkenner nützlich und nötig
sind, aber – von Kunst ist nicht die Rede.’ En, om er nog een extra klap op te
geven: ‘Mit allen diesen Kenntnissen ist man nicht Kunstkenner, und weil man
nicht Kunstkenner ist, auch nicht Kunstgelehrter.’15 Tot slot dan de genadeklap:
‘Nach Lektüre des Buches Tietze hat man die Empfindung, eine Reise um die
Kunstbetrachtung herum gemacht zu haben.’16
Een pasklare oplossing voor de crux van het kennerschap biedt Tietzes
boek inderdaad niet. De paragraaf getiteld ‘Bestimmung des Urhebers eines
Denkmals’, is eerst en vooral een theoretische uiteenzetting op basis van eerder verschenen literatuur en niet zozeer een handleiding hoe in de praktijk te
werk te gaan.17 Uitgaande van het standpunt dat enkel controleerbare bevindingen binnen het domein van de wetenschap vallen, bepleit Tietze de noodzaak om tot een ‘auf sachlichen Gründen aufgebaute Kennerschaft’ te komen.18
Aanzienlijke betekenis dicht hij in dit verband de methode van Giovanni Morelli
(1816-1891) toe. Morelli meende op basis van onbeduidende details, zoals oorschelpen en vingernagels, de hand van de kunstenaar te kunnen bepalen, ervan
uitgaande dat triviale details uit gewoonte altijd op een gelijkaardige manier
worden weergegeven. Omdat dergelijke details zo beschouwd opgevat kunnen
worden als objectieve kenmerken, bood deze methode naar de overtuiging van
de pleitbezorgers de mogelijkheid om tot een wetenschappelijk onderbouwd
oordeel te komen. Toch moest ook Tietze onderkennen dat subjectiviteit niet
helemaal viel uit te sluiten: ‘erst bestimmen wir intuitiv, dann versuchen wir
durch Heranbringung objektiver Vergleichsmerkmale das Vorurteil zum Urteil
zu befestigen. [...] Wie in jeder Art historischer Feststellung bleibt auch hier
ein subjektiver Rest unausrottbar, aber es liegt im Wesen wissenschaftlicher
Methode, daß dieser Rest durch ein stetes Zuwachsen der objektiven Elemente
ständig zurückgedrängt wird’.19 Friedländer zag aanmerkelijk minder heil in de
‘wetenschappelijke’ methode die Morelli had ontwikkeld. Hij achtte diens benaderingswijze slechts tot op zekere hoogte bruikbaar en enkel in samenhang
met de indruk van het geheel: ‘Ich bin überzeugt’, zo schrijft hij in Von Eyck bis
Bruegel, ‘daß Morelli mit all seiner Methode nichts erreicht hätte, wenn er nicht
ein talentvoller Kunstkenner gewesen wäre, überzeugt sogar, daß er sich seiner
Methode nicht bedient, vielmehr die Resultate intuitiver Kennerschaft mit dem
Mantel falscher Gelehrsamkeit umkleidet hat, um ihnen für naive Leute den
Anschein unwiderleglicher Sicherheit zu geben.’20

62

| max j. friedländer

Kennerschap versus wetenschap
Dat er al enige tijd ergernis bestond over de laatdunkende houding waarmee het
kennerschap in een deel van de academische kringen werd bezien, blijkt ook
uit de korte boekbespreking die Wilhelm Waetzoldt (1880-1945), hoogleraar aan
de universiteit van Halle en daarvoor voor korte tijd als bibliothecaris verbonden aan de Berlijnse musea, in Kunstchronik und Kunstmarkt aan Friedländers
‘kühl und klug, klar und kurz geschriebenes Büchlein’ wijdde.21 Naar het oordeel van Waetzoldt kwam Der Kunstkenner als geroepen: ‘Es wird heute in der
kunstwissenschaftlichen Literatur so viel von “Methode” geredet, wie nie zuvor
– sicherster Beweis dafür, daß uns irgendwo der Schuh drückt.’ Want, zo vervolgt
hij, ‘bei diesem Methodenstreit ist der Kenner in Gefahr, als ein unbequemer
Gast vor die Tür der Wissenschaft gesetzt zu werden’. In de ogen van Waetzoldt
behoort het kennerschap een volwaardig instrument binnen de kunstwetenschap te zijn dat door de ‘Exaktheitsfanatiker’ niet zomaar terzijde geschoven
kan worden. ‘Der Kenner gehört nicht als ein zweifelhaftes Gewächs, dessen
sich die reine Wissenschaft am liebsten entledigen möchte, nur in die Museen,
Privatsammlungen und Auktionshäuser, sondern ebensogut auf die Katheder der
Universitäten, überall dahin, wo Kunst ernsthaft erkannt werden soll.’22 Het kennerschap, aldus Waetzoldt, fungeert immers als het onontbeerlijke hulpmiddel
om het werkmateriaal van de kunsthistoricus te selecteren en te ordenen. ‘Wenn
dabei irrationale, unkontrollierbare Verfahren sich in den heiligen Bezirk der
Wissenschaft eindrängen, so muß es eben getragen werden’.
Ook de weinig vleiende opmerkingen die Friedländer in de inleiding van Von
Eyck bis Bruegel ventileert ten aanzien van vakgenoten die menen hun bevindingen op hoogdravende wijze te moeten formuleren, getuigt van de bestaande kloof
tussen museumbeambten en universiteitsgeleerden: ‘Viele Kunstforscher setzen
freilich ihren Ehrgeiz darein, die Freude an der Kunst auszuschalten, was einigen
von ihnen, aus naheliegenden Gründen, unschwer gelingt. Sie genieren sich und
fürchten, von Vertretern der strengeren Nachbardisziplinen nicht für voll genommen und einer vergnüglichen oder frivolen Beschäftigung verdächtigt zu werden.
Rechnende und messende Beweisführung wird als ausschlaggebend vorgespiegelt. Die trockene Weise steht in Ansehen. Und die dunkle Weise, jene verzwickte
Terminologie, die das Lesen kunstgeschichtlicher Bücher zur Qual macht, entstammt eben dieser Ambition. Manchmal ist undurchsichtige, somit für den Leser
wertlose Tiefe dabei, gewöhnlich aber nichts als Flachheit, die künstlich getrübt
ist, damit man an Tiefe glauben soll.’23
Ondanks de animositeit besluit Friedländer Der Kunstkenner met een handreiking:
‘Der alte Gegensatz zwischen dem Historiker und dem Kenner, dem Theoretiker
und dem Praktiker, dem Universitätslehrer und dem Museumsbeamten muß
überbrückt werden. Er besteht nur so lange, wie hier oder dort, oder auf beiden
Ufern unzureichend gearbeitet wird. Deshalb ist es gesund und fruchtbar, daß die
Akademiker und die Museumsleute auf denselben Kollegbänken lernen. Deshalb
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wäre ein Austausch der Kräfte von hüben und drüben erwünscht. Hier und dort
müssen Erkenntnisdrang und Kunstgefühl vereinigt werden, ohne falsche Scham
vor der Subjektivität des persönlichen Urteils. Kennerschaft stellt sich dann ein,
ob sie nun dem Praktiker als das Ziel erscheint oder dem Theoretiker als ein
Mittel.’24
Tietze nam de handreiking niet aan. In een reactie die hij enkele maanden later
plaatste in Kunstchronik und Kunstmarkt, waarvan hij met Curt Glaser (18791943) de redactie voerde, koos hij vol de tegenaanval:25 ‘Hätte er [Friedländer] sich
durch die faktische Dicke des Buches nicht von dessen hypothetischer Klugheit
abschrecken lassen, so hätte er niemals ein Werk, dessen Grundgedanke von der
ersten bis zur letzten Zeile ist, daß ein unmittelbares und lebendiges Verhältnis
zur Kunst die unbedingte Voraussetzung für deren historische Erkenntnis bildet, zur Charakteristik einer gewissermaßen kunstfeindlichen philologischen
Richtung unserer Wissenschaft verwendet [...]’.26 Tietze kon zich volstrekt niet
vinden in Friedländers standpunt dat het zo goed mogelijk definiëren van kunstenaarspersoonlijkheden de eerste noodzakelijk te zetten stap is alvorens andersoortige vraagstukken kunnen worden beantwoord. In Tietzes optiek was het
toeschrijven van kunstwerken niet meer dan een voorportaal, dat met het op een
wetenschappelijk verantwoorde wijze beantwoorden van werkelijke kunsthistorische vraagstukken hoegenaamd niets had uit te staan.27 Kennerschap en wetenschap waren naar zijn stellige overtuiging twee afzonderlijke disciplines die
strikt gescheiden dienden te blijven. Het varen op intuïtie kon in zijn ogen onmogelijk als wetenschappelijke methode worden geaccepteerd. De schoen waarvan
Waetzoldt meende dat die wrong, hield niet zozeer verband met de roep om methode maar juist met het ontbreken ervan. Net zoals de natuurwetenschappen er
geen belang in stellen om zoiets als een prachtige zonsopgang te karakteriseren,
aldus Tietze, zo zou ook de kunstwetenschap zich niet primair met ‘dilettantische
Schönrednerei’ moeten bezighouden.
Friedländer, die de mogelijkheid was geboden om aansluitend op Tietzes kritiek te reageren – welhaast zeker op initiatief van Glaser, sinds 1909 Friedländers
medewerker bij het Kupferstichkabinett – repliceerde in de voor hem kenmerkende ironische beknoptheid: ‘Auf die Frage: kann man sich vorstellen, daß einem Naturforscher der Vorwurf gemacht würde, daß er keine Schilderung eines prächtigen Sonnenaufgangs bringe? – ist zu antworten: natürlich nein und
zwar deshalb nicht, weil die Empfindung, die der Sonnenaufgang weckt, die
naturwissenschaftlichen Fragen nicht berührt. Der Kunstforscher dagegen hat
mit dem “prächtigen Sonnenaufgang” und im wesentlichen mit nichts anderem
zu tun. Ein Gemälde nämlich ist nur insofern Gegenstand meines Studiums, als
es ein Kunstwerk ist, und ist nur insofern ein Kunstwerk, als es das Auge beglückt und das Gemüt erregt. Eine Methode, die diesen Unterschied zwischen
Naturwissenschaft und Kunstwissenschaft unberücksichtigt läßt, kann schwerlich ausreichen. Dies ist der Punkt, wo sich die Wege trennen.’28
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In het voorwoord van het eerste deel van Die altniederländische Malerei licht
Friedländer zijn scepsis jegens het al te nadrukkelijk willen presenteren van
een algemene ontwikkelingsgeschiedenis – in de ogen van Tietze een aanmerkelijk belangrijker kunsthistorisch vraagstuk dan het toeschrijven van werken
aan individuele kunstenaars – nader toe: ‘Natürlich will ich die geschichtliche
Folge einhalten. Und wenn Geschichte direkt oder mittelbar sich aus meinen
Vorstellungen ergibt, um so besser. Suchen aber will ich den Zusammenhang
nicht, weil ich tief durchdrungen bin von der Überzeugung, daß den
Zusammenhang suchen schon fast so viel ist wie ihn – erfinden. Von den tausend Steinen, aus denen der Bau bestanden hat, sind nur hundert erhalten. Da
dünkt es mich ein vergebliches Beginnen, aus den zufällig bewahrten Stücken
das Gebäude wieder errichten zu wollen. Die spärlichen Fragmente, die der
Zufall uns bewahrt hat, zu lückenloser Kette schmieden, heißt der fixen Idee
der Historiker zu Liebe die Beobachtungen fälschen. Auch auf Kunstgesetze zu
fahnden, werde ich grundsätzlich vermeiden, weil der Wahn, Gesetze zu kennen, in ähnlicher Art wie der auf Kausalität und Pragmatik gerichtete Ehrgeiz,
das Auge trübt und die Betrachtung durch Vorurteile irritiert. Desgleichen
kann ich nicht versprechen, objektiv zu sein. Jede Bestrebung, die Subjektivität
des Urteils einzuschränken, führt zur Verkümmerung des Urteils, das seinem Wesen nach subjektiv ist, und zur Ausschaltung des einzigen Organs, das
uns zur Aufnahme von Kunstwerken verliehen ist. Überzeugt, daß wirkliche
Objektivität unter keinen Umständen erreichbar ist, möchte ich die Schädigung
vermeiden, die mit dem Streben darnach unausweichlich verbunden ist.’29 Als
het gaat om het toepassen van methode, aldus Friedländer, gelooft hij enkel in
de benaderingswijze van zijn leermeester Ludwig Scheibler (1848-1921), die
weinig meer behelsde dan ‘bescheidene Redlichkeit’.30
Ook in de navolgende delen blijft Friedländer onvermurwbaar vasthouden aan
de opvattingen die hij in het voorwoord van het eerste deel heeft verkondigd. Zo
schrijft hij in het voorwoord van deel iii naar aanleiding van de meeste literatuur
die hij ter voorbereiding op het schrijven van dat deel had gelezen: ‘hinterließ mir
das Gefühl, das jeder Kunstfreund kennt, jenes Gefühl, daß ihn alle diese Worte
nichts angehen. Leeres Gerede und lyrische Entladung treten in Verkleidung als
gelehrte Beweisführung auf.’31
Tietze was zeker niet de enige die kritiek uitoefende op de praktijk van het
kennerschap. In 1926 (gepubliceerd in 1927) schreef de jonge Weense kunsthistoricus Otto Pächt (1902-1988) voor Kritische Berichte zur Kunstgeschichtlichen
Literatur een uiterst kritische recensie over Friedländers derde deel van Die
altniederländische Malerei, waarin Dieric Bouts en Joos van Gent de belangrijkste van de besproken kunstenaars zijn.32 Pächt vond dat Friedländers benaderingswijze te veel was gebaseerd op gevoelsmatige en daarmee op onduidelijke
gronden gewonnen vaststellingen, en te weinig op kritisch geformuleerde grondbeginselen waardoor zijn bevindingen nauwelijks wetenschappelijke waarde in-
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hielden. Bovendien was hij van mening dat binnen de kunstwetenschap het niet
alleen ging om het samenstellen van kunstenaarsoeuvres en het toeschrijven van
afzonderlijke schilderijen, maar ook om het plaatsen van artistieke ontwikkelingen in een bredere historische context. Friedländers scepsis tegenover het al te
dwingend toepassen van methode was duidelijk tegen het zere been van Pächt,
die Friedländers houding als ‘wissenschaftsfeindlich’ kwalificeert.33 In de opvatting van Pächt kan het kennerschap slechts wetenschappelijk worden beoefend
mits ‘begriffliche Begründung’ wordt toegepast. Het louter varen op het kompas
dat intuïtie heet, leidt tot resultaten die niet controleerbaar zijn, aldus Pächt. De
kern van wetenschap bedrijven is dat resultaten controleerbaar zijn en derhalve
is begripsbepaling noodzakelijk.34
De bewijsvoering die Friedländer opvoert kan volgens Pächt moeilijk als grondig
worden beschouwd, aangezien die zich beperkt tot enkel algemene uitspraken, terwijl bewijsvoering juist toegespitst moet zijn op de specifieke casus. Het vaststellen
dat twee werken van dezelfde hand zijn, berust bij Friedländer op de vergelijking
van afzonderlijke kenmerken en beperkt zich tot het vaststellen van waarschijnlijkheden. Met wetenschappelijke bewijsvoering die controleerbaar is, heeft dit in
de ogen van Pächt niets te maken. Sterker, het rekenen met waarschijnlijkheden
laat speelruimte voor ‘Glaubenswilligkeit’.35 Friedländers veronderstelling dat de
hand van de meester is te herkennen aan de uitvoering, wordt door Pächt bestreden; in zijn opvatting is die juist in hoofdzaak te herkennen aan de interpretatie
door de kunstenaar van het voorgestelde.36 Het stoorde Pächt dat Friedländer de
geuite twijfel inzake een toeschrijving aan Bouts niet methodisch tracht op te lossen, geen methodisch gefundeerde analyse maakt van overeenkomsten en afwijkingen in relatie tot ander werk van Dieric Bouts, zowel wat de afzonderlijke beeldelementen betreft als de gehele compositie,
daarbij rekening houdend met de mogelijkheid
van artistieke ontwikkeling alsook met stilistische ontwikkelingsgeschiedenis in algemene
zin, om vervolgens tot een eenduidig oordeel te
komen.37
Zijn bezwaren illustreert Pächt uitgebreid
aan de hand van een aan Dieric Bouts (ca.
1420-1475) toegeschreven schilderij voorstellende de H. Johannes de Evangelist op het eiland Patmos, uit het Museum Boijmans Van
Beuningen te Rotterdam (afb. 2).38 Friedländer,
die het schilderij niet in de lopende tekst be2. Omgeving van Dieric Bouts,
handelt, maar wel heeft opgenomen onder
H. Johannes de Evangelist op
nr 6 in ‘Verzeichnis A. Die Bilder von Dierick
het eiland Patmos, Rotterdam,
Bouts in der Folge ihrer Entstehung’, schrijft
Museum Boijmans Van Beuningen
hierover: ‘Einige fremde Züge, sowie die ver-
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gleichsweise schwerfällige Malweise stellen die Autorschaft Diericks in Frage.
Auffällig die schematische Geradlinigkeit im landschaftlichen Grund [...]. Ich
bin geneigt, die Tafel anzuerkennen.’39 Deze passage, waarin Friedländer twijfel
uit maar dan toch besluit, zonder opgave van een duidelijke argumentatie, het
schilderij toe te schrijven, wekte bij Pächt, zo valt uit de door hem gebezigde
toonzetting op te maken, enorme ergernis. Het op deze manier toeschrijven van
schilderijen heeft, naar zijn stellige overtuiging, geen enkele wetenschappelijke
waarde; het is slechts giswerk. In de opvatting van Pächt moet het mogelijk zijn
om op basis van de overeenkomsten en afwijkingen met andere schilderijen van
Dieric Bouts, wetenschappelijk vast te stellen of de Johannes op Patmos met recht
aan de meester kan worden toegeschreven. Hij voert een aantal argumenten op:
--

--

--

--

--

In andere schilderijen van Dieric Bouts sluiten de landschappen thematisch
beter aan bij de gebeurtenis die wordt voorgesteld; het hier voorgestelde
landschap is geen overtuigende weergave van een eiland;
Het landschap vertoont een duidelijke driedeling. Dit is in tegenstelling met
andere landschappen van Dieric Bouts, waar de verschillende componenten
waaruit het landschap is opgebouwd overtuigender aaneengeschakeld zijn.
Het landschap waarin Johannes is gezeten is een compilatie van landschapselementen uit verschillende schilderijen van Bouts;
Het gezicht van Johannes is niet ‘Boutsiaans’ en zelfs niet Nederlands, maar
eerder Frans; voor deze laatste bewering voert hij evenwel geen verdere argumentatie aan;
Het lichaam vertoont een tweedeling: het bovenlichaam en de rok van de
mantel die in gulle plooien om de benen van de heilige is gedrapeerd, lijken
te zijn samengevoegd; de plooival kan onmogelijk zijn voortgekomen uit de
actie die is voorgesteld;
De schaalgrootte van de figuur van Johannes en die van het landschap
stemmen geenszins met elkaar overeen – ook dit is a-typisch voor het werk
van Bouts.

Aldus, stelt Pächt, kan dit schilderij niet worden toegeschreven aan Dieric
Bouts. De Johannes op Patmos is van de hand van een schilder die het werk van
Dieric Bouts kende en er inspiratie aan ontleende voor zijn eigen composities.40
Later heeft Friedländer het schilderij kennelijk nog eens in het echt bestudeerd,
want op de achterzijde van een foto van het schilderij uit zijn fotoverzameling
noteerde hij: ‘sieht im Orig.[inal] / wesentl.[ich] roher aus / Sch[ein]t nicht Orig.
[inal] v.[on] Bouts’.41 Hoewel Pächt het onmiskenbaar bij het rechte eind heeft,
wijkt zijn methode uiteindelijk niet wezenlijk af van het door Friedländer gebezigde kennerschap. Ook Pächts bevindingen zijn in beginsel, hoe correct ook,
gebaseerd op een persoonlijke indruk. In tegenstelling tot Friedländers meer
‘impressionistisch’ geformuleerde gevolgtrekking, presenteert Pächt een zorg-
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vuldige en bijgevolg beter te controleren beeldanalyse, die bovendien mettertijd
is bevestigd.42
Kritisch, doch aanzienlijk positiever over Friedländers verrichtingen was Gustav
Glück (1871-1952), directeur van de Gemäldegalerie van het Kunsthistorisches
Museum te Wenen, die in 1926 een recensie publiceerde over de eerste drie delen van Die altniederländische Malerei.43 Zijn opmerkingen getuigen van aanmerkelijk meer realiteitszin: ‘Seiner Eigenart als Gelehrter entspricht es, daß
er nicht eine eigentliche Geschichte gibt, nicht die Entwicklung darstellt und
nicht Zusammenhänge sucht. [...] Den neueren entwicklungs- oder gar geistesgeschichtlichen Theorien steht Friedländer durchaus skeptisch gegenüber. Hier
prallen die Gegensätze grundsätzlich verschiedener Anschauungen heftig aneinander. [...] Wir müssen gestehen, daß wir bei aller Anerkennung von Friedländers
Betrachtungsweise doch keineswegs auf den Ausbau unserer Wissenschaft nach
der Richtung der Entwicklungs- und der Geistesgeschichte glauben verzichten
zu können. Von Zeit zu Zeit brauchen wir ein Gesamtbild eines Wissenszweiges
das, von kühner, temperamentvoller Hand entworfen, uns etwas Ganzes, Großes
bietet und mehr auf die Betonung des Allgemeinen ausgeht, als auf die sichere
Feststellung der Einzelheiten. Selbst wenn alle diese Einzelheiten falsch sein sollten, kann das Ganze bedeutsam und in einem höherem Sinne richtig sein und uns
eine Anregung geben, die wir aus allen getrennten Beobachtungen nicht zu schöpfen vermögen, selbst wenn diese völlig verläßlich sein sollten. Weder in diesem
noch in jenem Lager läßt sich die Subjektivität der Anschauung ausschalten. Und
wir tun wohl gut daran, beide Arten der Betrachtung gelten zu lassen, ohne uns
einer davon gänzlich zu verschreiben.’44 En over de ruimte die Friedländer de twijfel gunt: ‘Er bekennt ehrlich, wenn er seiner Sache nicht ganz sicher ist, und dazu
gehört mehr Mut, als unbegründete Meinungen und Einfälle mit Bestimmtheit hin
auszuwerfen, wie dies heut fast allgemein üblich geworden ist.’45
In het voorwoord van het vierde deel van Die altniederländische Malerei, dat in
1926 verscheen en handelt over Hugo van der Goes, reageert Friedländer op de
kritiek: ‘Die Kritiker meiner ersten drei Bände haben sich mehr an das gehalten,
was ich gesagt, als an das, was ich getan habe, und mit Hinweis auf einige Sätze im
ersten Vorworte meine Absicht als veraltet und beschränkt getadelt. Der Aufgabe
des Historikers, der Zusammenhang zu erfassen, hätte ich mich geflissentlich
entzogen. Diese Bemängelung geht von meinen grundsätzlichen Bemerkungen
aus. “Den Zusammenhang suchen ist schon fast so viel wie ihn – erfinden.” Dieser
Satz, der eine Warnung enthält, ist mir teuer zu stehen gekommen. Mir, wie jedem Kunstforscher, schwebt als das Ziel der Fluß des Geschehens, die lückenlose
Kette von Ursache und Wirkung vor, und die Annäherung an dieses unerreichbar
ferne Ziel mag den Maßstab abgeben zur Bewertung der Ergebnisse. Der skeptisch aphoristische Satz bezieht sich nicht sowohl auf das objektiv betrachtete
Ziel wie vielmehr auf die subjektive Methode der Wegfindung. Man kann etwas
finden, ohne es gesucht zu haben, ja jeder Kunstforscher weiß aus Erfahrung,
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daß man fast stets etwas anderes findet, als was man sucht. Wer Erdbeeren sucht,
weiß, wie eine Erdbeere aussieht. Die allgemeine Gefahr besteht nun darin, daß
Wunsch und Wille, etwas zu finden, vorzeitig im Geiste des Suchenden ein Bild
des Zusammenhangs und zwar ein falsches hervorbringen. Von gedanklichen
Konstruktionen und Vorurteilen, nach denen die Beobachtungen willkürlich
geordnet und gefälscht werden, ist die Kunstliteratur voll. In der vorausgreifenden, advokatenhaften Tendenz, die aus dem Suchwillen entsteht, erblicke
ich ein Grundübel. Aus möglichst ungedanklicher Betrachtung aller erhaltenen
Monumente sollte der Zusammenhang sich ergeben, und sicherlich wird das
Resultat, das ich nicht weniger sehnsüchtig bin zu erfassen als irgend ein geistesgeschichtlich interessierter Fachgenosse, anders aussehen als erwartet worden
ist, während die gefundene Erdbeere der gesuchten völlig gleicht. Man sollte sich
in Hinsicht auf Zusammenhänge zwar findebereit aber nicht suchgierig verhalten.’46 Georg Biermann, redacteur van Der Cicerone, kon zich wel vinden in deze
benadering. In een bespreking van hetzelfde deel schrijft hij: ‘Er [Friedländer]
sucht nicht künstlich kulturhistorische Kombinationen, sondern läßt dem Leser
die Freiheit, aus der Fülle der Tatsachen selbst ins Universale vorzustoßen.’47
Hoezeer Friedländer ook ruimte liet voor twijfel wanneer het om toeschrijvingen ging, over zijn methode, ook al mocht die vanwege het subjectieve karakter
ervan volgens sommigen zo niet heten, koesterde hij geen enkele twijfel. In het
voorwoord van deel v van Die altniederländische Malerei, waarin Geertgen tot Sint
Jans en Jheronimus Bosch worden behandeld, onderstreepte hij nog maar eens
dat ook het zoeken naar samenhang niet van subjectiviteit is verschoond: ‘Die
Neigung der Historiker, beobachtete Erscheinungen in einen Zusammenhang,
in ein System von Ursachen und Wirkungen, zu zwingen, hat viele Irrtümer verschuldet.’ En in deel ix, waarin Jan Joest van Calcar, Joos van Cleve, Joachim
Patinir en Jan Provoost voor het voetlicht worden gebracht, kunstenaars die
alle vier hun wortels elders hadden liggen en in verschillende steden (Haarlem,
Antwerpen en Brugge) werkzaam waren: ‘Wir schmeicheln uns mit der Aussicht,
daß die sich stetig wandelnde Geschichtsschreibung dieselbe Richtung einschlagen wird wie das subjektive Kunsturteil, das wir der Tradition entgegenstellen.’48
Kortom, naar Friedländers overtuiging was het overbruggen van de kloof tussen
theorie en praktijk, tussen de ‘Historiker’ en de ‘Kunstkenner’, gelegen in de simpele onderkenning dat subjectiviteit nu eenmaal inherent is aan kunsthistorische
oordeelsvinding. Maar met inachtneming van de nodige bedachtzaamheid vermocht een subjectieve benaderingswijze wel degelijk tot wetenschappelijk verantwoorde resultaten leiden.

‘Ein wertvolles Hilfsmittel’
Friedländers stijlkritische onderzoek dat zijn weerslag vond in onder meer Von
Eyck bis Bruegel en Die altniederländische Malerei, had zich onmogelijk kunnen
voltrekken als hij niet de beschikking had gehad over een uitgebreide beelddo-
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cumentatie.49 Gaf de in 1902 te Brugge georganiseerde Exposition des Primitifs
flamands et d’Art ancien een belangrijke impuls aan het onderzoek naar de vroege Nederlandse schilderkunst, hetzelfde gold voor de opkomende reproductiefotografie.50 Ten tijde van de Brugse tentoonstelling kreeg onder andere de firma
Bruckmann uit München gelegenheid de geëxposeerde werken te fotograferen.
Maar liefst 198 nummers telt de fondscatalogus Bruckmanns Pigmentdrucke nach
Gemälden alter Meister auf der Ausstellung zu Brügge 1902 (exposition des Primitifs
Flamands). De selectie van de te fotograferen werken, zo valt te vernemen uit
de toelichting in de catalogus, had in handen gelegen van het tentoonstellingscomité. ‘Die Bestimmung der Künstlernamen verdanken wir dem freundlichen
Entgegenkommen des Herrn Dr. Max J. Friedländer, Direktorial-Assistent an der
Gemäldegalerie der K[öni]gl.[ichen] Museen in Berlin.’51 Het op grote schaal fotograferen van kunstwerken waarvan afdrukken door belangstellenden konden
worden aangeschaft, betekende dat kunsthistorici voor het eerst de mogelijkheid
kregen om geleidelijk een eigen fotodocumentatieapparaat op te bouwen. Het
stelde hen op den duur bovendien in staat foto’s van kunstwerken met elkaar te
vergelijken en ordeningen aan te brengen om zo een gedachtegang te ontwikkelen of een hypothese te toetsen.
Hoewel Friedländers fotoverzameling door de jaren heen een enorme omvang
bereikte,52 besteedde hij niettemin een aanzienlijk deel van zijn tijd aan reizen,
zowel in eigen land als daar buiten. Niet alleen vanwege aankopen en andere museumaangelegenheden, maar ook om kunstwerken met eigen ogen te kunnen bestuderen. De bestemmingen zoals opgetekend in zijn notitieboekjes zijn legio. Zo
deed hij in 1902 behalve Brugge, ook Brussel, Doornik, Lille en Douai aan, alsmede Parijs, Madrid en Londen, reisde hij in 1907 onder meer naar Sint-Petersburg,
Boedapest en Wenen en stonden in 1908 onder meer Verona, Venetië, Vicenza,
Milaan, Bergamo en Bazel op het programma. In 1909 maakte hij voor het eerst
een reis naar de Verenigde Staten en Canada alwaar hij Philadelphia, Montreal,
Boston en New York aandeed. Ook Nederlandse steden, zoals Amsterdam,
Haarlem en Den Haag, werden met enige regelmaat bezocht.53
Friedländer had, zo blijkt uit het hoofdstuk ‘Über die Benutzung der Photographie’
in Von Kunst und Kennerschaft, een uitgesproken mening over het gebruik van
foto’s: ‘Freilich unentbehrlich ist die Photographie geworden und ein wertvolles Hilfsmittel, doch muß es mit taktvoller Zurückhaltung verwendet werden. Sie
darf sich nicht an die Stelle des Originals drängen. Wir müssen uns klarmachen,
was sie leistet und nicht zu leisten vermag. [...] Mann sollte Photogramme benutzen, um die Erinnerung an die Originale zu wecken und zu stärken, bei der
Urteilsfindung aber sie möglichst auszuschalten. Bei Argumentation und nachträglicher Begründung der vor dem Original gewonnenen Meinung werden sie
gute Dienste leisten.’54
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‘Die neuerdings mit Eifer verwendeten naturwissenschaftlichen Methoden’
Ofschoon Friedländer het kennerschap als immanent beschouwde aan de kunstwetenschap en aldus het buitensluiten van subjectieve overwegingen als een onzinnig streven veroordeelde, stond hij wel degelijk open voor de potentie die het
opkomende onderzoek met natuurwetenschappelijke methoden, in het bijzonder
röntgenonderzoek, vermocht te bieden.55 In Von Kunst und Kennerschaft houdt
hij er een opvallend moderne visie op na: ‘Die neuerdings mit Eifer verwendeten
naturwissenschaftlichen Methoden wie Röntgenaufnahme, Bestrahlung mit der
Quarzlampe, starke Vergrößerungen, photographische Aufnahme unter scharf
seitlicher Beleuchtung ergänzen den Bericht des bloßen Auges und leisten oft nützliche Dienste. Im besonderen bieten sie eine Diagnose des Krankheitszustandes,
ohne die der vorsichtige Restaurator nicht zur Operation schreiten sollte. [...]
Aber, soweit es sich um die Kunstwirkung handelt, besteht die Gefahr, daß die
Gelehrten, die sich so intensiv mit dem beschäftigen, was für das nackte Auge
unsichtbar ist, die Fähigkeit einbüßen, den Eindruck vom Sichtbaren zu empfangen.’56 In de optiek van Friedländer vormden de nieuwe onderzoeksmethoden
hooguit een aanvulling op het kennerschap, maar waren geenszins een vervanging.57 De schertsende opmerking die hij in augustus 1946 aan zijn Aphorismen
aus Krieg- u.[nd] Nachkriegszeit toevoegde, laat eveneens geen enkele twijfel bestaan over de additionele plaats die hij het onderzoek met natuurwetenschappelijke methoden toedichtte: ‘Die Röntgen-Aufname gibt Herrn, die vor Bildern
nichts sehen, die Möglichkeit, über Bilder zu urteilen’.
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Noten
1	Friedländer 1919a; Friedländer 1929; Friedländer 1946. Zie verder ook Friedländer
1918c; Friedländer 1927c. Friedländer zette zich vermoedelijk aan het schrijven van
Von Kunst und Kennerschaft vanaf 1933, nadat de nazi’s de Berlijnse musea hadden
gezuiverd van joodse invloeden en Friedländer was gedwongen zijn pensioen te aanvaarden. In 1938 werd Von Kunst und Kennerschaft aangekondigd in een prospectus
van Sperber-Verlag uit Zürich, maar van uitgave kwam het niet. Het gedrukte materiaal strandde in het door Duitsland geannexeerde Bohemen, zo blijkt uit een brief
van Friedländer aan zijn voormalige volontair Julius Held: ‘Was mein Buch betrifft,
nach / dem Sie fragen, ist es fertig, / ausgedruckt seit Monaten, aber, / selltsames
Pech, das gedruckte / Material liegt in Böhmen, / ist bisher nicht herausgegeben /
worden. Der Verleger in London! – / Jetzt müßte, neu gesetzt werden.’; Brief van
Max Friedländer aan Julius Held, 16 december 1939. smb-kk, Nachlaß Julius Held.
Het toeval wilde dat Friedländers Berlijnse uitgever, Bruno Cassirer (1872-1941), op
zijn vlucht naar Engeland het manuscript had meegenomen. In januari 1942 vernam
Friedländer via Helmuth Lütjens (1893-1987), filiaalhouder van kunsthandel Cassirer
te Amsterdam, dat Bruno Cassirer was overleden. Het bracht Friedländer tot de verzuchting: ‘Luetjen[s] Br.[uno] Cass.[irer] †. / Mein armes Buch. Wieder / ein Unfall’;
Notitieboekje M.J. Friedländer 1941-1942, p. 89. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.
nr 303. Gelukkigerwijs verscheen later dat jaar het meegenomen manuscript alsnog
in een Engelse vertaling. On Art and Connoisseurship was in Engeland een groot
succes, zo blijkt uit de vele recensies die er aandacht aan besteedden en die door
Cassirers schoonzoon, George Hill (Günther Hell), trouw aan Friedländer werden
doorgezonden. De eerste oplage was dan ook snel uitverkocht. In 1946 wist Hill in samenwerking met uitgever Oprecht uit Zürich en tot grote vreugde van Friedländer,
toch nog een Duitstalige uitgave te realiseren. Voor de diverse archiefstukken met
betrekking tot de uitgave van On Art and Connoisseurship (1942) en Von Kunst und
Kennerschaft (1946), zie rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nrs 79-80. Voor een bloemlezing uit de recensies, zie Elson 2016, pp. 389-390. Dat Friedländer veel gelegen
was aan een Duitstalige uitgave blijkt uit een brief aan Held: ‘Was mein Buch / angeht, hoffe ich auf eine / deutsche Ausgabe. Der / Verleger (Br. Cassirer, Oxford)
hat mein MS. u.[nd] kann / es ohne weiteres setzen lassen, / scheint es auch tun zu
wollen. / Mir liegt viel daran. Mehrere / Sachkundige versichern, die / Übersetzung
sei Mangelhaft. Ich / kann hoffen, daß Ihnen der / deutsche Text besser zusagen /
wird als der englische. Ihre / Einwände möchte ich gerne / hören. Sie wissen, wie
skeptisch / ich über Kunstliteratur, auch / über die eigene Schreiberei, / denke. Kein
Widerspruch / wird mich wundern oder / kränken.’; Brief van Max Friedländer aan
Julius Held, 28 augustus 1945. smb-kk, Nachlaß Julius Held.
2 	Voor een inleiding op de evolutie van de kunsthistorische literatuur met betrekking tot de vroege Nederlandse schilderkunst vanaf de negentiende eeuw tot aan
Friedländers Die altniederländische Malerei, zie Ridderbos 2005.
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3 	Friedländer 1946, p. 13.
4 	Friedländer 1946, p. 15.
5 	Friedländer 1946, pp. 153-155.
6 	Friedländer 1916, p. 1.
7 	Friedländer 1916, p. 3.
8 	Friedländer 1946, p. 154.
9 	Friedländer 1946, p. 154.
10 	Friedländer 1946, p. 154, 156-157. Zie ook Friedländer 1916, p. 2; Friedländer 1927c.
11 	Friedländer 1916, p. 1.
12 	Friedländer 1919a, p. 13.
13 	Tietze 1913. Voor Hans Tietze en zijn plaats in de kunstgeschiedenis, zie bijvoorbeeld
Wendland 1999, ii, pp. 689-699.
14 	Tietze 1913, p. 183.
15 	Friedländer 1919a, pp. 13-14. In de inleiding van deel

xiii

van Die altniederländi-

sche Malerei verwoordt Friedländer zijn opvatting hierover als volgt: ‘Der Historiker
kommt oft in Konflikt mit dem Kunstfreund, er darf sich nicht mit den Persönlichkeiten
begnügen, die den Liebhaber fesseln; seinem Ziele, der Aufklärung historischer
Zusammenhänge, nähert er sich leichter, indem er die Äusserungen geringerer
Meister analysiert. Das Genie ist sein Feind, und gelegentlich wird er versucht, es
weg zu denken. Er versteht sich besser auf die Folgerichtigkeit der Grundsätze als
auf die Unberechenbarkeit der Geschichte.’; Friedländer 1936a, p. 8.
16

Friedländer 1919a, p. 16. Ook in het voorwoord van Von Kunst und Kennerschaft laat
Friedländer zich een opmerking ontvallen waaruit diens wantrouwen jegens kunsttheoretische geschriften blijkt: ‘Aus Trägheit, vielleicht auch aus gesundem Instinkt habe
ich kaum etwas von kunsttheoretischer Literatur gelesen.’; Friedländer 1946, p. 10.

17 	Tietze 1913, pp. 328-340.
18 	Tietze 1913, p. 329.
19 	Tietze 1913, p. 338.
20 	Friedländer 1916, pp. 1-2. Zie verder voor Friedländer over Morelli ook Friedländer
1918c, p. 290; Friedländer 1919a, pp. 24-26, 28, 30, 32; Friedländer 1946, pp. 146, 148,
150, 152.
21 	Waetzoldt 1919, p. 893.
22 	Waetzoldt 1919, p. 894.
23 	Friedländer 1916, p. 3. Voor de kloof tussen universiteitsgeleerden en museumbeambten, zie ook Friedländer 1918c, pp. 290-291; Friedländer 1925c.
24 	Friedländer 1919, pp. 40-41.
25 	Tietze 1919.
26 	Tietze 1919, p. 21.
27 	Zie hiervoor ook Tietze 1913, pp. 179-183.
28 	Friedländer 1919b.
29 	Friedländer 1924a, pp. 9-10. Zie ook de inleiding in deel xii van Die altniederländische
Malerei; Friedländer 1935a, pp. 7-13.
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30 	Friedländer 1924a, pp. 8-9.
31 	Friedländer 1925a, p. 8.
32 	Pächt 1927; Friedländer 1925a.
33 	Pächt 1927, p. 37.
34	Pächt 1927, pp. 37-38.
35 	Pächt 1927, p. 39.
36 	Pächt 1927, p. 40.
37 	Pächt 1927, pp. 42, 50.
38 	Omgeving van Dieric Bouts, H. Johannes de Evangelist op Patmos, paneel, 70 x 65
cm. Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv.nr 1083; cat. Rotterdam 1994,
pp. 56-59, nr 7.
39 	Friedländer 1925a, p. 106. Het enigszins lineair weergegeven landschap vertoont, zo
meldt Friedländer verder, overeenkomsten met een Maria met kind uit de Berlijnse
Gemäldegalerie (nr 93 in de ‘Verzeichnis’), die wellicht een ‘Werkstattkopie’ is.
40	Pächt 1927, pp. 42-45.
41 	rkd, foto uit fotoarchief M.J. Friedländer,

rkdimages

kunstwerknr 27594, afbeel-

dingsnr 0000132260 (https://rkd.nl/explore/images/27594). Te oordelen naar de notities op de achterzijde van de foto zijn die op verschillende momenten aan de foto
toegevoegd. Voorts meldt het handschrift van Friedländer nog: ‘[...] / Haag / ausg.
[estellt] 45’, refererend naar de tentoonstelling Nederlandsche Kunst van de
en

xvide

xvde

eeuw. Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, 1 September tot 21

October 1945 ’s-Gravenhage, waar het schilderij onder nr 35 (als ‘Dirck Bouts?’) was
te zien, en ‘ungünst.[iger] Eindr.[uck]’.
42 	Voor de toeschrijvingsgeschiedenis en de bijbehorende literatuur, zie cat. Rotterdam
1994, pp. 57, 59, alwaar het schilderij is geboekstaafd als ‘Dirk Bouts, circle of’. Ook
Gustav Glück, die in 1926 een recensie publiceerde over de eerste drie delen van
Die altniederländische Malerei, onderschrijft een toeschrijving aan Dieric Bouts
niet; Glück 1926, p. 20. Behalve de Johannes op Patmos haalt Pächt nog een aantal andere voorbeelden aan; Pächt 1927, pp. 45-48. – Ook anderen ondernamen
pogingen de vermeende vrijblijvendheid van het kennerschap in te dammen. Zo
publiceerden Walter Ephron (1895-1972) en Josef Strzygowski (1862-1941), beiden
verbonden aan de universiteit van Wenen, in 1931 de ‘Strzygowski’sche planmäßige
Wesensuntersuchung’, die tot doel had om door middel van vergelijkingen tot een
‘nachzuprüfende, beweisbare Wahrheit’ (p. 114) te komen in plaats van een persoonlijke mening gebaseerd op persoonlijke indrukken. De methode bestond uit een
checklist in de vorm van een beslisboom die uiteindelijk ‘zum höchstmöglichen Grad
der Wahrheit, nämlich zum “wissenschaftlich begründeten Urteil”’ (p. 116) zou leiden. Naast de inzet van natuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden, diende ook
geoordeeld te worden over zaken als ‘Form’, ‘Gestalt’ en ‘Qualität’. De methode was
overigens niet in het leven geroepen als uiting van kritiek op Friedländer, wiens
‘Äußerungen über das Kennertum als die maßgebensten’ werden geprezen, maar
veeleer in het kader van educatie; Ephron/Strzygowski 1931. Friedländer noteerde
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een aantal jaren later in zijn notitieboekje: ‘Ephron in s.[einem] Bosch. B[u]ch lobt
/ mich über d.[en] grünen Klee, / wie David nach dem Sieg über / Goliath übertreibende Anga- / ben über die Größe des / Besiegten macht.’; Notitieboekje M.J.
Friedländer, 1936, p. 22. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 294.
43	Glück 1926.
44 	Glück 1926, p. 16. Friedländers scepsis jegens het schetsen van een ontwikkelingsgeschiedenis leek, zo valt uit de woorden van Glück op te maken, mede ingegeven te
zijn geweest door een artikel van de aan de Universiteit van Wenen verbonden Max
Dvořák (1874-1921), ‘Das Rätsel der Kunst der Brüder Van Eyck’, uit 1904; Dvořák
1904. Behalve dat Dvořák in deze bijdrage op basis van vormanalyses tot een handenscheiding in het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck komt – een resultaat
waarover Friedländer zich in het eerste deel van Die altniederländische Malerei spottend uitlaat (zie verder hoofdstuk 8, pp. 288-289 van dit proefschrift) – tracht hij
tevens aan te tonen dat de kunst van Van Eyck haar wortels heeft in de boekverluchting; Dvořák 1904, pp. 249-317. Een zienswijze die (in tegenstelling tot zijn houding jegens Dvořáks vormanalyses) door Friedländer niet botweg als onzin terzijde
wordt geschoven. Hoewel Glück enerzijds van mening is dat Friedländer de jong
gestorven Dvořák te scherp veroordeelt en zich bijgevolg geroepen voelt zijn inmiddels overleden Weense collega te verdedigen, kan hij zich anderzijds wel vinden in
Friedländers oordeel; Glück 1926, p. 16, 17. Overigens, ook al in Von Eyck bis Bruegel
uit 1916 is Friedländer kritisch over de conclusies die Dvořák uit zijn vormanalyses
meende te kunnen trekken. – Aardig in dit verband is verder een persoonlijke herinnering van Erwin Panofsky, opgetekend in 1957 ter ere van Friedländers negentigste
verjaardag: ‘Es sei mir erlaubt, mit einem kleinen persönlichen Erlebnis zu schliessen, an das Max J. Friedländer selbst sich unmöglich erinnern kann, das aber auf
mich einen unvergesslichen und, wie ich glaube, erzieherischen Eindruck gemacht
hat. Als ich einmal, vor beinahe dreissig Jahren, im Berliner Kupferstichkabinett
einige Zeichnungen ansah, trat er für einen Augenblick an mich heran und begrüsste mich mit einem liebenswürdig-ironischen “Nun, was forschen Sie?” Als er aber
unter meinen Büchern die Sammlung von Aufsätzen Max Dvoráks [sic] erblickte,
die, sieben Jahre nach dessen Tode, gerade unter dem etwas prätentiösen Titel
“Kunstgeschichte als Geistesgeschichte” veröffentlicht worden war, setzte er hinzu:
“Wir haben natürlich Körpergeschichte getrieben”.’; Panofsky 1957, pp. 17-18.
45 	Glück 1926, p. 17.
46 	Friedländer 1926a, pp. 7-8. De kritiek op de eerste drie delen van Die altniederländische Malerei, die in 1924 en 1925 het licht zagen, lijkt evenwel niet hoofdzakelijk
zijn weg te hebben gevonden in de gangbare Duitstalige kunsttijdschriften met
een rubriek gewijd aan de pas verschenen literatuur, zoals het Repertorium für
Kunstwissenschaft, de Kunstchronik, Der Cicerone en Kunst und Künstler, waarin
Friedländer zelf ook geregeld publiceerde, evenals in The Burlington Magazine.
In deze periodieken zijn in deze jaren geen recensies verschenen waarin
Friedländers kennerschap an sich scherp wordt veroordeeld. Mogelijk kwam de
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inhoud van Pächts bespreking, volgens het onderschrift in oktober 1926 voltooid,
Friedländer al eerder ter ore. – In zijn Aphorismen aus Krieg- u.[nd] Nachkriegszeit
formuleert Friedländer het net even anders: ‘Der Gelehrte “sucht”. Im wesentlichen besteht seine Tätigkeit im Suchen. Finden will er immer etwas. Es macht aber
einen entscheidenden Unterschied aus, ob man beim Suchen weiß, was man zu
finden wünscht und erwartet, so wenn man Erdbeeren im Walde sucht, oder aber
beim Suchen überrascht wird durch das, was man findet. Man kann die Forscher
einteilen in solche, die Erdbeeren suchen, und solche, die neugierig sind darauf,
wie das aussehen wird, was sie etwa finden werden. Zur ersten Klasse gehören
die Akademiker, zur zweiten um Kennerschaft bemühte Dilettanten.’; Friedländer,
Aphorismen [Heilbrunn 1967, p. 64].
47 	Biermann 1927, p. 359.
48 	Friedländer 1927a, p. 7; Friedländer 1931a, p. 7.
49	Zo stelt ook Wilhelm Bode in het voorwoord van de Verzeichnis der Schriften Max J.
Friedländers, dat in 1927 verscheen ter gelegenheid van Friedländers zestigste verjaardag: ‘Hierbei ergab sich für Sie die Notwendigkeit, jene systematisch geordnete
Sammlung von Nachbildungen aufzubauen, ohne die Ihr späteres abschließendes
Schaffen undenkbar wäre.’; Bode 1927a, p. 8.
50 	Voor een inleiding op de opkomst van de reproductiefotografie en de betekenis
voor het kunsthistorische onderzoek, zie bijvoorbeeld Peters 2002. Met dank aan
Erik Löffler.
51 	Cat. Bruckmann 1902. De pigmentdrukken waren te verkrijgen in folioformaat voor
1 Mark per stuk. Wie de bladen bevestigd wilde hebben op een opzetkarton, betaalde
een kwartje per stuk meer. Ook de firma Adolphe Braun bracht een fondscatalogus
uit van op de tentoonstelling gefotografeerde werken; cat. Braun 1903.
52 	Friedländers fotoverzameling beslaat vele duizenden foto’s en reproducties van
hoofdzakelijk vroege Nederlandse en vroege Duitse schilderijen, alsook een kleine hoeveelheid Hollandse en Vlaamse schilderijen uit de zeventiende eeuw. Foto’s
werden betrokken van firma’s zoals Bruckmann en Braun, maar vooral via de kunsthandel en particulieren. Daarnaast omvat de verzameling reproducties uit veilingcatalogi. In 1958 kwam Friedländers fotoarchief als legaat naar het rkd (zie hiervoor
ook hoofdstuk 5, p. 168 van dit proefschrift).
53 	Notitieboekjes M.J. Friedländer, 1897, 1898, 1902, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911,
1921, 1924, 1926, 1927, 1932. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nrs 178, 182, 195-199,
218, 229-230, 232-233, 238-239, 242, 247, 269-270, 274, 278-279, 281-282, 289-290.
54 	Friedländer 1946, pp. 178, 180.
55 	In 1926 was het zonder twijfel mede dankzij Friedländer dat Alan Burroughs (18971965) toestemming kreeg röntgenopnamen te maken van een deel van de schilderijen uit de Berlijnse Gemäldegalerie. Zie hiervoor Spronk 2003, p. 47 en 56, noot
43. Voor Burroughs’ röntgencampagne die aanving in de jaren twintig, zie pp. 45-49.
Eind 1929 werd, als vervolg op de sessie uit 1926, opnieuw een sessie ten behoeve
van het maken van röntgenopnamen in de Gemäldegalerie gepland. Zie hiervoor de
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correspondentie van Burroughs aan Friedländer in het Zentralarchiv in Berlijn; smbza,

I/GG 349, I/GG 315/2.

56 	Friedländer 1946, pp. 170-171.
57 	Burroughs was dezelfde mening toegedaan. Zie bijvoorbeeld Burroughs 1938,
pp. ix, 23.
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3. de schaduwzijde van het
kennerschap i: het fenomeen
van de vervalsing

Eveneens onlosmakelijk verbonden met de praktijk van het kennerschap is het fenomeen van de vervalsing. Ook Friedländer werd gedurende zijn loopbaan meermaals geconfronteerd met schilderijen die geraffineerd onder handen waren genomen. In het tweede decennium van de twintigste eeuw maakte Friedländer kennis
met Emile Renders (1872-1956), bankier, verzamelaar en amateur-kunsthistoricus
te Brugge. Renders wist met hulp van de Belgische schilderijenrestaurator Jef Van
der Veken (1872-1964) in korte tijd een indrukwekkende verzameling Vlaamse primitieven bijeen te brengen.1 Voor de collectiecatalogus, die in 1927 in een luxe-
editie verscheen, tekenden Friedländers gerespecteerde vakgenoot Georges Hulin
de Loo en diens voormalige student, verbonden aan de schilderijenafdeling van het
Parijse Musée du Louvre, Édouard Michel (1873-1953). Uitgerekend in hetzelfde
jaar kwam de vakbekwaamheid van Van der Veken pijnlijk aan het licht.

Jef Van der Veken
In kunsthistorische kringen was men al vroeg op
de hoogte van de vervalsingspraktijken van Jef
Van der Veken (afb. 1). In 1911 publiceerde het
Verband von Museumsbeamten zur Abwehr von
Fälschungen und unlauterem Geschäftsgebaren
in een uitgave van zijn Mitteilungen des MuseenVerbandes een mededeling van een voormalige vrijwilliger van het Museum für Kunst
und Gewerbe te Hamburg over een schilderij
waarvan werd vermoed, aldus het bericht, dat
het werk betrof van Van der Veken.2 In datzelfde jaar, op 28 september, hield Friedländer te
Brussel op de tweede zittingsdag van het door
het Verband von Museumsbeamten jaarlijks voor
haar leden georganiseerde congres een voordracht over vervalsingen van schilderijen.3 In
deze voordracht noemt hij Van der Veken bij

1. Jef Van der Veken. rkd, Archief
Jef Van der Veken
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naam en een ‘geschickter Fabrikant’ die niet alleen als vervalser optreedt, maar
ook in schilderijen handelt en als restaurator werkzaam is. Friedländer wijst in
zijn uiteenzetting met nadruk op een nieuwe, ‘raffiniertere Methode’ van vervalsen, sinds door de opkomst van de reproductiefotografie de kennis van schilderijen
zich dusdanig heeft verbreid dat exacte imitaties aanzienlijk sneller dan voorheen
worden ontmaskerd. De wijze waarop de koper van Vlaamse primitieven om de
tuin wordt geleid, bestaat uit het toevoegen van elementen aan de voorstelling die
op het origineel ontbreken, waardoor de imitatie minder gemakkelijk als zodanig
wordt herkend, of uit het samenstellen van een nieuwe compositie aan de hand
van verschillende voorbeelden. Voor het herkennen van dit laatste type vervalsing
dient men niet alleen over een uitgebreide kennis van originele schilderijen te beschikken, zo stelt Friedländer, maar ook over een zeker gevoel voor de stijl die de
oude meesters bezigden. Een aanwijzing, bijvoorbeeld, dat men van doen heeft
met een uit verschillende voorbeelden gecomponeerd portret, is de combinatie van
kostuumonderdelen en haardracht die oorspronkelijk niet gelijktijdig in zwang
waren. De enorme toevloed van ‘naive Leute’ om een Vlaams primitief in België te
willen bemachtigen, moedigde de vervaardiging van imitaties op grote schaal aan.
Niet alleen Van der Veken, maar ook andere ateliers in België, aldus Friedländer,
sprongen handig in het gat dat op de markt was ontstaan.4
Hoewel Friedländer Van der Veken in de navolgende alinea’s niet meer expliciet noemt, is het welhaast zeker dat met de ‘Werkstatt’ die ‘in den letzten Jahren
außerordentlich stark produziert hat’, Van der Veken wordt bedoeld. Opmerkelijk
aan de vervalsingen uit dit atelier, die in technisch opzicht ‘sauber und scharf’ zijn,
is de zorgvuldigheid waarmee craquelures in het verfoppervlak zijn aangebracht:
‘immerhin sind die Sprünge, mit scharfem Instrument in die Farbfläche gerissen, recht täuschend. Eine Eigentümlichkeit der falschen Sprungbildung sind
die punktartigen Löcher, die dort entstehen, wo das ritzende Instrument stecken
bleibt, zu stark aufgedrückt wird, leicht an Stellen, wo sich die Linien kreuzen.
Nicht selten ist der Fälscher so schlau, die geritzte Sprungbildung stellenweise
aussetzen zu lassen und einige Risse mit dem Pinsel aufzuzeichnen.’ Friedländer
besluit met de vaststelling dat de toegepaste vleeskleur zich kenmerkt als ‘süßlich
und kühl’ en dat de gemaaktheid van het geheel dusdanig eenvormig is dat men,
‘wenn überhaupt, jedenfalls nur einmal getäuscht wird.’
In Der Kunstkenner uit 1919 laat Friedländer zich niet uit over vervalsingspraktijken.5 Hij bespreekt het verschijnsel van navolgingen, waartoe ook vervalsingen behoren, slechts in algemene zin: hoe onderscheidt men een origineel van een kopie?
In 1923 stelde Friedländer in Belvedere, een geïllustreerd tijdschrift voor kunstverzamelaars, voor het eerst het fenomeen van vervalsingen voor een breder
publiek aan de orde.6 Hij noemt Van der Veken weliswaar niet bij naam, maar
met zijn opmerking dat ‘die in den letzten Jahren erfolgreichsten Falsifikate, die
Nachahmungen altniederländischer Tafeln, die eine überaus fruchtbare belgische Firma verbreitet, fast stets stückweise nach diesem, stückweise nach jenem
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Urbilde kopiert [sind]’ had hij ongetwijfeld Van der Veken op het oog. Zijn bijdrage
getiteld ‘Grundsätzliches über Fälschungen’ heeft de intentie van een handleiding:
‘Die Aufgabe des Kenners besteht also darin, den Widerspruch zwischen Sein und
Schein zu spüren und aufzudecken.’ Friedländer tracht de lezer het onderscheid
uit te leggen tussen origineel en imitatie en de kenmerken te duiden waarmee een
vervalsing zich verraadt. Daar het dikwijls een kwestie is van subtiele verschillen,
zeker sinds het rechtstreeks kopiëren naar één voorbeeld is verruild voor het kopiëren naar meerdere voorbeelden, is het van belang het vizier hierop te richten:
‘Das feiner organisierte Auge aber wird durch krasse Unstimmigkeiten zwischen
den dreist und willkürlich aneinander gefügten Teilen gewarnt.’ Een anachronisme waaraan vervalsingen uit ‘dieser tüchtigen Werkstätte’ in het bijzonder zijn te
herkennen, is het weergeven in een typisch vijftiende-eeuwse stijl van elementen,
zoals kledingstukken, die onmiskenbaar uit de zestiende eeuw stammen.
Behalve dat de vervalser zich een wijze van schilderen dient eigen te maken die
van oorsprong niet de zijne is, aldus Friedländer, dient hij tevens het natuurlijke
verouderingsproces te overbruggen dat een origineel schilderij in de eeuwen na
zijn voltooiing heeft ondergaan. De vervalser is aldus genoodzaakt sporen van
ouderdom kunstmatig aan te brengen. Het is aan de speurzin van de kenner om
met behulp van de stijlkritiek en natuurwetenschappelijke methoden dergelijke
kunstgrepen te ontdekken. Tot besluit stelt Friedländer dat het doorgaans moeilijker is een imitatie te herkennen van de hand van een tijdgenoot dan van een
vervalser die tot een eerdere generatie behoort. Immers, de vervalsende tijdgenoot beschikt over dezelfde kennis, smaak en
zienswijze, en bezigt dezelfde misvattingen
over het verleden, waardoor zijn misleiding
minder eenvoudig is te doorzien.
In het tweede deel van Die altniederländische
Malerei, dat in 1924 verscheen en gewijd is
aan de werken van Rogier van der Weyden en
de Meester van Flémalle, maakt Friedländer
nogmaals een allusie op de diverse in België
gevestigde ateliers die zich hebben toegelegd
op het op de markt brengen van imitaties naar
Vlaamse primitieven – wederom zonder Van
der Veken bij naam te noemen. In ‘Verzeichnis
C’, waarin de navolgingen en kopieën naar
Rogier van der Weyden worden opgesomd,
vermeldt hij met betrekking tot een composi2. Pastiche naar Rogier van der
tie voorstellende Maria met kind aan de borst
Weyden, Maria met kind. Foto
(afb. 2): ‘Auch die Brüsseler Fälscher haben
uit: Veilingcat. Berlijn (Rudolph
sich dieser Komposition bemächtigt.’7
Lepke), 22 februari 1910, nr 77
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Emile Renders en de Londense tentoonstelling
Flemish and Belgian Art, 1300-1900
In 1927 openbaarde de vakbekwaamheid van Van der Veken zich op onaangename
wijze. In de Royal Academy of Arts, gevestigd in het Burlington House te Londen,
werd op initiatief van de Anglo-Belgian Union een omvangrijke tentoonstelling
ingericht met de titel: Flemish and Belgian Art, 1300-1900.8 De expositie bleek een
ongekend groot succes; een recordaantal van meer dan 150.000 bezoekers passeerde de drempel om de honderden kunstwerken te bewonderen. Enkele dagen na de sluiting schreef Robert Witt, lid van het Britse comité dat mede verantwoordelijk was voor de organisatie, in een ingezonden brief aan The Times:
‘only one complaint has been heard – that it was impossible to see the pictures!’9
Witts montere opmerking geeft evenwel een wat al te rooskleurige voorstelling
van zaken. Reeds tijdens de tentoonstelling was er ophef ontstaan over de authenticiteit van een aantal geëxposeerde werken. De aanstichter hiervan was
Friedrich Winkler (1888-1965), als hoofd van de Zentralbibliothek verbonden
aan de Berlijnse musea. In een bespreking van de tentoonstelling in de februari-
uitgave van Der Kunstwanderer, besluit Winkler met een verontrustende constatering: ‘Sehr interessant war es, nahezu ein Dutzend Fälschungen zu studieren, die
die Ausstellungsleitung passiert hatten, obgleich ein angesehener und bewährter
belgischer Kunsthistoriker darin vertreten war. Meist nach bekannten primitiven
Bildern, in unerfreulich blinkenden Farben, ohne jede Provenienz, kamen die erst
im letzten Jahrzehnt bekannt gewordenen Werke aus zwei bis drei belgischen
Sammlungen. [...] Es handelt sich offenkundig um eine einzige Werkstatt, die sowohl restauriert wie alte Bilder fälscht.’10 Winkler meldt voorts dat een aantal van
de betreffende schilderijen in oorsprong originelen kunnen zijn, maar dat ze een
dusdanige overeenkomstige behandeling hebben ondergaan dat ze ‘wie ein Ei
dem andern ähneln’, waardoor ze zonder veel moeite als vervalsingen tussen de
andere werken zijn uit te halen. Winkler maakt nog een klein voorbehoud met
de opmerking dat de ‘hinter Glas und Rahmen sorgfältig verborgenen Bilder’ ooit
nauwgezet onderzocht zouden moeten worden. De ‘ontdekking’ werd door het
Berliner Tageblatt overgenomen, waarna het nieuws zich via de wereldpers verspreidde en ook in de wetenschappelijke literatuur tot debat leidde.11
Het naar sensatie riekende bericht wekte uiteraard de roep om namen op, zo
blijkt uit een ingezonden mededeling van de in Den Haag werkzame kunsthistoricus Cornelis Hofstede de Groot (1863-1930) in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
van 2 maart 1927.12 Hofstede de Groot stelt echter dat het zeer te prijzen is dat
Winkler geen namen bekend heeft gemaakt, daar het geen recht doet aan de
eigenaars, ‘die stellig te goeder trouw zijn geweest en het hunne hebben willen
doen, om de tentoonstelling op te luisteren, aan den lust tot sensatie van het publiek’ te worden prijsgegeven, ‘terwijl toch het laatste woord over de echtheid
eerst gesproken kan worden, wanneer men de schilderijen zonder glas en lijst
in sterk licht onderzoekt? Zooals de schilderijen te Londen hangen, zooals zij in
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het gedrang der tallooze bezoekers te zien zijn, kan men slechts tot vermoedens,
tot aan zekerheid grenzende vermoedens komen, maar het laatste woord moet
men inhouden.’ Bovendien, zo constateert Hofstede de Groot, ‘is het voor den
deskundige, die de tentoonstelling met aandacht bestudeerd heeft, niet moeilijk
de bedoelde schilderijen uit te vinden.’
De door Winkler aangeduide ‘angesehener und bewährter belgischer
Kunsthistoriker’ aan wie ongemerkt een dozijn vervalsingen zouden zijn voorbij gegaan, was niemand minder dan Georges Hulin de
Loo, als lid van het Belgische comité mede verantwoordelijk voor de selectie van de oude kunst. Het moet voor
hem een onaangename ervaring zijn geweest dat over zijn
deskundigheid op deze wijze twijfel werd gezaaid, temeer
ook daar hij het voorwoord had geschreven voor de catalogus van de verzameling van Emile Renders (afb. 3),
die in een luxe uitgave gelijktijdig met de tentoonstelling
was verschenen.13 Want niet alleen waren schilderijen uit
diens bezit ruimschoots op de tentoonstelling vertegenwoordigd, ze waren nu, door Winklers opmerkzaamheid,
3. Emile Renders
tevens in diskrediet gebracht.
Direct na het verschijnen van Winklers artikel in Der Kunstwanderer, zocht
Hulin de Loo, in een poging helderheid te verkrijgen in deze geruchtmakende
aangelegenheid, contact met Renders, zo blijkt uit een brief van deze laatste
van 22 februari 1927.14 Renders schrijft aan Hulin: ‘J’ai beaucoup pensé à ce que
vous m’avez dit, c[‘est]-à-d.[ire] qu’on pourrait penser que je sois visé dans l’article de Mr. Winckler [sic]. Je n’avais pas pensé aussi loin, puisque j’avais reçu de
Monsieur Winckler [sic] une lettre plein d’éloges concernant ma collection. Car à
votre demande je lui avais envoyé quelques photographies. Il n’est jamais entré
dans votre esprit de me demander la provenance de mes tableaux, parce que le
véritable connaisseur ne voit que le bon ou le mauvais tableau.’ Bij de brief heeft
Renders een bijlage gevoegd waarin hij de herkomsten van de geëxposeerde werken opsomt. Vooral de gerezen twijfels over de Christus als Man van Smarten met
een benedictijnse monnik van een vijftiende-eeuwse anonymus gingen hem erg
aan het hart (afb. 4), want aan de herkomstgegevens van dit schilderij voegde
hij nog toe: ‘Vu le caractère tout a fait extraordinaire de cette oeuvre, il [Winkler]
faudrait être fou pour en discuter l’authenticité’. Renders erkende dat het bij nader inzien beter was geweest als de herkomstgegevens in de catalogus waren
vermeld, maar hij had daarvan afgezien omdat hij geen afgunst wilde wekken bij
de voormalige eigenaren.15
Nadat Renders de brief had ondertekend, bedacht hij kennelijk wat de reden kon
zijn geweest van Winklers openbaarmaking. In een postscriptum meldt hij dat hij
de Duitse kunsthandelaar en verzamelaar Dr. Hans Wendland was tegengekomen,
die van Friedländer ‘et d’autres Allemands’ het verwijt had gekregen een schil-
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4. Anoniem, Zuidelijke Nederlanden, 15de
eeuw en Jef Van der Veken, Christus als Man
van Smarten met een benedictijnse monnik, New
York, The Metropolitan Museum of Art. Foto uit:
Fotoarchief Max J. Friedländer, rkd
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derij in bruikleen te hebben afgestaan voor de tentoonstelling. ‘Il parait que les
Allemands sont furieux contre nous tous parce qu’ils ont été exclus. Ils ignorent
que c’est le gouvernement Anglais qui n’a pas voulu d’eux, et c’est nous qui devons
encaisser les reproches. Ne serait ce pas là l’origine de la colère de Mr. Winckler
[sic]? S’il savait que j’ai été à Berlin, et à mes frais, pour faire des démarches officieuses, je serais pour sui son meilleur ami, et il ne s’attaquerait pas aux collectioneurs belges.’ Hoewel de politieke verhoudingen in Europa als gevolg van de
Eerste Wereldoorlog inderdaad een rol lijken te hebben gespeeld bij de selectie van
de bruikleengevers, is de door Renders gesuggereerde aanleiding niet meer dan
een weinig geloofwaardige poging de aandacht af te leiden.16
Renders moet hier zelf ook van doordrongen zijn geweest, want in een brief
aan Hulin de Loo van een maand later meldt hij dat alle eigenaren van de
Engelstalige uitgave van de catalogus een supplement krijgen toegezonden met
de herkomstgegevens van de tentoongestelde schilderijen.17 En, zo vervolgt hij,
‘puisque il faut se défendre contre les gens malintentionnés, un Winkler, un
Delville, et autres esthètes plus intrigants que savants, je continue à rassemble[r] mes documentations.’18 Om zijn goede wil te tonen, stuurt hij Hulin daarom alvast een aantal transcripties van certificaten waarin de voormalige eigenaren verklaren dat hun schilderij is overgegaan in het bezit van Renders en
ook, waar zijzelf het desbetreffende schilderij hadden verworven. Renders besluit zijn brief met een spijtbetuiging: ‘Ne voulant que des tableaux intacts, j’en
ai laisser passer des centaines; ce que je regrette maintenant. Un jour viendra,
et il n’est peut-être pas bien loin, où le grrrand [sic] savant Winkler reconnaîtra
lui-même que je sais quelque chose.’
Hoewel Renders met de openbaarmaking van de herkomsten de verdachtmakingen jegens zijn schilderijenverzameling vermoedelijk enigszins wist te
temperen, voelde Hulin zich niettemin genoodzaakt zich te verdedigen, want
enkele maanden na de sluiting van de tentoonstelling, op 9 juni 1927, hield hij
voor de Académie Royale de Belgique een voordracht waarin hij ingaat op de beschuldiging dat hij valse schilderijen voor echte heeft aangezien.19 Hij vangt aan
met te stellen dat bij dergelijke omvangrijke tentoonstellingen waarbij zoveel
schilderijen in bruikleen worden genomen, het onvermijdelijk is dat zich daar
werken onder bevinden die grotendeels onbekend zijn en daardoor nog nauwelijks onderzocht. Het is, aldus Hulin, juist de doelstelling van dergelijke exposities om kennis te maken met onbekende werken en daarover te discussiëren, ‘d’où le danger de surprises désagréables’.20 Hij stelt dat in tegenstelling tot
Winkler, hij maar twee schilderijen heeft kunnen ontdekken die zeker vals zijn.
Eén van de ontmaskerde schilderijen, voorstellende het Mystieke huwelijk van
de H. Catharina en in bruikleen gegeven door de Haagse kunsthandelaar Dorus
Hermsen, wekte inderdaad vooraf achterdocht op, zo geeft Hulin toe, maar na
uitvoerig onderzoek door een zeer ervaren restaurator viel er weinig tegen de
echtheid van het werk in te brengen (afb. 5).21 En, zo repliceert hij, is het niet
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5. Jef Van der Veken, Mystieke huwelijk van de

6. Toegeschreven aan de Meester van de

H. Catharina, verblijfplaats onbekend. Foto

Lucialegende, Mystieke huwelijk van de

uit: Archief Jef Van der Veken, rkd

H. Catharina, verblijfplaats onbekend.
Foto uit: Fotocollectie rkd

waar dat zelfs de fameuze en meest ervarene onder de schilderijenrestauratoren, wijlen professor Hauser uit Berlijn, slachtoffer is geworden van vervalsingen die rechtstreeks zijn gekopieerd naar één bepaald voorbeeld?
‘En présence d’un amateur fort compétent, M. Renders’, aldus Hulin, heeft hij
Van der Veken over zijn vervalsingen kunnen ondervragen. Van der Veken bekende
aan Hulin dat hij het Mystieke huwelijk van de H. Catharina, dat de vooraf uitgevoerde proeven glansrijk had doorstaan en was afgebeeld in het bij de tentoonstelling uitgegeven Souvenir Book, zo’n vijftien jaar geleden had gekopieerd naar
een zwaar gehavend schilderij van kleiner formaat dat was toegeschreven aan de
Meester van de Lucialegende (afb. 6).22 Als bewijs van zijn auteurschap kon Van der
Veken foto’s en een kopie in aquarel overleggen. Ook gaf hij toe de vervaardiger te
zijn van een door de Londense kunsthandelaar Lionel Harris in bruikleen gegeven
Annunciatie (afb. 7).23 Hulin besluit zijn voordracht met de verzuchting: ‘Dieu nous
garde le plus longtemps possible de cet enfanttillage sénile qu’est la prétention à
l’infaillibilité en matière de science.’ Uit Hulins formulering valt niet op te maken
hoe het contact met Van der Veken tot stand werd gebracht, maar de aanwezigheid
van Renders, die in de voorgaande jaren met Van der Veken samenwerkte, lijkt
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erop te wijzen dat deze als contactpersoon is opgetreden.24 Dit vermoeden wordt nog eens versterkt
door de eer die Renders enkele maanden later voor
zichzelf opeiste in een brief aan Friedländer naar
aanleiding van Hulins voordracht: ‘ci joint un bulletin de l’académie des B.[eaux] A.[rts] dans lequel M.
Hulin reconnait son erreur concernant les Nos 86 et
283 admis à l’exposition de Londres. C’est moi qui
ai signalé ces deux faux à M. Hulin bien avant que
Dr. Winkler écrivit dans le Kunstwanderer que le
“Baronchellimeister [sic] war sehr gut vertreten”!’25
Het heeft er veel van weg dat Renders, door actief
deel te nemen aan het debat, de verdachtmakingen
in zijn richting trachtte te ontzenuwen, in de veronderstelling dat het niet voor de hand zou liggen dat
hij hiermee de speurders naar de authenticiteit van
7. Jef Van der Veken,
zijn verzameling nog meer zou wakker schudden.
Annunciatie, verblijfplaats
Indien dit zijn bedoeling is geweest, dan is Renders
onbekend. Foto uit: Archief
daar nauwelijks in geslaagd. De Nederlandse
Jef Van der Veken, rkd
verzamelaar en kunsthistoricus Frits Lugt (18841970), die zich kennelijk voor het betreden van de
tentoonstelling een catalogus aanschafte en gewapend met potlood de museumzalen afliep, heeft zijn gedachten bij tal van schilderijen zonder veel omhaal aan het
papier toevertrouwd.26 Bij het Mystieke huwelijk van de H. Catharina krabbelde hij:
‘heel helder koloriet’ en ‘bijgewerkt / volgens Winkler zelfs / geheel valsch / ja!’ En
bij de Annunciatie: ‘oud? / hangt hoog’. Ook
schilderijen uit de verzameling Renders
ontkwamen niet aan een kritisch oordeel.
Zo noteerde hij bij een aan Hans Memling
toegeschreven Maria met kind: ‘hoogst
verdacht’, ‘vreemde craquelure’ en ‘op
achterzij initialen de Gros, zeer verdacht,
zeker valsch’ (afb. 8).27 Achter de toeschrijving aan Hans Memling van de H. Maria
Magdalena met zalfpot, een getrouwe ko-

8. Rogier van der Weyden en Jef Van der Veken,
Maria met kind, Doornik, Musée des Beaux-Arts.
Foto uit: Archief Jef Van der Veken, rkd, met
door Van der Veken aangebrachte rasterlijnen
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pie naar het rechterluik van de Braque-triptiek door Rogier van der Weyden, plaatste hij drie grote vraagtekens en noteerde: ‘later?’ (afb. 9).28 En ook van de kwaliteit
van een paneel met een voorstelling van Christus als Man van Smarten met een
benedictijnse monnik was hij niet onder de indruk: ‘vrij prullig / kan oud / zijn’
(afb. 4).29
Enkele maanden na de sluiting van de tentoonstelling verscheen in The Burlington
Magazine bovendien een bijdrage van de Britse kunsthistoricus Roger Fry (18661934), waarin expliciet wordt gemeld dat al tijdens de tentoonstelling Winklers
bewering in verband werd gebracht met de naam van Renders: ‘As M. Renders’s
Collection was the one which attracted most attention by the surprising quality of
its revelations, this phrase was interpreted by several critics and art-historians in
this country as applying particularly to that. During the course of the exhibition
these suspicions were largely canvassed among those interested in the subject,
and the more important pieces in the Renders Collection were singled out as the
culprits to which Dr. Winkler had alluded.’30 Hoewel gehoor werd gegeven aan
Winklers wens de schilderijen nader te kunnen bestuderen, daar ‘on the day after
the exhibition closed to the public, facilities were generously afforded to serious
amateurs to examine the pictures’, en Fry daarvan gebruik maakte, bestrijdt hij
niettemin de juistheid van de twijfels die over de verzameling van Renders waren
gezaaid: ‘for I found no evidences in the pictures themselves which could bring
them under suspicion of being forged.’ Wel beaamt hij dat het Mystieke huwelijk
van de H. Catharina een vervalsing is, waarover, zo schrijft hij, werd gefluisterd
dat het was vervaardigd door dezelfde hand die ook verantwoordelijk was voor de
schilderijen van Renders. Maar, zo besluit hij, dit kan niet juist zijn, aangezien deze
vervalsing van een geheel andere kwaliteit en voorkomen is dan de werken uit de
verzameling Renders. Na lezing van het artikel schreef Lugt op een notitievelletje dat hij voegde in zijn exemplaar van Renders’ collectiecatalogus: ‘zie het naïve
[sic] artikel van Roger Fry in Burlington Magazine’.31 Friedländer noteerde in zijn
notitieboekje een opmerking die een verklaring lijkt te bieden voor deze ‘naïviteit’: ‘Burl.[ington] Mag.[azine] Mai. Aufs.[atz] / R.[oger] Fry, wo te[n]denziös, ver- /
mutlich auf direkte Veran- / lassung von Renders, denen / Bilder für echt erklärt
werden [...]’.32
Drukte Winkler zich nog met enige reserve uit, Maurice Delacre († 1938), evenals Hulin de Loo hoogleraar aan de Gentse universiteit, was ronduit verontwaardigd over de wijze waarop Renders meende het publiek te kunnen misleiden. In
een cynisch gesteld artikel in het mei-nummer van Gand artistique spreekt hij
zijn opperste verbazing uit over de spectaculaire gedaanteverwisseling die de
H. Maria Magdalena met zalfpot, voordien niet meer dan een zeer middelmatige
kopie, na een ‘restauratie’ had ondergaan en verzekert de lezer dat van de oorspronkelijke voorstelling van Maria Magdalena niets is overgebleven (afb. 10).33
Hij hekelt Renders’ toeschrijving aan Hans Memling en vraagt zich af: ‘Ne pensez-vous pas que M. Renders nous prend pour un peu simples?’34 Delacre noemt
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9. Jef Van der Veken, H. Maria Magdalena,
Belgische Staat. Foto uit: G. Hulin de Loo en
É. Michel, cat. Early Flemish Paintings in the
Renders Collection at Bruges exhibited at the
Belgian Exhibition, Burlington House, January,
1927, Londen 1927
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10. Anoniem naar Rogier van der Weyden,
H. Maria Magdalena. Foto uit: Fotocollectie rkd
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Van der Veken niet bij naam, maar heeft het over een ‘restaurateur qui rendrait des
points à Memling lui-même’.35 De aanval van Delacre is niet aan Renders voorbij
gegaan. Behalve dat hij Delacre in het juli-nummer van hetzelfde tijdschrift van
repliek diende,36 schreef hij gepikeerd in de reeds eerder aangehaalde brief aan
Friedländer: ‘Profitant de l’erreur commiser par les organisateurs de l’exposition,
deux grincheux collègues de M. Hulin, membres de l’académie, et à qui le Ministre
avait refusé le concours pour l’arrangement de l’exposition, attaquèrent vivement
la compétence de M. Hulin. Les deux charmants collègues s’appellent Delville, un
peintre et Delacre un petit collectionneur. Vous aurez lu dans la revue “Gand artistique” mai et juillet 1927, ce que M. Delacre dit des organisateurs et de moi-même,
et ce que j’ai répondu.’37 Niettemin koesterde ook Friedländer zo zijn twijfels, want
in zijn eigen exemplaar van het tweede deel van Die altniederländische Malerei
noteerde hij in potlood in het catalogusdeel bij de Renders-Magdalena, die hij eertijds slechts een ‘genaue Wiederholung’ naar Rogier van der Weyden had genoemd:
‘ang.[eblich] Memling / (Renders / Ansicht) / echt?’38
In navolging van Winkler besteedde ook Friedländer aandacht aan de tentoonstelling met een bijdrage in Der Cicerone.39 Opmerkelijk is dat hij geen enkel
woord wijdt aan de door zijn collega Winkler gesignaleerde vervalsingen en de
weinig benijdenswaardige positie waarin Hulin daardoor was gedrongen. Dat alle
ophef niet aan hem was voorbijgegaan, blijkt echter uit de ingezonden mededeling van Hofstede de Groot in de Nieuwe Rotterdamsche Courant.40 Hofstede de
Groot schrijft dat hij de tentoonstelling in Friedländers gezelschap meermaals
had bezocht en dat deze hem in verband met een aantal van de als verdacht aangemerkte schilderijen op enkele feiten opmerkzaam had gemaakt. Zo vertelde
Friedländer dat hij in het bezit was van een foto van het beschadigde origineel
van het Mystieke huwelijk van de H. Catharina, waarnaar Van der Veken zijn imitatie had gemaakt (afb. 6). ‘Tot de beschadigde plekken behoorde die, waarop het
Christuskind den ring vasthoudt, om dien aan den vinger zijner geestelijke bruid
te steken. Dit beschadigde stukje moet in handen van eenen falsaris gevallen zijn,
die het in vergroot formaat nabootste. Met de ontbrekende plek wist hij evenwel
geen raad. Met wat hij er van gemaakt heeft, krijgt men den indruk, alsof het
Christuskind de nagel van de uitgestoken hand der heilige schoonmaakt. De ring,
dien hij aan den vinger moest steken, ontbreekt, omdat hij in het voorbeeld, dat
de falsaris navolgde, ontbrak. Ook in dit geval kan men met 99 percent zekerheid
zeggen, dat men het stuk v o o r v a l s c h houdt, maar een voorzichtige criticus
zegt niet, dat het v a l s c h is, voordat hij tot een alle mogelijkheden omvattend
onderzoek in staat is gesteld.’41 Desalniettemin werd het schilderij, evenals de
Annunciatie, weggelaten in het later dat jaar gepubliceerde Memorial Volume.42
Ook van een ander schilderij op de tentoonstelling, voorstellende een ‘Madonna’,
aldus Hofstede de Groot, bezat Friedländer een foto ‘in den toestand vóór de restauratie. Hierop waren plekken, waar de verf geheel was afgevallen, er waren
gaten in de voorstelling. Thans hing het schilderij te Londen in gerestaureerden
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11. Rogier van der Weyden, Maria met kind.

12. Tijdens behandeling door Jef Van der

Foto uit: Fotocollectie kik-irpa

Veken. Foto uit: Archief Jef Van der Veken,
rkd

toestand, de gaten gestopt en modern bijgewerkt. Deze bijwerking was uiterst
handig geschied, maar toch in een persoonlijken stijl en deze stijl vertoonden
eenige andere schilderijen over hun geheele oppervlakte. Voorloopige conclusie: de man, die op het echte schilderij alleen de ontbrekende partijen bijwerkte,
schilderde de andere stukken in hun geheel.’43 Het is zeer aannemelijk dat het
hier om het door Van der Veken voor Renders enkele jaren voordien zwaar gerestaureerde schilderij Maria met kind gaat, dat aan de tentoonstelling met een toeschrijving aan Memling in bruikleen werd gegeven (afb. 11-12).44 Het werk was
in 1924 voor het eerst door Hulin de Loo en in datzelfde jaar ook door Friedländer
gepubliceerd. In tegenstelling tot Hulin, die de uitvoering van het Christuskind
als zwak aanmerkte en daarop besloot dit deel van de voorstelling aan een ateliermedewerker toe te schrijven, stelde Friedländer in het tweede deel van Die
altniederländische Malerei ronduit dat hij het voor een eigenhandig werk van
Rogier van der Weyden hield.45 Wellicht ligt hier nog een reden voor Friedländers
zwijgzaamheid in het openbaar ten tijde van de tentoonstelling in 1927: bij de
publicatie van het schilderij enkele jaren voordien, had hij de ver doorgevoerde,
maar uiterst geraffineerde restauratie niet opgemerkt.
Dat het fenomeen van valse dan wel vervalste Vlaamse primitieven de gemoederen aanhoudend bezighield, blijkt als Winkler ruim twee jaar later, op
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23 september 1929, tijdens het te Leipzig georganiseerde jaarlijkse congres van
het Verband von Museumsbeamten zur Abwehr von Fälschungen und unlauterem
Geschäftsgebaren, nog eens terugkomt op zijn beweringen die hij in 1927 in Der
Kunstwanderer deed.46 Niet alleen Van der Veken stelt hij verantwoordelijk voor
de in de loop der tijd bekend geworden vervalsingen, maar ook andere ateliers
houden zich bezig met het op ‘geschickte Weise’ nabootsen van ‘primitive Bilder’.
Bovendien wenste hij hetgeen hij in de bespreking van de Londense tentoonstelling beweert, bij nader inzien anders te formuleren: niet het merendeel van
de twaalf omstreden tentoongestelde werken is ‘gefälscht’ en enkele ‘verfälscht’,
maar omgekeerd: ‘die Mehrzahl [war] höchstwarscheinlich verfälscht’.47 Voorts
meldt hij dat de aanwezigheid van geheel valse dan wel gedeeltelijk vervalste
schilderijen op de tentoonstelling weliswaar algemeen werd bevestigd, maar dat
hem ook beschuldigingen van laster ten deel zijn gevallen. Als verklaring voor de
beschuldigingen geeft hij op dat voordien nog niemand op de vervalsingen had
gewezen. Ook herhaalt hij, vanwege het belang van de inhoud, het belangrijkste uit de voordracht die Hulin de Loo voor de Académie Royale de Belgique had
gehouden. Na nog tal van nieuw gesignaleerde vervalsingen (die overigens niet
tentoongesteld waren geweest) te hebben opgesomd, waarbij hij het vermoeden
uitspreekt dat een aantal daarvan door Van der Veken zijn vervaardigd, wenst
hij ter afsluiting ‘noch Zweifel an den beiden Madonnen aus dem Rogierkreise
aus[zu]drücken, die bei Friedländer “Altniederländische Malerei”, Bd. II, Taf.
76, 78, ausgeführt sind. [...] Ich urteile allerdings nur nach den Abbildungen bei
Friedländer.’48 Het betreft hier twee schilderijen met een voorstelling van Maria
met kind die door Friedländer in ‘Verzeichnis C’ onder de navolgingen en kopieën
naar Rogier van der Weyden zijn opgenomen.
Het jaar erop werd aan de deelnemers van het congres, ditmaal samenkomend
te Stockholm, gemeld dat Friedländer schriftelijk op het vermoeden van Winkler
had gereageerd en geen enkele reden had gezien om beide schilderijen als vervalsingen aan te merken.49 Winkler had daarop, eveneens in een schriftelijke
reactie en kennelijk bereid zijn voorbarige conclusies in te trekken, nogmaals
benadrukt dat zijn oordeel louter gebaseerd was geweest op de afbeeldingen.
Het lijkt er evenwel op dat Winkler zich onvoldoende gesteund voelde door
Friedländer, want hij stelt tevens dat hij het zeer zou waarderen als Friedländer
zich eenmaal bereid zou tonen zich over vervalsingen naar vroege Nederlandse
schilderijen uit te laten. De congresleden besloten daarop Friedländer om een
referaat te vragen over dit onderwerp. Of het verzoek hem ooit heeft bereikt
of dat hij het heeft afgewezen is onbekend, maar in de mededelingen van het
Verband von Museumsbeamten is over een door Friedländer gehouden referaat
niets terug te vinden. Maar wellicht ook beschouwde Friedländer het als overbodig, aangezien in 1929 Echt und Unecht. Aus den Erfahrungen des Kunstkenners
het licht zag, waarin een heel hoofdstuk is gewijd aan vervalsingspraktijken.50
Friedländer kenschetst het vervaardigen en ontdekken van vervalsingen als een

het fenomeen van de vervalsing |

93

continue wedren tussen vervalser en kenner. Immers, de voortschrijdende kennis
over techniek en stijl aan de zijde van de kenner noodzaakt de vervalser op zoek
te gaan naar steeds geraffineerdere methoden om niet door de mand te vallen.
Na uitgebreid aandacht te hebben besteed aan de verschillende door vervalsers
toegepaste technieken en de kenmerken waaraan een vals of vervalst schilderij
kan worden herkend, ventileert hij voor het eerst ook zijn ongenoegen over het
leedvermaak dat de kenner ten deel valt wanneer hij een vervalsing niet heeft
herkend en zijn oordeel aldus feilbaar blijkt te zijn: ‘Von Zeit zu Zeit werden aber
Reinfälle angesehener Kunstforscher mit schadenfrohen Sensationslust begrüßt.
Der Laie zieht nicht ohne Befriedigung aus solchen Vorkommnissen den Schluß,
es gäbe keine zuverlässige Sachkunde auf dem Gebiete der Kunst. Eine plumpe
Denkweise vermag nicht mit Wahrscheinlichkeiten zu rechnen.’51 Na de vaststelling dat subjectiviteit nu eenmaal inherent is aan het kennerschap, komt hij tot
de conclusie dat ‘angesehene Kenner zumeist Fälschungen zum Opfer gefallen
[sind], deren Art neu war. Das heißt: die ersten Produkte eines Fälschers sind die
gefährlichsten. Offenbar ist es leichter zu bemerken: dies ist eine Arbeit von jener
verdächtig gewordenen Art –, als zu urteilen: dies kann nicht echt sein. Die positiven Eigenschaften der Fälschung verraten sich eher als die negativen.’52 Het lijkt
voor de hand te liggen dat deze woorden mede werden ingegeven door de onfortuinlijke vergissing die zijn gerespecteerde vakgenoot Hulin de Loo had gemaakt.
In Von Kunst und Kennerschaft slaat Friedländer een beduidend hardere toon
aan wanneer het gaat om vervalsingspraktijken. Woorden als bedrog, list en huichelarij passeren de revue. Zodra een vervalsing opduikt, aldus Friedländer, verloopt het meestal als volgt: ‘Lange dauernde Diskussion und Meinungsstreit über
Fälschungen gibt es selten. Der typische Vorgang läuft so ab: das Werk taucht auf
aus dem Dunkel, wird bewundert, dann durchschaut, verurteilt und sinkt in den
Orkus. Es hinterläßt nichts als schweigende Scham bei den Beteiligten und überlegenes Schmunzeln bei den Unbeteiligten.’53 Ook hijzelf, zo schrijft hij, heeft
de onechtheid van kunstwerken niet altijd doorzien: ‘Ich möchte ja nicht, daß
meine Darlegungen den Eindruck hervorbrächten, ich fühlte mich sicher. Dies
ist keineswegs der Fall. Nicht nur ich selbst bin, sondern auch meine Lehrer, die
ich verehre, sind getäuscht worden, allerdings, wie es nachträglich aussah, unbegreiflicherweise.’54 En over de vele vervalsingen die de markt vanuit België hebben overspoeld: ‘Da die Fälscher ihrer Auffassung des Berufes nach Fabrikanten
sind, stellen sie oft mehrere Exemplare eines Falsifikates her, wie denn aus den
belgischen Werkstätten, die in den letzten Jahrzehnten den Bedarf an altniederländischen Tafeln reichlich befriedigt haben, Dubletten aufgetaucht sind.’55

Aanwinsten door Renders
Een jaar na de Londense tentoonstelling publiceerde Renders, in een kennelijke
poging stilzwijgend bewijs te leveren voor zijn kennerschap, een briefwisseling
die hij vier jaar eerder met ‘le savant historien et technicien Dr Max Friedländer’
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had gevoerd omtrent een schilderij uit zijn
collectie en gaf zijn publicatie als ondertitel mee: ‘découvert à Bruges, avec le concours de [sic] Dr Max Friedländer’.56 Het
schilderij in kwestie betrof een paneel met
een voorstelling van Christus als Man van
Smarten met Maria en de H. Catharina,
dat Renders naar eigen zeggen had ontdekt in het huis van een bejaarde inwoner
van Brugge (afb. 13). Om zijn bezit van
een kennersoog te benadrukken, citeert
Renders, in zijn verslag van de wederwaardigheden rondom zijn ontdekking,
de antwoorden van Friedländer letterlijk.
In een eerste reactie, gedateerd 15 maart
1924, schrijft Friedländer aan Renders: ‘Ich
habe so viel Vertrauen zu Ihrem bewährten
Gefühl, dass ich meine, Sie können sich ruhig Ihrem Instinkt anvertrauen.’57 Daarop,
zo vervolgt Renders zijn verhaal, vertrok
hij naar Keulen om in het museum aldaar
13. Meester van de H. Veronica
de herkomst van de schilder te verifiëren
(‘Meister Wilhelm’), Christus als
en stelde hij een rapport op van zijn bevinMan van Smarten met Maria en de
dingen. Christus als Man van Smarten met
H. Catharina, Antwerpen, Koninklijk
Maria en de H. Catharina bleek van dezelfMuseum voor Schone Kunsten
de kunstenaar te zijn als een schilderij met
de Kruisiging en een drieluik met op het
middenpaneel de zogeheten Madonna mit
58
der Wickenblüte. Nadat Friedländer in een volgend schrijven een en ander uiteen
had gezet over ‘die etwas dunkele Benennung der frühen Kölnischen Bilder’, waarover bij Renders onduidelijkheid bestond, beëindigde hij zijn brief met een aanbeveling: ‘Falls Ihr Bild an Qualität der Kreuziging in Köln und der Madonna mit der
Wicke, gleichkommt, rate ich zum Ankauf.’ Aldus, schrijft Renders, leidde de waardevolle hulp en raadgeving van Friedländer tot het besluit het Brugse paneel te kopen. Een foto van de aanwinst zond hij naar Berlijn. Friedländer antwoordde: ‘Das
Kölnische Bild ist sicherlich ein vortreffliches Werk des sog. Meisters Wilhelm, den
man auch Meister der Hl. Veronica genannt hat. Ich glaube nicht dass es besseres
in dieser Stilart gibt, u. gratuliere zu der Erwerbung.’59 Renders eindigt zijn verslag
met de stelling dat een gedetailleerde studie hem in staat stelde het Brugse paneel
in verband te brengen met ‘Meister Wilhelm’. De meest delicate vraag die zich aan
de kunstkritiek opwerpt, zo vervolgt hij, heeft betrekking op de toeschrijving. Het
vraagt om uitgebreide voorbereidende studies, waarvoor zowel de historicus als de
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technisch specialist nodig zijn. Deze kwaliteiten treft men doorgaans niet in een en
dezelfde kunstkenner aan. Daarom is het van belang dat de historicus, die de kritische bronnen bestudeert, en de technisch specialist, die zich heeft bekwaamd in de
stijlkenmerken van kunstenaars, de handen ineen slaan. Het wordt uit zijn betoog
evenwel niet duidelijk welke rol hij zichzelf hierin heeft toegedicht. Friedländer
verenigde immers, zoals hijzelf aan het begin stelt, beide kwaliteiten.
Ook over het paneel voorstellende Christus als Man van Smarten met een benedictijnse monnik had Renders in 1924 contact gezocht met Friedländer, zo blijkt
uit een afschrift van de brief die Renders aan Georges Hulin de Loo zond.60 In de
brief zet Renders omstandig uiteen dat het schilderij van uitzonderlijke kwaliteit
is en poogt het in een schilderkunstige traditie te plaatsen. Hoewel Renders zegt
zich niet gemachtigd te voelen een uitspraak te doen over de toeschrijving, heeft
hij niettemin wel een idee en schrijft hij half schertsend: ‘Hébien, Mr. Friedländer,
je pense que l’oeuvre est de Hubert!’
Vrijwel meteen nadat Friedländer Renders’ exposé over zijn nieuw verworven
schilderij had ontvangen, schreef hij terug, zo blijkt wederom uit een afschrift dat
Renders aan Hulin de Loo zond.61 Friedländer meldt dat hij met veel belangstelling
kennis heeft genomen van Renders’ ‘höchst interessanten und Sachkundigungen
[sic] Bemerkungen zu diesem offenbar ausgezeichneten Werke’. Voor zover hij
naar de toegezonden foto kan oordelen, zo schrijft Friedländer, is hij het met
Renders eens dat hier sprake is van een kwaliteitsvol schilderij dat, op basis van
de plooival van de kleding, voor 1420 moet zijn ontstaan. Desondanks bespeurde
Friedländer ook enige anomalieën die niet in overeenstemming zijn met Renders’
voorgestelde vroege datering, zoals de perspectivische constructie van de tegelvloer en het ‘realistisch’ weergegeven hoofd van de figuur van Christus, delen
van de compositie die door Van der Veken geraffineerd waren overschilderd.62
Friedländer stelt vast dat hij nog nooit een dergelijk aansprekend werk heeft
gezien en besluit met de mededeling: ‘Jedenfalls gratuliere ich Ihnen zu dieser

14. Emile Renders, schetsen met toelichting om
Christus als Man van Smarten met een benedictijnse monnik in een picturale traditie te plaatsen. Uit: Fotoarchief Max J. Friedländer
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Erwerbung die nur einem “Kenner” glücken konnte. Der banale Händler und
unselbständige Sammler wäre an diesen Stück vorbeigegangen.’
Renders, die zonder twijfel op de hoogte moet zijn geweest van de zware restauratie die zijn aanwinst had ondergaan, trachtte niet alleen Friedländers goedkeuring te verkrijgen, maar probeerde tevens Hulin de Loo te verleiden zich een gelijkgestemde mening te vormen. Ruim een jaar na toezending van de afschriften
schrijft Renders aan Hulin: ‘Quand vous avez vu pour la première fois mon “Christ
de Pitié” il vous a frappé tout comme il m’avait frappé; et spontanément vous
m’avez félicité tout comme Mr. Friedländer m’avait félicité. Tous les deux vous
avez vu juste et grand! L’appréciation des deux plus forts savants en la matière
me suffit. Et maintenant je m’amuse en observant l’attitude que preuvent les peureux, les hésitants et les chercheurs de puces devant une oeuvre inconnue et pas
cataloguée.’63 Hulin liet zich evenwel niet zo eenvoudig overhalen, want enkele
maanden later zond Renders hem een bijna drie pagina’s tellende studie, aangevuld met illustraties van zijn hand, waarin hij parallellen trekt tussen de Christus
als Man van Smarten met een benedictijnse monnik en schilderijen met vergelijkbare voorstellingen door onder meer Meester Francke, Robert Campin (zijn
onderzoek naar het bestaan van de Meester van Flémalle alias Robert Campin
had in deze jaren nog niet aangevangen) en Jacques Daret. Ook Friedländer ontving een dergelijke reeks illustraties (afb. 14).64 In hoeverre Hulin Renders’ uiteenzetting onderschreef, is onbekend, maar dat ook hij het schilderij moeilijk
vond in te passen in de schilderkunstige traditie van de vijftiende eeuw, blijkt uit
het voorwoord van de catalogus van Renders’ schilderijenverzameling uit 1927,
waarin hij opmerkt dat het werk ‘reste un problème pour tous les connaisseurs’.65
Desondanks wekte het paneel geen werkelijke argwaan, want het werd toegelaten tot de Londense tentoonstelling Flemish and Belgian Art, 1300-1900 in 1927.66
Dat Friedländer een aanwinst van Renders ook weleens met achterdocht begroette, blijkt uit Renders’ brief naar aanleiding van de voordracht van Hulin de
Loo in 1927.67 Het betreft een schilderij met een voorstelling van Maria met kind
dat door Renders werd gehouden voor een eigenhandig werk van Quinten Massijs
(afb. 15-16).68 Op basis van de foto oordeelde Friedländer dat het schilderij hem
deed denken aan werk van de Brusselse vervalser, waarmee hij ongetwijfeld Van
der Veken bedoelde.69 Dit vermoeden werd kennelijk mede ingegeven door het
ontbreken van gegevens over de herkomst. Renders getroostte zich de nodige
moeite om Friedländers twijfel weg te nemen. Hij ‘onthulde’ dat hij het schilderij
had gekocht voor 53.000 frank – de vraagprijs was 75.000 frank – bij een ‘petit
antiquaire de Bruxelles’ die het op zijn beurt had gekocht voor 2.500 frank. Het
is precies de werkwijze zoals die in de catalogus bij de tentoonstelling Fake or
Not Fake. Het verhaal van de restauratie van de Vlaamse primitieven (Brugge,
Groeningemuseum, 2004-2005) wordt omschreven: Renders stelde Van der Veken
geld ter beschikking om in matige staat verkerende schilderijen te kopen en die
vervolgens te restaureren tot puntgave Vlaamse primitieven.70
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15. Quinten Massijs en Jef Van der Veken,

16. Tijdens behandeling door Jef Van der

Maria met kind, Brussel, Koninklijke

Veken. Foto uit: Archief Jef Van der Veken,

Musea voor Schone Kunsten van België.

rkd

Foto uit: Archief Jef Van der Veken, rkd

17. Atelier van Quinten Massijs, Maria
met kind, Brussel, Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België
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Vervolgens doet Renders uitvoerig verslag van zijn onderzoek naar een schilderij met een vergelijkbare voorstelling uit de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België te Brussel, met als uiteindelijke conclusie dat zijn schilderij
als origineel dient te worden aangemerkt en dat uit het museum als een kopie
(afb. 17).71 Om de authenticiteit van zijn vondst te onderstrepen refereert hij ook
nog aan het oordeel van Hulin: ‘Quant à son authenticité et sa pureté absolue, je
suis bien tranquil [sic]. M. Hulin a vu les petites restaurations insignifiantes et m’a
chaleureusement félicité pour cette intéressante trouvaille!’ Renders besluit zijn
betoog met het uitspreken van de overtuiging dat ‘le jour où vous aurez l’occasion
de comparer les oeuvres, vous serez entièrement de notre avis. Vous constaterez
également qu’il ne peut être question ni de “stark restauriert” ni de “verfalscht”
[sic] ni de “Falschüng” [sic] trois mots lancés au Burlington House par Winkler qui
ont mis en méfiance les esprits hésitants.’
Als onderdeel van hetzelfde offensief om de twijfel over de authenticiteit van
een deel van zijn schilderijenverzameling weg te nemen, diende ook Renders’
bijdrage in The Burlington Magazine uit 1928 getiteld ‘Cracks in Flemish
Primitives’,72 zo blijkt uit dezelfde brief aan Friedländer: ‘En attendant que
Dr. Winkler écrive ce qu’il a déclaré verbalement au Burlington House, au
sujet de ma collection, je prépare une étude scientifique’. En als bewijs voor
de verkregen steun uit het kunsthistorische veld: ‘J’ai donné cette conférence
devant M. Hulin et quelques autres savants. Je n’ai rien que des félicitations.’
Zonder naar de tentoonstelling van 1927 te refereren, stelt Renders zich in zijn
artikel ten doel om aan de hand van een overzicht van ‘the different methods
employed by fakers to produce artificial cracks’, alsook een aantal schilderijen
uit het Brugse Sint-Janshospitaal en zijn eigen collectie – Christus als Man van
Smarten met een benedictijnse monnik en de H. Maria Magdalena met zalfpot
– ‘certain important points regarding the distinction between genuine and imitation Flemish primitives’ te illustreren.73 De geraffineerd gekozen details uit
zijn eigen werken dienen, naast die van de werken uit het Sint-Janshospitaal,
uiteraard als voorbeelden van door ouderdom ontstaan craquelé. Afbeeldingen
van hoe kunstmatig aangebracht craquelé eruit zou moeten zien, toont hij echter niet. Zoals Renders indertijd Hulin de Loo waarschijnlijk naar Van der Veken
leidde in een poging zijn reputatie van betrouwbaarheid aan te tonen, zo richt
hij zich met een gelijkgestemde gedachte aan ‘the majority of collectors and
critics’, waarvan hij brutaalweg stelt dat ze te weinig afweten van het onderscheid tussen echt en imitatie. ‘It is advisable even for those who have a natural
gift of feeling and vision to know by what practical means it is possible to distinguish between the authentic primitive and the forgery, to learn how the cracks
and the areas of pigment enclosed by them differ as between an original and a
fake.’74 Je moet maar durven. Het zou niet de laatste keer zijn dat Friedländer
Renders op zijn pad vond.
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Zestig jaar
1927, het jaar van de roemruchte Londense tentoonstelling Flemish and Belgian
Art, 1300-1900, was ook het jaar waarin Friedländer, inmiddels internationaal
vermaard als kenner van de vroege Nederlandse schilderkunst, zijn zestigste verjaardag vierde. Naast aandacht in binnen- en buitenlandse pers,75 verscheen ter
gelegenheid van dit heuglijke feit een feestbundel met een reeks artikelen door
vakgenoten, onder wie Erwin Panofsky, Hans Tietze, Gustav Glück, Friedrich
Winkler, Georges Hulin de Loo, Cornelis Hofstede de Groot, Frits Lugt en Hans
Schneider.76 Daarnaast verscheen een door Leo Blumenreich samengestelde
bibliografie van Friedländers publicaties tot 1926, voorzien van een voorwoord
door Bode dat aanvangt met de welluidende woorden: ‘Heute, wo Sie, verehrter
Herr Geheimrat, das sechzigste Jahr vollenden, gedenk ich vor allem der treuen, aufopfernden Beihilfe, die Sie mir durch fast drei Jahrzehnte im Aufbau, in
der Ordnung und wissenschaftlichen Bearbeitung der Gemäldegalerie geleistet
haben und noch leisten.’77 Bovendien ontving Friedländer een door de Berlijnse
beeldhouwer Georg Kolbe (1877-1947) vervaardigde bronzen portretbuste en
hadden vrienden en begunstigers een fonds voor hem opgericht waaruit hij aankopen kon doen ten behoeve van het Kupferstichkabinett.78 Lovende woorden
werden ook gesproken in verschillende artikelen in kunsttijdschriften, zoals
door de kunstcriticus en redacteur van Kunst und Künstler, Karl Scheffler (18691951), die Friedländers verdiensten voor Duitsland, de Berlijnse Gemäldegalerie
en de kunstgeschiedenis treffend weergeeft: ‘Der sechzigste Geburtstag des
Berliner Museumsleiters und Kunstgelehrten geht nicht nur die Kunstfreunde
an; er sollte auch der Staatsregierung Anlaß sein, den verdienten Mann zu ehren und ihm Dank auszusprechen. Denn Friedländer genießt hohes Ansehen
nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland [...]. Friedländer hat diesen
Einfluß gewonnen, ohne ihn ehrgeizig zu suchen, ohne sich irgendwie einem
Geltungsbedürfnis hinzugeben. Gewonnen hat er den Einfluß durch die Sicherheit
seiner Kennerschaft, durch den Umfang und die Exaktheit seinens Wissens [...].
Er hat einmal mit seiner klaren, bestimmten, anschaulichen Sprache gesagt, daß
die vornehmste Aufgabe des praktischen Kunstgelehrten in der Bestimmung von
Meistern und Kunstwerken besteht. Dieser Grundsatz hat ihn zu der Autorität
gemacht, die überzeugender als jede andere die Werke alter Meister [...] zu bestimmen weiß, die jedem Meister zuteilt, was ihm zukommt. Dort, wo die meisten versagen, glänzt er; nicht nur so im allgemeinen und theoretischen kennt er
die Kunst, er kennt sie höchst konkret und kennt darum auch die Beziehungen.
Überlegen ist er, weil er sich ein Leben lang um die Qualität bemüht hat, um das,
was jenseits des Stils den Kunstwerken Wert und Dauer verleiht. Wer so in den
Kern vordringt, braucht nur noch die äußeren Tatsachen zu wissen, um auch die
Zusammenhänge zu sehen. [...] Mit diesem systematisch ausgebildeten Sinn für
das Wesentliche hängt es zusammen, daß Friedländer kurz schreiben kann. Er
sagt kein Wort mehr als nötig ist, seine Wortknappheit geht bis zur Wortkargheit,
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doch haben seine Worte Farbe und sinnliche Richtigkeit. Er formuliert lapidar,
sein ganzes Wesen ist präzis. Ist aber auch phantasievoll. Seine Bücher, vor allem
die grundlegenden Werke über die niederländischen Maler, entzücken durch die
schlagende Kürze, womit komplizierte Beweisführungen zusammengefaßt sind,
durch Klarheit und Durchsichtigkeit des Denkens und der Sprache, durch die
Lauterkeit der Methode.’79
Een kleine twee jaar later, op 1 maart 1929, overleed Bode. Friedländer volgde hem per 1 april 1929 op als directeur van de Gemäldegalerie.80 Het directoraat van het Kupferstichkabinett, dat hij er nog ruim een jaar bijhield, kwam
per 1 juli 1930 in handen van Elfried Bock (1876-1933).81 Het directoraat van de
Gemäldegalerie zou Friedländer tot 1933 behouden.
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Noten
1	Voor Emile Renders, Jef Van der Veken en hun samenwerking, zie de uitgebreide studie die in 2008 op initiatief van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
(kik-irpa, Brussel) verscheen: Vanwijnsberghe et al. 2008. Over Van der Veken zie
verder ook Verougstraete et al. 2004-2005.
2 	Stettiner 1911. Het Verband von Museumsbeamten zur Abwehr von Fälschungen und
unlauterem Geschäftsgebaren werd in 1898 in Duitsland opgericht met als doel museumconservatoren in binnen- en buitenland een platform te bieden voor het uitwisselen van informatie over vervalste kunstvoorwerpen. De leden kwamen jaarlijks samen
tijdens een besloten meerdaags congres, dat telkens elders werd georganiseerd. Aan
het congres waren tevens excursies verbonden. Ter voorkoming van het ondermijnen
van de doelstellingen werd de leden dringend verzocht de uitgaven van het Verband
von Museumsbeamten, waaronder de Verhandlungen en de Mitteilungen vertrouwelijk te behandelen en niet openbaar te maken aan derden: ‘die Mitglieder [sind] verpflichtet die Drucksachen des Verbandes sorgfältig und geheim aufzubewahren. Sie
verpflichten sich ferner, im Falle ihres Ausscheidens aus dem Verband die sämtlichen
Drucksachen an den Vorort zurückzugeben, sowie dafür Sorge zu tragen, daß im Falle
ihres Todes die Drucksachen an den Vorort zurückgegeben werden.’
3 	Verhandlungen der vierzehnten Versammlung des Verbandes von Museums-Beamten
zur Abwehr von Fälschungen und unlauterem Geschäftsgebaren, Brussel, 27-28 september 1911, p. 23, nr xix; Friedländer 1912b.
4 	Interessant in dit verband is het artikel dat Maryan Ainsworth in 2001 publiceerde over vervalsingen naar Vlaamse primitieven; Ainsworth 2001. Jean-Luc Pypaert
beschouwt de door Ainsworth besproken vervalsingen op stijlkritische gronden als
werk van Van der Veken; Pypaert 2008, pp. 213-214, 219, 228, nrs 38, 39, 40, 64, 101,
102, 103.
5 	Friedländer 1919a.
6 	Friedländer 1923.
7 	Friedländer 1924b, pp. 132-133, onder nr 109. Van der Veken heeft zich in de aanduiding ‘die Brüsseler Fälscher’ herkend; Verougstraete et al. 2004-2005, p. 121, noot 5.
8 	Flemish and Belgian Art, 1300-1900, Londen (Royal Academy of Arts – Burlington
House), 8 januari-5 maart 1927.
9 	Witt 1927b.
10	Winkler 1927, i.h.b. p. 224.
11 	De Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 februari 1927; Laurie 1927a; Fry 1927; Laurie
1927b; ‘Editorial: The Forger and the Detective’, The Burlington Magazine 51 (1927)
juli, pp. 3-4; Laurie 1927c; Greig 1927, waarna de redactie van The Burlington
Magazine de correspondentie omtrent dit onderwerp als afgesloten beschouwde.
12 	Hofstede de Groot 1927.
13 	Hulin de Loo/Michel 1927a. De Franstalige editie (Hulin de Loo/Michel 1927b)
verscheen kort na de tentoonstelling, zo blijkt uit een brief van Renders aan Hulin
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de Loo; Brief van Emile Renders aan Georges Hulin de Loo, 19 maart 1927. Gent,
Universiteitsbibliotheek, Archief Georges Hulin de Loo, Hs 3095, nr 1035. In deze
uitgave zijn, in tegenstelling tot de Engelstalige editie, achterin ‘Tables des matières avec notes documentaires’ opgenomen die een beknopt overzicht geven van de
herkomsten van de geëxposeerde schilderijen. Friedländer ontving een exemplaar
met een opdracht van de auteur: ‘À Monsieur Dr Max Friedländer, / hommage de
témoignage de grande admiration / et de grande reconnaissance du Collectionneur
/ Em. Renders’; Universiteit Utrecht, Universiteitsbibliotheek (ub Binnenstad:
Kunstgeschiedenis: kun : 20.30 14 renm *1927hp) – Het door Hulin de Loo geschreven
voorwoord is doorspekt met lofuitingen over Renders als verzamelaar en connoisseur: ‘[...] presque toutes sont des trouvailles personnelles et sortent pour la première
fois de l’obscurité: M. Renders est au suprême degré un d é n i c h e u r. [...] Ces
oeuvres de premier plan ont été réellement devinées par M. Renders. C’est que, à
la différence de beaucoup de grands collectionneurs de nos jours, il est un véritable
c o n n a i s s e u r, à l’oeil des plus exercé, étudiant à fond, par des comparaisons
personnelles, la technique des maîtres. Bien des historiens de l’art, auteurs de gros
volumes, pourraient envier sa connaissance pénétrante du tableau et aussi l’intérêt
passionné qu’il lui porte, car à la racine de tout effort prolongé et triomphant il faut
qu’il y ait un grand amour.’; Hulin de Loo/Michel 1927b, pp. 11, 13.
14 	Brief van Emile Renders aan Georges Hulin de Loo, 22 februari 1927. Gent,
Universiteitsbibliotheek, Archief Georges Hulin de Loo, Hs 3095, nr 1031.
15 	Over de herkomsten zie noot 13.
16 	Witt 1927a.
17 	Brief van Emile Renders aan Georges Hulin de Loo, 19 maart 1927. Gent,
Universiteitsbibliotheek, Archief Georges Hulin de Loo, Hs 3095, nr 1035.
18 	Voor Jean Delville zie noot 19 en 25.
19 	Hulin de Loo 1927. Als directe aanleiding voor de voordracht voert Hulin de Loo de
opmerkingen aan die de schilder Jean Delville (1867-1953), vertegenwoordiger van
het symbolisme en eveneens lid van de Académie, had gemaakt tijdens een eerdere
zitting van de Classe des Beaux-Arts.
20 	Deze mening was Paul Lambotte, belast met de leiding van de organisatie van de
tentoonstelling, ook toegedaan: ‘The reunion of so many treasures will allow fresh
verifications, confirm various hypotheses, enrich the catalogues of certain masters by
evident attributions, and will elucidate the problem of many anonymities.’; Lambotte
1927, p. 1.
21 	Cat. tent. Londen 1927a, p. 40, nr 86 (als Meester van de Baroncelli-Portretten). Zie ook
Pypaert 2008, p. 276, nr 296 (als Jef Van der Veken). – Friedländer heeft Winkler later
medegedeeld dat het werk in opdracht was gegeven door marchand-amateur Grétor,
die enige tijd werkzaam was geweest voor het Berlijnse Kaiser-Friedrich-Museum, om
als pendant te dienen voor een origineel schilderij voorstellende de Verschijning van
Christus aan Maria. Zie hiervoor: Winkler 1930b, p. 4, noot 1 en afb. 4.
22 	Cat. tent. Londen 1927b. Zie hiervoor ook Winkler 1930c, p. 367.
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23	Cat. tent. Londen 1927a, p. 106, nr 283 (als Vlaamse school, ca. 1500). Zie ook Pypaert
2008, p. 207, nr 11 (als Jef Van der Veken).
24 	Volgens Verougstraete et al. 2004-2005, pp. 112-114, bezocht Van der Veken de tentoonstelling met Hulin de Loo en herkende aldaar zijn vervalsing die hij sinds de
voltooiing niet meer had gezien.
25 	Brief van Emile Renders aan Max Friedländer, ongedateerd, ontvangen op 9 september 1927. rkd, Collectie M.J. Friedländer, inv.nr 7. Het is ook mogelijk dat Jean
Delville Hulin de Loo in contact bracht met Van der Veken, want in een brief van 29
april 1936 aan Renders waarin hij refereert naar de gebeurtenissen tijdens de tentoonstelling te Londen, stelt hij dat hij degene is geweest die Hulin overtuigde van het
feit dat het Mystieke huwelijk van de H. Catharina, volgens de tentoonstellingscatalogus toegeschreven aan de Meester van de Baroncelli-Portretten, een vervalsing was
en dat hij de restaurator kende die het had vervaardigd; Brief van Jean Delville aan
Emile Renders, 29 april 1936. Brugge, Groeningemuseum, Archief Emile Renders.
Zie ook noot 19.
26 	Cat. tent. Londen 1927a, met aantekeningen van Frits Lugt (exemplaar uit diens bibliotheek, Den Haag, rkd).
27 	Cat. tent. Londen 1927a, p. 24, nr 38 (als Hans Memling); Pypaert 2008, p. 238, nr 136
(als ‘hyperrestauration’ door Jef Van der Veken).
28 	Cat. tent. Londen 1927a, p. 25, nr 42 (als Hans Memling); Pypaert 2008, p. 238, nr 137
(als ‘hyperrestauration’ door Jef Van der Veken). – Rogier van der Weyden, Braquetriptiek, paneel, 41 x 69 cm (middenpaneel), 41 x 34 cm (luiken). Parijs, Musée du
Louvre, inv.nr R.F. 2063.
29 	Cat. tent. Londen 1927a, p. 14, nr 6 (als Vlaamse school, uit de tijd van de Van Eycks);
Pypaert 2008, pp. 239-240, nr 140 (als ‘hyperrestauration’ door Jef Van der Veken).
30 	Fry 1927.
31 	Hulin de Loo/Michel 1927a (exemplaar uit de bibliotheek van Frits Lugt, Den Haag,
rkd).

32 	Notitieboekje M.J. Friedländer, 1926-1927, p. 46. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.
nr 280.
33	Delacre 1927. Zie ook Vanwijnsberghe 2008; Mortiaux et al. 2008.
34 	Delacre 1927, p. 87.
35	Delacre 1927, p. 86.
36 	Renders 1927 (met een weerwoord van Maurice Delacre).
37 	Brief van Emile Renders aan Max Friedländer, ongedateerd, ontvangen op 9 september 1927. rkd, Collectie M.J. Friedländer, inv.nr 7.
38	Friedländer 1924b, p. 101, nr 26a (exemplaar uit de voormalige bibliotheek van M.J.
Friedländer, Den Haag, rkd).
39 	Friedländer 1927d.
40 	Hofstede de Groot 1927.
41 	In Von Kunst und Kennerschaft herhaalt Friedländer het voorval in iets andere bewoordingen: ‘Vor Jahren sah ich bei einem Londoner Händler ein hübsches Brügger
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Bild von 1480, das stark verrieben war, die Madonna in ganzer Figur mit zwei weiblichen Heiligen. Ein belgischer Restaurator bekam es in die Hand. Ich weiß nicht, ob er
es restauriert hat. Wiedergesehen habe ich es nicht. Wohl aber tauchte ein Falsifikat
auf, erheblich größer und stattlicher als das Urbild. Ein kleines Unglück war übrigens
dem Fälscher zugestoßen. Die hl. Katharina, den Ring vom Christkind empfangend,
war dargestellt, der Ring aber in dem schlecht erhaltenen Original nicht zu erkennen. In der Kopie befaßt sich das Kind völlig sinnlos mit dem Finger der Heiligen, da
es keinen Ring zu vergeben hat.’; Friedländer 1946, pp. 248-249 en afb. 36-37 – Een
jaar voordat de Engelse uitgave van Von Kunst und Kennerschaft verscheen, verwijst
Friedländer reeds kort naar het Mystieke huwelijk van de H. Catharina in een voorpublicatie, getiteld ‘On Forgeries’; Friedländer 1941, p. 192, pl. ii.c-d.
42 	Conway 1927, p. 40: ’86 is not included in the present volume’ en p. 114: ’283 is not
included in the present volume’.
43 	Hofstede de Groot 1927.
44 	Verougstraete et al. 2004-2005, pp. 62-77, nr 3.
45 	Hulin de Loo 1924. Over het Christuskind schrijft hij op p. 186: ‘However, the Child is
the weak point in the picture: it is somewhat sluggish, lacking inner construction as
if it had no skull nor jaws but only a stuffed skin: it does not give that impression of
being a sculptured and coloured ivory which Rogier’s children generally do. As this
figure is an almost literal repetition, Rogier probably left its execution to a helper.’;
Friedländer 1924b, p. 34.
46 	Verhandlungen der fünfundzwanzigsten Versammlung des Verbandes von MuseumsBeamten zur Abwehr von Fälschungen und unlauterem Geschäftsgebaren, Leipzig, 2324 september 1929, p. 6, nr x; Winkler 1930b, pp. 2-9.
47 	‘Fälschungen’ zijn schilderijen die geheel van de hand zijn van de vervalser;
‘Verfälschungen’ zijn schilderijen die in oorsprong origineel zijn, maar door de vervalser in belangrijke mate zijn overschilderd (ook wel ‘hyperrestauraties’ genoemd).
48 	Winkler 1930b, pp. 8-9; Friedländer 1924b, p. 132, nr 109a, pl.
Rogier van der Weyden en p. 135, nr 119, pl.

lxxviii,

lxxvi,

als kopie naar

als navolger van Rogier van der

Weyden.
49 	Verhandlungen

der

sechsundzwanzigsten

Versammlung

des

Verbandes

von

Museumsbeamten zur Abwehr von Fälschungen und unlauterem Geschäftsgebaren,
Stockholm, 31 mei-3 juni 1930, p. 4, nr iii.
50 	Friedländer 1929, pp. 19-33.
51 	Friedländer 1929, pp. 28-29.
52 	Friedländer 1929, p. 30.
53	Friedländer 1946, p. 239.
54 	Friedländer 1946, p. 240.
55 	Friedländer 1946, p. 243. – Dat Friedländer en Van der Veken elkaar zo nu en dan ook
hebben ontmoet, blijkt bijvoorbeeld uit een ansichtkaart die Friedländer op 13 juli
1935 vanuit Parijs verstuurde om zijn bezoek aan Brussel aan te kondigen: ‘Monsieur
J’ai reçu votre lettre et espère de Vous voir à Bruxelles, où je serai le 20 environ. Avec
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l’expression de ma haute considération’; rkd, Archief Jef Van der Veken. In zijn aantekenboekje noteerde Friedländer vervolgens op 19 juli inderdaad zijn bezoek aan
het atelier van Van der Veken, alwaar hij de Kruisiging van Jheronymus Bosch uit de
Brusselse verzameling Franchomme (thans Brussel, Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België, inv.nr 6639) zag, die Van der Veken wilde restaureren: ‘v.d. Veken
/ Bosch Kreuzigg. / cf. Franchomme / Zustand. vdV. will / restaurieren’. Notitieboekje
M.J. Friedländer, 1934-1935, p. 63. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 292.
56 	Renders 1928a.
57 	Renders 1928a, p. 3.
58 	Meester van de H. Veronica, Kruisiging, paneel, 53,1 x 39,8 cm. Keulen, WallrafRichartz-Museum, inv.nr WRM 11; Meester van de H. Veronica, drieluik met Maria
met kind (‘Madonna mit der Wickenblüte’) en de HH. Catharina en Barbara, paneel,
59 x 39,5 cm (middenpaneel), 59,1 x 19,9 cm (luiken). Keulen, Wallraf-RichartzMuseum, inv.nr WRM 10. Zie over deze meester ook Kemperdick 2012b.
59	Renders 1928a, p. 5.
60	Brief van Emile Renders aan Georges Hulin de Loo, 19 januari 1924. Gent,
Universiteitsbibliotheek, Archief Georges Hulin de Loo, Hs 3095, nr 985.
61	Brief van Emile Renders aan Georges Hulin de Loo, 27 januari 1924, met daarin
opgenomen het afschrift van de brief van Max Friedländer, 24 januari 1924. Gent,
Universiteitsbibliotheek, Archief Georges Hulin de Loo, Hs 3095, nr 986.
62	Voor de vergaande restauratie door Van der Veken, zie Von Sonnenburg 1993-1994.
Ook Leo van Puyvelde (1882-1965), evenals Hulin de Loo hoogleraar aan de Gentse
universiteit, die met studenten een bezoek bracht aan de schilderijenverzameling
van Renders, merkte op dat de weergave van het hoofd van Christus niet erg in overeenstemming was met de datering. Brief van Emile Renders aan Georges Hulin de
Loo, 2 april 1925. Gent, Universiteitsbibliotheek, Archief Georges Hulin de Loo, Hs
3095, nr 1005.
63 	Brief van Emile Renders aan Georges Hulin de Loo, 2 april 1925. Gent, Universiteitsbibliotheek, Archief Georges Hulin de Loo, Hs 3095, nr 1005.
64	E. Renders, Étude sur le Christ de Pitié de Bruges, bijlage met begeleidende illustraties bij een brief van Emile Renders aan Georges Hulin de Loo, 22 augustus 1925.
Gent, Universiteitsbibliotheek, Archief Georges Hulin de Loo, Hs 3095, nr 1008. Voor
afbeeldingen van de begeleidende illustraties zie: Laemers 2008a, pp. 164-165. De
illustraties op het eerste blad stellen, naast de Man van Smarten, de engel en de
benedictijnse monnik, de volgende schilderijen (of details daaruit) voor: Meester
Francke, Man van Smarten met engelen, paneel, 42,5 x 31,3 cm. Leipzig, Museum der
bildenden Künste, inv.nr 243; Meester van Flémalle (Robert Campin), H. Drieëenheid,
paneel, 147,5 x 57,6 cm. Frankfurt am Main, Städel Museum, inv.nr 39B; Kopie naar
de Meester van Flémalle (Robert Campin), H. Drieëenheid met engelen, paneel, 127,7
x 93 cm. Leuven, M – Museum Leuven, inv.nr 8; Kopie naar de Meester van Flémalle
(Robert Campin), Mis van de H. Gregorius, paneel, 83,5 x 71 cm. New York, particuliere collectie (voorheen Hamburg, Eduard F. Weber); Navolger van de Meester
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van Flémalle (Robert Campin), Man van Smarten met engelen, paneel, 36 x 28 cm.
Gent, Museum voor Schone Kunsten, inv.nr 1904-A. – En op het tweede blad: Jacques
Daret, Jean du Clercq uit de Visitatie met Jean du Clercq, paneel, 57 x 52 cm. Berlijn,
Staatliche Museen zu Berlin – Gemäldegalerie, inv.nr 542; Meester van Flémalle
(Robert Campin), Heinrich von Werl uit de H. Johannes de Doper met Heinrich
von Werl, paneel, 101 x 47 cm. Madrid, Museo del Prado, inv.nr 1352; Meester van
Flémalle (Robert Campin), stichtersfiguur uit het linkerluik van de Mérode-triptiek,
paneel, 64,5 x 27,3 cm. New York, The Metropolitan Museum of Art, The Cloisters
Collection, inv.nr 56.70; Meester van Flémalle (Robert Campin), stichtersfiguur uit
de Tronende Maria met kind en de HH. Petrus en Augustinus, paneel, 48 x 21,6 cm.
Aix-en-Provence, Musée Granet, inv.nr 300. – De directe aanleiding die Renders zelf
aanvoerde voor zijn studie was het feit dat hij het oneens was met de suggestie van
Édouard Michel dat de Christus als Man van Smarten met een benedictijnse monnik
in een Eyckiaanse traditie viel te plaatsen. Zie Michel 1924.
65 	Hulin de Loo/Michel 1927b, p. 11. Het is zeer goed mogelijk dat Hulin zijn indruk
van het schilderij uiteindelijk niet schriftelijk, maar mondeling aan Renders heeft
medegedeeld tijdens een bezoek aan diens verzameling. Dat Hulin evenwel beschikte over een scherp opmerkingsvermogen, bewijst een voordracht die hij op 15 mei
1943 hield tijdens een conferentie in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België te Brussel, waarin hij terugkomt op Renders’ schilderij. Hoewel hij het paneel
‘original et fort intéressant’ noemt, merkt hij ook enige zwakheden op. In navolging van Bella Martens is Hulin van mening dat de engel op het paneel van Renders
is gebaseerd op engelenfiguren van Meester Francke. Een opvatting die overigens
opvallend in tegenstelling is met die van Renders, die in zijn Étude sur le Christ de
Pitié de Bruges (zie noot 64), juist beweert dat Meester Francke zich voor zijn engel
op de Man van Smarten met een benedictijnse monnik had gebaseerd. Het schilderij
van Meester Francke dat in beide opvattingen ter vergelijking wordt opgevoerd, is de
Man van Smarten met engelen uit het Museum der bildenden Künste te Leipzig. De
onbeholpen weergave van de vleugels van de linker engel, die beide uit het rechterschouderblad lijken te ontspruiten, zo stelt Hulin, is op de Man van Smarten met een
benedictijnse monnik klakkeloos overgenomen: ‘signe d’incompréhension de la part
de l’imitateur.’ Niettemin, zo vervolgt hij, heeft de engel van Meester Francke een
natuurlijke lichaamshouding en harmonieuze lijnvoering behouden, kenmerken
die op de Man van Smarten met een benedictijnse monnik zijn verdwenen. Het kan
dus niet anders, zo besluit Hulin, dan dat de Man van Smarten met een benedictijnse
monnik later is ontstaan dan de Man van Smarten met engelen van Meester Francke;
Martens 1929, p. 248, noot 273; Hulin de Loo 1943-1944, p. 16 en afb. xxiii-xxv.
66 	Dat Friedländer en Hulin de Loo de geraffineerd uitgevoerde restauratie niet hebben opgemerkt, hoeft niet te verwonderen, want nog in 1974 werd de Christus als
Man van Smarten met een benedictijnse monnik aangekocht door The Metropolitan
Museum of Art te New York ter opvulling van een lacune in de collectie; Sonnenburg
1993-1994, pp. 11-12.
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67	Zie noot 19 en 25.
68 	Quinten Massijs, Maria met kind, paneel, 47,5 x 34 cm. Brussel, Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België, inv.nr 6647; Pypaert 2008, p. 240, nr 143 (als ‘restauration’ door Jef Van der Veken); Friedländer 1929a, p. 117, nr 20a, als ‘Replik’. Zie ook
de brief die Renders aan Hulin de Loo hierover schreef; Brief van Emile Renders aan
Georges Hulin de Loo, 24 juli 1927. Gent, Universiteitsbibliotheek, Archief Georges
Hulin de Loo, Hs 3095, nr 1044.
69 	‘[...] au gleichmäßige, Glatte u.[nd] Sauberkeit du pasticheur bruxellois’; Brief van
Emile Renders aan Max Friedländer, ongedateerd, ontvangen op 9 september 1927.
70 	Verougstraete et al.2004-2005, p. 113 en afb. op p. 115.
71 	Repliek naar Quinten Massijs, Maria met kind, paneel, 62 x 50 cm. Brussel,
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv.nr 377.
72 	Renders 1928b.
73 	Renders 1928b, p. 59.
74 	Renders 1928b, p. 59.
75 	De vele persberichten naar aanleiding van zijn zestigste verjaardag werden door
Friedländer zorgvuldig bewaard; rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nrs 13, 50, 386.
76 	Festschrift Friedländer 1927. Zoals dat tegenwoordig ook vaak nog het geval is,
diende de feestbundel onder behoorlijke tijdsdruk te worden gerealiseerd: ‘[...] Da
die Zeit zur Ausführung eines solchen Planes sehr kurz bemessen ist, bitten die
Unterzeichneten möglichst umgehend an die Adresse von Herrn Dr. J. Rosenberg,
Berlin-Charlottenburg, Kaiserdamm 102, mitzuteilen, ob Sie gewillt sind, sich durch
einen literarischen Beitrag zu beteiligen, der bis zum 1. März 1927 an die gleiche
Adresse eingeliefert werden muß, wenn eine rechtzeitige Fertigstellung ermöglicht werden soll. // Berlin, Dezember 1926. // Otto v. Falke, Curt Glaser, Adolph
Goldschmidt.’; Verzoek om een bijdrage ten behoeve van de feestbundel (exemplaar Frits Lugt, waarop hij noteerde: ‘17/I in principe medewerking beloofd.’). rkd,
Collectie M.J. Friedländer, inv.nr 4.
77 	Bode 1927a, p. 5; Blumenreich 1927.
78 	‘[...] Die Unterzeichneten [maar liefst eenentwintig] haben überlegt, was [...]
Dr. Friedländer die größte Freude machen würde, und sind zu dem Schluß gekommen, daß ihn nichts so erfreuen könnte, wie die Möglichkeit, das Werk, dem seine
jahrzehntelange Arbeit gilt, weiterzubauen und auszugestalten. Sie sammeln einen
Geldbetrag für Neuerwerbungen des Berliner Kupferstichkabinetts und werden ihn
dem Jubilar zur Verfügung stellen, damit er fürs Nächste in die Lage versetzt wird,
seine Tätigkeit für diese Anstalt in wirkungsvollerer Weise durchzuführen, als es
ihm die beschränkten staatlichen Mittel gestatten. [...]’; Verzoek om een financiële bijdrage ten behoeve van het Friedländerfonds (exemplaar Frits Lugt, waarop
hij noteerde: ‘12/V 1000 Mk. overgemaakt’). rkd, Collectie M.J. Friedländer, inv.
nr 4. Zie verder ook Winkler 1959, p. 163; Perls 1963, p. 20; Dückers 1994, p. 23;
Korbacher 2008, p. 33. Over Friedländers zestigste verjaardag zie verder ook Elson
2016, pp. 268-277. De portretbuste door Kolbe bevindt zich tegenwoordig in de stu-
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diezaal van het Kupferstichkabinett, sinds 2014 ‘Max J. Friedländer-Studiensaal’
geheten.
79 	Scheffler 1927. Zie verder ook Waetzoldt 1927 en de reeks artikelen in Der
Kunstwanderer; Goldschmidt 1927; Bode 1927b; Donath 1927.
80 	Dossier ‘Persönliches / Abgang vom Museum’. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr
27. Zie verder ook Berichte aus den preussischen Kunstsammlungen 50 (1929), p. 35.
81 	Berichte aus den preussischen Kunstsammlungen 51 (1930), p. 88.
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4. de schaduwzijde van het
kennerschap ii:
het expertisenwezen

Benevens het fenomeen van de vervalsing was er nog een ander onwelgevallig
verschijnsel dat de praktijk van het kennerschap aankleefde: het zogeheten expertisenwezen. In de eerste decennia van de twintigste eeuw was in Duitsland de
vraag naar expertises gaandeweg uitgegroeid tot een wijdverbreide gewoonte.
Een expertise – ook wel ‘Gutachten’ genoemd – is een handgeschreven verklaring
door een ter zake kundige expert waarin deze zich uitspreekt over de echtheid
en de toeschrijving van een bepaald kunstwerk. Hoewel de expertise in eerste instantie niet als zodanig was bedoeld, ging zij gaandeweg fungeren als een bewijsstuk dat de eigenaar verzekerde van de waarde van zijn bezit. Ook Friedländer
werd door de kunsthandel en particuliere verzamelaars geregeld gevraagd om
zijn deskundige oordeel (afb. 1). De aanhoudende vraag naar expertises leidde
op den duur tot misstanden. Een van de uitwassen was dat op zeker moment een

1. Expertise door Max Friedländer, 19 oktober
1927. Foto uit: Fotocollectie rkd
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kunstwerk alleen nog gemakkelijk was te verkopen wanneer het vergezeld ging
van een ‘Gutachten’. Bovendien had de vraag naar expertises tot gevolg dat de
belangen van sommige experts dermate verweven raakten met die van de kunsthandel, dat zij ook in materieel opzicht voordeel genoten door een honorarium te
ontvangen of in de winst te delen.
Al jaren heerste er onder Duitstalige kunsthistorici en -critici ongenoegen
over de ruimhartigheid waarmee expertises werden verstrekt aan kunsthandelaren en verzamelaars, alsmede over de nauwe banden die in het bijzonder
musea met deze groepen onderhielden. De ongewenste neveneffecten van het
expertisenwezen leidden dan ook tot felle discussies in tal van tijdschriftartikelen.1 Ook Friedländer liet zich niet onbetuigd.2 Een belangrijke reden voor het
ontsporen van de gezonde verhouding tussen kunsthandelaren en verzamelaars
enerzijds, en experts anderzijds, was volgens Friedländer gelegen in het feit dat
tegenover een daling van het aantal kwalitatief goede schilderijen een toename
stond van de vraag, alsook het aantal kunsthandelaren dat zich op de markt begaf. Dit had niet alleen prijsstijgingen tot gevolg, maar bovendien toenemende
prijsverschillen waardoor kunsthandelaren waren genoodzaakt grotere financiële risico’s te nemen. Dit samenspel van factoren leidde er uiteindelijk toe dat
de druk op de expert allengs was opgevoerd: ‘Der Händler wälzt die schwerer
gewordene Verantwortung auf den Expert ab.’3 ‘Das Expertisenwesen’, zo stelde
Friedländer vast, ‘ist gewachsen auf dem Boden einer sinnlosen Überschätzung
des Autornamens und hat wiederum diesen Aberglauben gesteigert. Da nämlich
in den Attesten üblicherweise nichts festgestellt wird als der Autorname, wähnt
der naive Sammler, nur darauf käme es an, der Name allein bestimme den Wert
des Kunstwerkes.’4 Friedländer zag maar één manier om de scheef gegroeide
verhoudingen enigszins te corrigeren. Verzamelaars ‘[sollte] eingehämmert werden, daß sie die Zertifikate überschätzen.’5
Maar ook op andere plaatsen gaf hij zijn mening over het verschaffen van expertises, zoals in een discussiereeks die vanaf augustus 1930 werd gepubliceerd
in Die Kunstauktion.6 Zowel kunsthandelaren als kunsthistorici namen deel aan
het debat. De oplossingen die werden aangedragen, behelsden bijvoorbeeld dat
een expertise niet enkel uit een gestandaardiseerde tekst zou moeten bestaan,
maar een gedegen argumentatie zou moeten bevatten. Ook zou een arbitragecommissie in het leven moeten worden geroepen in het geval er sprake was van
een meningsverschil. Nog in hetzelfde nummer geeft Friedländer zijn visie: het
verstrekken van een argumentatie is geenszins een garantie voor de juistheid
van het naar voren gebrachte oordeel. Sterker, hoe uitvoeriger de argumentatie,
des te meer wantrouwen dit oproept: ‘Fühle ich, das der “Kenner” nach Gründen
sucht, so weiß ich schon, daß er unsicher ist und dem Ergebnis seines Eindrucks
mißtraut, sowie fürchtet, daß ihm nicht geglaubt werden wird. Die längsten
Expertisen – mit imponierender gelehrter Beweisführung –, die mir vorgekommen sind, bezogen sich auf Raphaels Madonnen, und diese Madonnen blieben un-
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verkauft.’7 Enkel de tijd, zo schrijft hij later in Von Kunst und Kennerschaft, zal de
juistheid van het oordeel uitwijzen.8 Ook van een geschillencommissie verwachtte Friedländer geen enkel heil: waarom zou een kenner, die specialist is op een
bepaald terrein, zich onderwerpen aan het oordeel van een vakgenoot? ‘Die einzige zügelnde Macht, die Auswüchse beschneidet, die Zahl der Irrtümer vermindert, ist und bleibt d i e d a u e r n d e G e f a h r, in der “der Kenner” schwebt. Er
urteilt fehlbar, subjektiv, unkontrolliert, vielleicht sogar ohne Gewissenhaftigkeit.
Seine Fehler aber und noch mehr der Zweifel an seiner Objektvität vermindern
seine Autorität und machen seine Erklärungen unwirksam – früher oder später.’9
Alle wijsheden ten spijt, ook Friedländer raakte uiteindelijk verstrikt in het mechanisme dat kunsthandel, verzamelaars en experts hadden opgetuigd.

De controverse rond de zogeheten Bache-Dürer
Met de schaduwzijde van het kennerschap maakte Friedländer pijnlijk kennis
in 1929. Friedländer had de pech dat hij in de kwestie rond de zogeheten BacheDürer twee tegenspelers trof met een uitgesproken karakter: kunsthandelaar
Joseph Duveen (1869-1939) en Dürerspecialist Hans Tietze (1880-1954). Met
zijn grenzeloze ambities had de door de wol geverfde Duveen in het bijzonder
Amerikaanse verzamelaars aan zich weten te binden. Zo ook de New Yorkse bankier en effectenhandelaar Jules S. Bache (1862-1944), die in 1929 via Duveen
Brothers een schilderij verwierf door Albrecht Dürer (1471-1528). Al spoedig
maakte het Portret van een Venetiaanse vrouw een storm van kritiek los. De op
polemiek beluste Tietze legde vervolgens de vinger precies op de pijnlijke plek.
Nadat het schilderij in 1949 als onderdeel van de verzameling Bache als legaat
terecht kwam in The Metropolitan Museum of Art in New York, hield de toeschrijving aan Dürer niet langer stand. Toch zou het nog decennia duren voordat de band met Dürer definitief werd verbroken. In 1995 stond het schilderij
in de bestandscatalogus van The Metropolitan nog als ‘style of Albrecht Dürer’
geboekstaafd. Pas in 2013, met het verschijnen van de collectiecatalogus over de
Duitse schilderijen tot 1600, werd het portret definitief gedegradeerd tot het werk
van een anonymus.10
Het schilderij was in januari 1929 ‘ontdekt’ door de neef van Joseph Duveen,
Armand Lowengard (1893-1944), die samen met Edward Fowles (1885-1971) het
Parijse filiaal van Duveen bestierde (afb. 2).11 Het toont een charmant ogende
vrouw in Italiaanse dracht en is rechtsboven 1506 gedateerd en gesigneerd met
het bekende ad-monogram: een a in kapitaal met tussen de poten een kleinere d in kapitaal. Het portret bevond zich op het moment van ontdekking bij de
Berlijnse kunsthandel Cassirer, waar sinds de vroegtijdige dood van Paul Cassirer
in 1926, Walter Feilchenfeldt (1894-1953) en Grete Ring (1887-1952) aan het roer
stonden. De weg naar Friedländer, die algemeen als Dürer-autoriteit werd erkend, was snel gevonden.12 Maar ook het feit dat hij op goede voet stond met
kunsthandel Cassirer en in het bijzonder met Grete Ring, zal een reden zijn ge-
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2. Anoniem, Duitsland, eerste kwart 16de
eeuw, Portret van een Venetiaanse vrouw,
met negentiende-eeuwse overschilderingen.
Foto uit: Fotoarchief Max J. Friedländer, rkd
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weest om hem in deze kwestie te raadplegen.13 Hoewel de bronnen over wat zich
precies in januari 1929 heeft afgespeeld maar gedeeltelijk bewaard zijn gebleven,
valt hieruit niettemin op te maken dat Friedländer het schilderij eerst in schoongemaakte toestand wilde zien alvorens hij bereid was een expertise af te geven.14
Het paneel werd van zijn (vermoedelijk) negentiende-eeuwse overschilderingen
ontdaan door Helmut Ruhemann (1891-1973), die op 1 maart 1929 werd benoemd
tot hoofdrestaurator bij het Kaiser-Friedrich-Museum en het buitengewoon goed
met Friedländer kon vinden. Hun werkkamers lagen naast elkaar.15 Een tweetal
foto’s en twee brieven van Ruhemann uit 1950 aan de toenmalige conservator van
The Metropolitan Museum of Art, Theodore Rousseau (1912-1973), geven een
indruk van de behandeling die het schilderij onderging.16 Het schilderij werd in
fasen schoongemaakt. Hierop wijzen niet alleen de twee verschillende toestanden die de bewaard gebleven foto’s van het werk tonen, maar ook de opmerking
die Ruhemann op de achterzijde van een van de foto’s noteerde: ‘Hintergrund und
/ Haare halb geputzt’ (afb. 3-4).

3. en 4. Tijdens behandeling door Helmut
Ruhemann. Foto uit: Fotoarchief Max J.
Friedländer, rkd

Na verwijdering van de overschilderingen blijken de charmante trekken van
de geportretteerde vrouw getransformeerd in een star voorkomen (afb. 5). Haar
glanzende lokken die enigszins speels rond haar gezicht vielen, zijn verdwenen.
Onder de donkere achtergrond is een moirépatroon tevoorschijn gekomen. Het
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5. Na behandeling door Helmut Ruhemann.
Foto uit: Curatorial files, Department
of European Paintings, New York, The
Metropolitan Museum of Art
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jaartal met monogram lijkt niet geheel ongeschonden de tand des tijds te hebben
doorstaan en, het meest opvallende detail, op haar lijfje zijn als verwijzing naar
de maker de letters a en d verschenen. De brieven van Ruhemann aan Rousseau
helpen het nieuwe voorkomen te duiden. In de eerste brief, gedateerd 16 oktober
1950, schrijft Ruhemann: ‘There was a fishy signature on the background and a
false a.d. on the bodice. There are a number of small damages in the face and
background and some wearing, but the bulk of the design is sound and not badly
preserved.’17 Opmerkelijk is dat Ruhemann de initialen van Albrecht Dürer op het
lijfje onomwonden als vals betitelt, maar kennelijk toch geen reden had gezien ze
te verwijderen. De verklaring daarvoor volgt in de tweede brief van 14 november:
‘As far as I remember the only thing I left of accretions was the dotted initials and
pattern on the bodice which I thought spurious* (* I may well be wrong) but the
owners “declared” to be genuine.’ Over het monogram in de achtergrond voegt
hij nog toe: ‘I believe the “a.d.” in the background was scratched in.’18
Ondanks het twijfelachtige monogram in de achtergrond en op het lijfje, onderschreef Friedländer de eigenhandigheid van het Portret van een Venetiaanse
vrouw. Op 17 januari 1929 was de kogel definitief door de kerk, zo blijkt uit een
telegram dat het Parijse filiaal van Duveen zond aan het filiaal in New York,
waar Joseph Duveen verbleef: ‘Bought Durer 46,200 pounds. Please arrange with
Duveen Bros. London to make payment according to our instructions so can obtain delivery of picture which is passed now by Dr. Friedlander and is signed with
initials in jewellery ornament in sitter’s bodice and dated 1506.’19
Enig inzicht in hoe Friedländer zelf de toeschrijving bezag, komt naar voren in
twee vertaalde afschriften van brieven aan Armand Lowengard. De eerste dateert
eveneens van 17 januari 1929: ‘In regard to the Durer, I believe the picture has
suffered much from an old cleaning, and has lost much of its fineness. The inscription is only genuine in part. In any case the panel has gained much from its
new cleaning.’20 In de tweede brief, gedateerd 9 maart 1929, heeft de toonzetting
zich lichtelijk omgebogen. Ondanks dat in de eerdere brief wordt gewezen op
het feit dat de datum en het monogram maar ten dele origineel zijn, wordt aan
de juistheid ervan niet getwijfeld. De authenticiteit van het opschrift op het lijfje
wordt, in tegenstelling tot wat Ruhemann zich meent te herinneren, helemaal
niet in twijfel getrokken, maar juist opgevoerd als een argument dat de toeschrijving bekrachtigt: ‘After having carefully examined this bust portrait of a Venetian
Lady, after it has been cleaned, I am convinced that it is a fine and particularly
charming original by Durer’s hand, painted in Venice, where the Master settled
in the year 1506. Apart from the monogram in the background, the Master has
signed himself with the initials a-d in the embroidery in the strips on the breast,
exactly as he did with the portrait of a lady in the Berliner Galerie, which Durer
painted also in 1506 in Venice.’ (afb. 6).21
Zodra de koop was beklonken, werd het schilderij overgebracht naar Parijs.
Aldaar werd het van een parket voorzien en de geschilderde voorstelling geres-
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taureerd.22 Een koper had men
ook al op het oog: Jules Bache,
die half februari nieuwsgierig om
een foto vroeg. Zijn geduld zou
echter nog even op de proef worden gesteld, ‘as it will take our
Paris people quite some weeks
to put the picture in order before
photographing it’.23 Begin april
was de klus geklaard: de beschadigingen waren weggewerkt en
het schilderij was voorzien van
een bijpassende lijst (afb. 7).24
Kort daarna werd de nieuwe
aanwinst gepresenteerd in de
eerste uitgave van de catalogus
van de Bachecollectie, alsmede in een artikel door August
Liebmann Mayer (1885-1944) in
6. Albrecht Dürer, Portret van een Venetiaanse
vrouw, Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin –
het juni-nummer van Pantheon,
waarvan hij tevens redacteur
Gemäldegalerie
was, en ook de pers besteedde
er aandacht aan.25 In zijn korte bijdrage poogt Mayer, hoofdconservator aan de Alte Pinakothek te München,
het Portret van een Venetiaanse vrouw te plaatsten in het oeuvre van Albrecht
Dürer en in het bijzonder in verband te brengen met andere vrouwenportretten
die Dürer tijdens zijn verblijf in Venetië in de jaren 1505-1507 vervaardigde. In
de eerste plaats betrof dat het vrouwenportret waar Friedländer in zijn brief aan
Armand Lowengard van 9 maart 1929 ook al naar verwees en dat zich sinds 1893
in de Berlijnse Gemäldegalerie bevond (afb. 6).26 Als tweede voorbeeld noemt
Mayer het vrouwenportret dat Gustav Glück in 1923 wist te verwerven voor de
Gemäldegalerie van het Kunsthistorisches Museum in Wenen.27 ‘Zu diesem
Bildnis gestellt sich nun ein weiteres, das in jeder Hinsicht die Mitte hält zwischen
dem Wiener und dem Berliner Porträt. Es befand sich lange Zeit in deutschem
fürstlichem Besitz, wurde neuerdings von Duveen Bros. erworben und dann an
den bekannten New-Yorker Sammler Jules Bache weiterverkauft. Es ist wie die
andern Porträts auf Holz gemalt, von ähnlichen Ausmaßen, hat etwas gelitten. Im
Gegensatz zu den andern hat der Künstler den Ausschnitt nicht so knapp gefaßt,
sondern ein volles Brustbild geschaffen, vor allem auch ein Hand mitbezogen.
Auf dem roten Brusteinsatz ist das Bild ganz ähhnlich wie das Berliner Stück a. d.
signiert: Die Jahreszahl 1506 im Hintergrund ist echt, das Monogramm darunter
ist eingekratzt.’
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7. Na behandeling door kunsthandel Duveen.
Foto uit: Fotoarchief Max J. Friedländer, rkd
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In de eerste maanden van 1930,
maar wellicht ook al eerder, begonnen geruchten te circuleren
dat het Portret van een Venetiaanse
vrouw een vervalsing betrof. De
Londense kunsthandelaar Colin
Agnew was de boodschapper, zo
blijkt uit een telegram van 14 maart
1930 van het Londense filiaal van
Duveen aan dat van New York.28 De
kleurenreproductie in Pantheon,
die het schilderij in onvoordelig
harde kleuren afbeeldt, zal zonder twijfel mede de aanstichter
zijn geweest (afb. 8). Hoe het ook
zij, bij Joseph Duveen in New York
gingen terstond de alarmbellen
af. Niet alleen vreesde hij reputa8. Foto uit: Pantheon 3 (1929)
tieschade, maar ook het risico dat
Bache, eenmaal op de hoogte van
de geruchten, het schilderij wilde
teruggeven.29 Koortsachtig overleg volgde tussen de drie filialen van Duveen, zo
blijkt uit de telegrammen die elkaar in rap tempo opvolgden, te beginnen op 24
maart 1930. New York vraagt met nadruk aan Duveen Londen of op de factuur
van Cassirer staat vermeld dat het schilderij met zekerheid van Dürer is en bovendien, of Friedländer zijn expertise had afgegeven nadat hij het schilderij daadwerkelijk had gezien.30 Op 26 maart volgde vanuit Londen antwoord: ‘Regarding
Durer, we mentioned matter [to] Dr. Friedlander when in Berlin. He not only saw
picture itself, but had it cleaned off and is absolutely quite certain. Moreover was
brought him by Prince Urac [sic] himself, therefore provenance certain. We have
Cassirer’s receipt stating picture certified by Dr. Friedlander as Durer.’31 Joseph
Duveen nam hier echter geen genoegen mee. Hij eiste een exacte transcriptie
van de factuur van Cassirer en drong aan op discretie: ‘I need scarcely tell you to
be very discrete in your inquiries about Durer and make them under cover.’ De
kwestie diende zo snel mogelijk opgelost: ‘thrashed out and cleared up’.32 Op 27
maart kwam een antwoord uit Parijs. Nogmaals werd benadrukt dat Friedländer
zowel over het schilderij als over de herkomst zeker was. Bovendien was men
geërgerd over Joseph Duveens houding: ‘Your attitude over this question entirely
wrong. You must make up your mind defend your own pictures as if people observe you shaken your opinion they will attack every picture you touch.’33
Dezelfde dag ontving het Parijse filiaal ook een brief van August Mayer. Hieruit
wordt duidelijk dat Parijs nogmaals navraag had gedaan naar de herkomst van
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het schilderij en de geruchten dat het een vervalsing zou zijn. Mayer schrijft dat
het schilderij door de prins van Urach is gekocht en vrijwel meteen weer verkocht. Ook bevestigt hij behoorlijk wat kritiek te hebben gekregen op zijn artikel in Pantheon. Voorts meldt hij: ‘I told Sir Joseph that I am glad for you that
Dr. Friedlander maintains his opinion.’ Voor het eerst wordt nu ook gewag gemaakt van het bestaan van een prent met dezelfde voorstelling (afb. 9): ‘It is most
striking – under other points – that the picture is directed in the same sense as
the engraving. I will tell you all the arguments, I heard against the picture, when
I will see you next in Paris. I consider it my duty to tell you all I hear in favour
and also in opposition concerning to your firm. I think otherwise there is no loyal
friendship.’34 Deze onderdanige toonzetting mag bevreemdend voorkomen, het
feit dat Willy Kurth (1881-1963), een collega van Friedländer bij het Berlijnse
Kupferstichkabinett, als eerste wees op de frappante gelijkenis tussen het schilderij en de prent, zet de gebeurtenissen in een geheel ander daglicht.35
Op 28 en 29 maart arriveerden wederom telegrammen uit New York. Parijs diende een bezoek te brengen aan Berlijn om zekerheid te verkrijgen over de herkomst
van het schilderij, welke dan vervolgens moest worden omgezet in rechtsgeldig
bewijs. Er diende zo snel mogelijk duidelijkheid te komen of er door de firma een
fout was gemaakt, ‘so that we can
speak Bache before someone else
tells him’. Parijs kreeg opdracht in
Duitsland de best mogelijke advocaat in te huren: ‘Show Cassirer’s
invoice for Durer to lawyer immediately and inquire whether
Cassirer’s are responsible to us
for the money in case picture is
not genuine. I want to know this
instantly.’ Duveen merkte bovendien op: ‘It seems rather suspicious
that you cannot get hold of Prince
Urach. He seems trying to avoid
matter.’ Mocht hetgeen Mayer al
meldde in zijn brief kloppen, dan
kon een streep worden gehaald
door de bewering dat het schilderij eigendom was geweest van een
Duits vorstenhuis, zoals vermeld in
de collectiecatalogus van Bache.36
Ondertussen duurde de geër9. Anoniem, Italië, navolger van Leonardo da
gerde stemming tussen de filiaVinci, gravure
len in Parijs en New York voort:
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‘Consider unfair to us your lack of confidence. […] Our view any claim you make
will go before German Court, and as Dr. Friedlander has authenticated picture
and still upholds his opinion, you would stand no earthly chance getting your
money returned unless you can absolutely prove contrary. If you want before
British Court their ruling is, as you [are] dealer, you [are] presumed [to] know
what you acquiring. Therefore most important you should convince yourself and
take definite stand picture [is] right. To adopt any other attitude perfect madness.’37 Uiteindelijk werd de kwestie voorgelegd aan een advocaat in New York.
Deze was van mening dat Duveen geen enkele kans maakte zijn geld terug te
vorderen aangezien ‘Cassirer sold picture Armand on Dr. Friedlander’s expertise
and not his own guarantee. Important point is Armand didn’t buy picture until
Dr. Friedlander given his decision.’38
Op 1 april 1930 meldde Parijs aan New York dat er een ontmoeting was geweest
met prins Albrecht van Urach, graaf van Württemberg, de vermeende voormalige
eigenaar van het Portret van een Venetiaanse vrouw. De prins noch zijn familie
bleek het schilderij ooit in bezit te hebben gehad, maar in plaats daarvan ‘he was
asked [to] show it [to] Dr. Friedlander by persons who made him promise not to
reveal their name. [Urach] Says [he] has been placed [in] very awkward position
and considers sueing them for using his name. [We] Have told him [that] we intend
making lawsuit [to] ascertain [the] truth and he must write his friends [to] obtain
their permission [to] disclose their identity. [We] Have also told Cassirer we intend
sueing them [in] order [to] ascertain real provenance. We still believe Durer alright
but apparently some dealer who owned it has used royal provenance to get better
price.’39 Albrecht von Urach wenste echter niet verder in de kwestie betrokken te
worden. Als kleinzoon van Florentine de Grimaldi meende hij, zonder succes overigens, aanspraak te kunnen maken op de troon van het prinsdom Monaco en kon
bijgevolg geen compromitterende rechtszaken gebruiken.40 In een brief, eveneens
gedateerd 1 april, deelt hij naar aanleiding van het onderhoud dat had plaatsgehad
mee, dat kunsthandel Duveen mag veronderstellen dat het schilderij in kwestie
uit zijn privéverzameling dan wel uit de collecties van een van zijn familieleden
afkomstig is. Op deze wijze achtte hij een tweede onderhoud niet nodig.41 Duveen
Parijs, zich de hete adem van Joseph Duveen in de nek wetend, wilde hier evenwel
geen genoegen mee nemen en bleef er bij kunsthandel Cassirer op aandringen de
precieze herkomstgeschiedenis te achterhalen.42
Ruim een week nadat Mayer een brief had doen uitgaan aan het Parijse filiaal
van Duveen, schreef hij ook een brief aan Joseph Duveen in New York over de voor
alle partijen buitengewoon ongelukkige situatie. De inhoud komt in grote lijnen
overeen met de eerdere brief aan Parijs van 27 maart. Maar wat de prent betreft,
die een eendere voorstelling toont, voegde hij nog een belangrijke opmerking
toe. Iedereen, zo schrijft Mayer, behalve Friedländer, beschouwt het schilderij als
later dan de prent.43 Nu het door Bache verworven schilderij in brede kring in opspraak was geraakt, voorzag Joseph Duveen eens te meer de zware averij die zijn
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reputatie dreigde op te lopen. Onmiddellijke actie was geboden. Per telegram,
zowel aan het museum als aan diens huisadres, verzocht hij Friedländer om een
telefonisch onderhoud.44 Duveen had bedacht dat een publicatie van Friedländers
hand, waarin deze nogmaals de toeschrijving aan Dürer zou bevestigen, het juiste
wapen was om mee terug te slaan. In een telegram van 17 april aan Parijs deed hij
verslag: ‘Spoken to Friedlander this morning who quite willing to publish picture,
but before doing so wishes to have latest photograph since picture was restored.
Told him Armand would personally take at once this to him. He was most charming and evidently believes entirely the picture. [...] The photograph is [the] same
as Mayer published, and the same as reproduced in the Bache catalogue, and we
feel if Friedländer publishes article, it will quiet all German critics and establish authenticity for picture for all time in spite of history or anything else [...]’.45
Parijs was echter van mening dat het de controverse alleen maar zou verergeren.
Bovendien zou het publiek niet in staat zijn het schilderij juist te beoordelen enkel op basis van een bij het artikel gepubliceerde reproductie.46
Ook de druk op Mayer werd verder opgevoerd. In een brief van 18 april schrijft
Joseph Duveen dat hij blij is dat Mayer tot het inzicht is gekomen dat de geruchten onjuist zijn en afziet van zijn plan om het Portret van een Venetiaanse vrouw
samen met een aantal andere werken als vervalsing te publiceren.47 Duveen kan
zich niet voorstellen dat ‘anyone of your standing and reputation’ zich zo laat
meeslepen door roddel en achterklap. ‘As to the Durer, you are, I think, aware
that the opinion Dr. Friedlander gave a year ago was not hastily given. The picture
itself was taken to the Museum and left there for weeks to be cleaned, so that he
had ample opportunity to study it day after day and to reach a considered opinion.
Even so my Paris people again went to him, told him of the discussion that there
had been and asked him if he had any doubt whatever in his mind. His answer
was to scoff at all that was being said; for his part, there is no doubt whatever that
the picture is by the master. Here also I will think you will allow that there is no
opinion upon a Durer superior to that of Dr. Friedlander. So why should anyone
be even the least impressed by the talk of irresponsible people?’ Duveen sluit af
met een schamperende opmerking: ‘Do not, my friend, take too seriously all the
idle chatter and gossip that you hear. I am not influenced by it, and you should
not be. Indeed, I might add that my clients also are not in the least impressed
by it. When I told Mr. Bache what was being said about his Durer, all he had to
say was “Well, what do you think about it?”. You must realize that my clients are
perhaps the most intellligent and the richest in the country, and in paying large
sums for pictures they are concerned only to deal with a responsible person. They
are fully able to distinguish between sound, scholarly criticism and irresponsible
mutterings.’48
De luchthartige houding jegens Mayer was uiteraard geheel geveinsd. Reeds de
volgende dag informeerde Joseph Duveen ongeduldig bij zijn filiaal in Parijs hoe
het stond met het verzoek aan Friedländer om in een publicatie de toeschrijving
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aan Dürer opnieuw te bevestigen.49 Het antwoord volgde drie dagen later. Edward
Fowles en Armand Lowengard hadden de kwestie zorgvuldig doorgesproken en
definitief besloten Friedländer niet te vragen om een afzonderlijk artikel over de
Bache-Dürer te publiceren. Het zou de kritiek alleen maar opnieuw aanwakkeren. Naar hun overtuiging was het beter de kritiek te laten wegebben. Echter,
mocht Friedländer een herziene uitgave van zijn Dürermonografie uit 1921 publiceren, dan zou men hem vragen het Portret van een Venetiaanse vrouw er in
op te nemen.50
Het antwoord mocht evenwel niet op instemming rekenen aan de andere kant
van de oceaan. Joseph Duveen was woedend: ‘How can I put myself right with
Dr. Friedlander as I promised him Armand would take Durer photograph to him
instantly. Failure to do so may make him more suspicious unless we do something,
what would you suggest. I cannot understand your objection to publishing article
because reproduction is in Bache catalogue, which is already widely distributed.
Do you think another article would make people talk any more than they have
been talking?’51 Edward Fowles in Parijs voelde het haarfijn aan. In zijn antwoord
trachtte hij Duveen nogmaals te wijzen op de gevaren: ‘Telling Dr. Friedlander
Armand [is] away [and] will bring photograph immediately [when] ready, probably next week. [I] Certainly think fresh article by Dr. Friedlander would again
resuscitate discussion besides we have to be very careful [with] Dr. Friedlander
who may mention [in] his article picture extensively restored. In what publication
did Dr. Friedlander suggest he should write.’52 Duveen bond in. Het risico om het
middelpunt van een nieuwe discussie te worden, ditmaal met betrekking tot de
gewoonte schilderijen vergaand te restaureren,53 was ook niet een omstandigheid
waar hij op uit wilde komen: ‘Friedlander didn[‘]t mention what publication he
would write in. You quite realize if Armand doesn[‘]t go Friedlander will think
something wrong especially after my troubling phone him. Answer your agreement. Second consideration if you don[’]t want have picture published again alright but don[’]t upset Friedlander.’54
Maar dan, ogenschijnlijk uit het niets, braken andere krachten in op het spel dat
tot dan toe vooral het karakter van een incident leek te hebben. Een van de deelnemers aan de discussie over de ongewenste neveneffecten van het expertisenwezen was Hans Tietze, Dürerspecialist en als ‘außerordentlicher Professor für
Kunstgeschichte’ verbonden aan de universiteit van Wenen. De nauwe banden
die de musea onderhielden met de kunsthandel waren hem een doorn in het oog
en een reden om er fel tegen te ageren. Daarbij kan hem niet worden ontzegd dat
hij met zijn principiële stellingname vanaf de zijlijn in hoge mate voorbijging aan
de moeilijkheid voor musea om in de praktijk een gezonde balans te bewaren in
de relatie met de kunsthandel. Immers, de musea hadden tegelijkertijd een groot
belang bij het onderhouden van goede contacten, daar de kunsthandel niet alleen
een belangrijke leverancier was van aanwinsten, maar ook nogal eens fungeerde als vroege tipgever.55 In 1928, het jaar waarin de vierhonderste sterfdag van
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Albrecht Dürer groots werd herdacht,56 had Tietze het eerste deel van zijn driedelige Dürermonografie gepubliceerd,57 mede als reactie op de in zijn ogen al te
ruimhartige toeschrijving van werken aan Dürer door Berlijnse geleerden, onder
wie Friedländer en Kurth.58 De door Tietze gehanteerde methodiek, die als te
weinig gefundeerd werd beschouwd en nogal wat afschrijvingen tot gevolg had,
was hem op de nodige kritiek komen te staan. Temeer, omdat hij in de ogen van
zijn critici bij de samenstelling van het oeuvre van de jonge Dürer welbeschouwd
net zo subjectief te werk was gegaan als de expertiseverstrekkende vakgenoten
op wie Tietze ongezouten kritiek meende te moeten leveren.59 In 1930 publiceerde Tietze in het Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte een bijdrage getiteld
‘Dürerliteratur und Dürerprobleme im Jubiläumsjahr’, waarin hij de geuite kritiek trachtte te pareren.60 Ook het Portret van een Venetiaanse vrouw dat Duveen
aan Bache had verkocht en dat met een ‘abscheulichen Farbentafel im Juniheft
1929 des Pantheon’ was gepubliceerd, werd aan de orde gesteld.61 Tietze wijst
op de opmerkelijk sterke gelijkenis met de Italiaanse prent, die al eerder in de
brief van Mayer aan Duveen Parijs werd genoemd.62 In zijn optiek was het schier
onmogelijk dat Dürer slaafs een prent zou hebben gekopieerd en de geschilderde kopie vervolgens, alsof het een eigen inventie betrof, zou hebben gesigneerd.
Ook het scenario waarbij een graveur de compositie van Dürer zou hebben gekopieerd met bewuste weglating van het monogram, hield hij voor uitgesloten.
Bovendien, als de prent naar het schilderij was vervaardigd, dan zou die spiegelbeeldig moeten zijn, wat niet het geval is.63 De conclusie kon eigenlijk niet anders
luiden dan dat het Portret van een Venetiaanse vrouw een Italiaanse kopie betrof
naar de prent en dat het schilderij op zeker moment ‘zu einem Dürer umgefälscht
worden ist’. Opmerkelijk achtte Tietze het voorts dat tot dusver geen publicatie
was verschenen waarin een en ander was rechtgezet. Het stilzwijgen rondom
deze kwestie vatte hij persoonlijk op. Immers, zíjn nieuwe inzichten hadden wel
tot grote verontwaardiging geleid. Maar, zo besluit hij: ‘Wer wird auch den Mut
haben, sich in einen Konflikt zwischen Dürer und Duveen einzumengen?’
De kritiek die al maanden de ronde deed en waar Tietze nog eens een schepje
bovenop deed, noopte Mayer in december 1930 een tweede artikel te publiceren
in Pantheon.64 Mayer onderstreept hierin opnieuw de eigenhandigheid van het
werk, een mening, zo benadrukte hij, die ook Friedländer was toegedaan. Het
schilderij was ‘nicht gut erhalten und ungünstig restauriert’, maar in ongerestaureerde toestand verraadde het onverholen de hand van de meester. Dat Dürer
naar alle waarschijnlijkheid een prent als voorbeeld heeft gebruikt, hoefde volgens Mayer niet te verwonderen, ‘weil es offenbar in der Art des Auftrags lag’.
De opmerking dat de restauratie van het Portret van een Venetiaanse vrouw ongelukkig was uitgevallen, zette het spel weer op de wagen. Vanuit New York ging
per ommegaande een telegram naar Parijs: ‘Wish Armand [to] go instantly [to]
Berlin [to] see Friedlander [and] ask him kindly [to] write article on Bache Durer
but don[’]t let Friedlander think Armand came purposely for this. Let him make
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excuse coming for something else. This will settle Bache dispute. Would like you
[to] see Friedlander[’s] article before publication to make sure he says nothing
derogatory about picture but realize you must be diplomatic in arranging this.
Also inform Mayer great pity he said picture was [in] bad condition and in case
anyone writes him to try [to] put it right.’65
Fowles was nog altijd niet overtuigd van de weg die Joseph Duveen per se wilde inslaan: ‘Have read translation of Dr. Mayer’s article. He says clearly it is his
opinion and also opinion of Dr. Friedlander, picture absolutely work of master’s
own hand, although is not well preserved and unfavourably restored. You can
scarcely expect Dr. Mayer to speak publicly more favourable than this, in view of
his unfavourable opinion early this year. If Dr. Friedlander writes article, we cannot control article in anyway and Dr. Friedlander will also surely talk of condition
picture thus continuing controversy. Therefore are of opinion simply obtain letter
from Dr. Mayer that he has seen photograph of picture before cleaning and condition not bad.’66 Het leek Fowles beter om de controverse achter gesloten deuren
te beslechten in plaats van in het openbaar. Maar het lag nu eenmaal niet in
Duveens aard zonder slag of stoot zijn verlies te nemen. In een telegram van een
paar dagen later meldt hij Bache inmiddels te hebben geadviseerd de uitgevoerde
restauraties aan de datum en het monogram te laten verwijderen.67 Daarmee zou
alle kritiek verstommen. Fowles was woedend en telegrafeerde per ommegaande
terug: ‘Absolutely don’t understand your wire regarding Durer. Distinctly told you
date perfectly intact, merely strengthened to make clearer. Only thing doubtful at
all [with this] picture [is] monogram in background which was engraved in, [and]
therefore impossible [to] remove. Monogram on dress perfectly intact, authentic.
[...] Heaven’s sake don’t start talking cleaning off picture most foolish thing in
world. Have told you picture [is in] good condition with exception [of] repentirs
about chin [and] mouth which must confess not been cleverly done as we sacrificed quality to keep woman good-looking. Make up your own mind, stick to
your guns, don’t listen to people who know nothing whatsoever about picture. [...]
Spoke [to] Dr. Mayer who will write whatever we want, therefore have nothing to
fear, so for heaven’s sake, don’t complicate matters. [...]’.68
Maar het advies van Duveen had Bache wakker geschud. Hij was voornemens
Friedländer te vragen om foto’s die het Portret van een Venetiaanse vrouw toonden
na reiniging door Ruhemann, maar vóór restauratie door Duveen. Duveen besloot
met Parijs te bellen en stelde daartoe een memo op waarin hij puntsgewijs een opsomming maakte van hetgeen besproken diende te worden. De laatste twee punten
verraden de paniek die van de situatie bezit had genomen: ‘5. We must know what
photos Friedlander has and what they show – before Bache gets to know. 6. Bache’s
object is not to disprove attribution but to disprove Mayer’s statement about bad
state of preservation, and possibly extent restoration.’69 Fowles en Lowengard reisden af naar Berlijn voor een onderhoud met Friedländer. Per telegram meldden ze
de stemming: ‘Seen Dr. Friedlander who clearly understands situation.’70
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Alvorens echter contact op te nemen met Friedländer schreef Bache eerst aan
Mayer, zo blijkt uit een telegram van Parijs aan New York.71 Bache betoonde zich
verbaasd dat zijn Dürerportret in het tweede artikel als ‘niet goed bewaard gebleven en armzalig gerestaureerd’ werd aangemerkt, terwijl in het eerste artikel
nog werd gesproken van ‘licht beschadigd’. Bache veronderstelde dat Mayer in de
tussentijd een foto had gezien van het schilderij in gereinigde toestand. De opvatting die Mayer in het tweede artikel te berde bracht, zo vermoedde Bache, was
terug te voeren op Friedländer onder wiens supervisie het schilderij immers was
gerestaureerd. Bache, onwetend gehouden door Duveen, vatte het verwijderen
van de oude overschilderingen door Ruhemann op als de vergaande restauratie
die nadien door Duveen was uitgevoerd. Om Bache gerust te stellen, maar vooral
om hem ervan te weerhouden nog verder zelf op onderzoek uit te gaan, drong
Joseph Duveen erop aan dat Mayer onder supervisie een antwoord zou formuleren. De brief aan Bache is niet bewaard gebleven, maar uit een telegram van New
York aan Parijs valt de strekking wel af te leiden: ‘[...] Regarding Durer portrait [I]
am afraid [I] must have expressed myself somewhat ambiguously in my article.
Firstly word I used in regard to restoration “ungunstig” does not mean “poorly”
but “unfavorably” restored. I saw picture after it had been cleaned off at Duveen’s
house in Paris. I found it then in quite desirable condition. My views on [the] condition [of] this picture remain unchanged.’72
Ondertussen waren in de discussie over het expertisenwezen, waaraan Tietze
nadrukkelijk had deelgenomen, ook antisemitische sentimenten geslopen. Begin
1931 eiste deze het eerste slachtoffer. August Mayer moest noodgedwongen zijn
ambt aan de Pinakothek te München neerleggen.73 Aan het front waar Duveen
zijn slag uitvocht, leek de rust te zijn wedergekeerd, totdat in oktober Bache weer
van zich liet horen. Hij had lucht gekregen van het artikel dat Tietze een jaar
eerder had gepubliceerd in het Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte en van diens
voornemen het Portret van een Venetiaanse vrouw op te nemen in een artikel
over Dürervervalsingen. Maar vooral de opmerking in een noot dat ‘urteilsfähige
Freunde, die das Original gesehen haben’, beweerden dat geen streek originele
verf te zien is, baarde hem zorgen. Bache was van mening dat de aanval op zijn
Dürer nu zo ver was doorgeschoten dat de waarde ervan in het geding was en
vroeg om actie.74
Wederom gingen alle alarmbellen af. Joseph Duveen eiste per telegram onmiddellijk telefonisch contact met Parijs voordat hij met Bache zou gaan praten.75
In de dagen en weken daarna volgden de nodige telegrammen en brieven richting New York. Tietze werd afgedaan als een goedgelovige domoor. Een persoonlijk gesprek met Bache werd afgeraden; daarmee zou alleen maar zwakte worden betoond. Beter was het om per brief te reageren.76 Ook de wens van Joseph
Duveen om de houding van Friedländer en Mayer tegenover de ontstane situatie per telefoon te peilen, werd in Parijs niet met enthousiasme onthaald.77 Een
enigszins snibbige reactie volgde: vanzelfsprekend waren Friedländer en Mayer
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in het geheel niet verontrust. Zij bezagen het artikel van Tietze, een onbelangrijke professor aan de universiteit van Wenen, als dat van iemand die als expert
autoriteit en aanzien wilde vergaren; niet iets om op te reageren. Parijs drong er
bij Joseph Duveen op aan om Bache duidelijk te maken dat de controverse over
zijn Dürer te wijten was aan zijn eigen houding en dat er nooit dergelijke problemen waren met andere grote klanten, daar die simpelweg negatieve opmerkingen geuit door onbeduidende personen negeerden.78 Uiteindelijk werd toch
met Friedländer contact opgenomen, zo blijkt uit een telegram van 24 oktober:
‘Dr. Friedlander merely told us on telephone he had not seen article and he did
not seem least interested. Upon our pressing him he said man was only Professor
Vienna University not worth worrying about.’79
Ook de uitgever van Pantheon, F. Bruckmann A.-G. te München, was verontrust
geraakt over het feit dat een van diens redacteuren tot tweemaal toe een mogelijk
vervalste Dürer als een origineel werk had gepubliceerd en vroeg om opheldering bij Mayer. Deze zag echter weinig reden tot ongerustheid. Tietze oordeelde
immers naar de slechte kleurenreproductie en het waren enkel vrienden geweest
die hadden beweerd dat geen streek originele verf zichtbaar was. Als Tietze werkelijk de kwestie wetenschappelijk had willen behandelen, dan had hij moeten
vragen om foto’s van het schilderij in gereinigde toestand.80
De geveinsd laconieke houding waarmee Parijs de kwestie de kop in wilde
drukken, was echter niet aan Joseph Duveen besteed. In februari 1932 bracht
Tietze een bezoek aan New York: ‘[Tietze] paid us many visits and much enjoyed
seeing our fine things. He went to the Bache house, examined the Durer, and
wrote a letter to Mr. Bache saying that as Duveen’s were sending the picture to
Europe to have it cleaned, and had promised to show it to him after cleaning,
he would reserve his decision until after such inspection. He did tell Sir Joseph,
however, that he came to New York expecting to find a forgery, but admitted that
it was an old picture, very much restored.’81 Aldus geschiedde. Het Portret van
een Venetiaanse vrouw werd teruggezonden naar Parijs om de eerder verrichte
restauratie ongedaan te maken. Op basis van de voorhanden zijnde foto’s lijken
enkel de overschilderingen op de mond en de kin te zijn afgenomen, maar zijn de
datum en het monogram ongemoeid gelaten (afb. 7 en 10).
Op 3 september 1932 schreef Tietze aan Parijs een brief waarin hij meldt van
Bache te hebben vernomen dat het schilderij was schoongemaakt en voor enige
tijd in Parijs zou worden vastgehouden. Hij wilde het schilderij nog eens bestuderen met het oog op het tweede deel van zijn Dürermonografie.82 Op kosten
van Bache reisde Tietze een maand later af naar Parijs:83 ‘[...] he examined the
picture carefully. He made no comments whatsoever. Finally we asked him how
he liked the picture now it was cleaned off. He said that he liked it better than
before and undoubtedly the picture was old, but as regards its authorship the
engraving rather intrigued him.’84 Twee weken later, op 13 november, nam Tietze
opnieuw contact op met Parijs. Nu hij het schilderij in een wat andere staat had
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gezien, waren de twijfels nog altijd
niet weggenomen. Tietze herkende de hand van Dürer niet en ook
de signatuur en de datum schenen
hem niet overtuigend. Hij kon zich
niet voorstellen dat Friedländer
op de hoogte was van het bestaan
van de prent toen hij zijn expertise schreef, zoals Parijs beweerde.
Tietze beloofde zijn bevindingen
in algemene termen aan Bache te
communiceren, aangezien Bache
het schilderij apprecieerde. ‘I
should not like to spoil his pleasure.’85 Op 15 november volgde een
antwoord van Fowles. Hij wees
erop dat Friedländer wel degelijk
kennis had gehad van het bestaan
van de prent.86 Maar Tietze kon
10. Na de tweede behandeling door
het zich onmogelijk voorstellen: ‘I
kunsthandel Duveen. Foto uit: Curatorial files,
must reply once more to your letDepartment of European Paintings, New York,
ter in regard to Dr. Friedländer’s
The Metropolitan Museum of Art
presumed knowledge of the print
in question. If you go through your
correspondence I am sure you will
find out that Dr. Friedländer gave you only notice of it some time after he had
written his certificate. For it is absolutely impossible that knowing it and believing
it an ancient copy of the painting, he would not have mentioned this fact, the most
convincing proof of the Portrait’s authenticity in his certificate. Saying that he
knew it, you impute him that he omitted this detail on purpose; the only reason for
that could be that he considered the print not being inverse to the painting[,] a puzzling and rather suspicious circumstance. In this early period indeed reproducing
engravings used to be inverse to the corresponding portraits. This fact remains an
important point to be explained in a satisfactory way. You see I have good reasons
for my conviction; when the painting was published many connaisseurs recognised its relation to the print and some of them may have drawn Dr. Friedländer’s
attention to this fact.’87 Dit was maar al te waar. Hoewel het er alle schijn van heeft
dat Friedländer inderdaad pas na het schrijven van zijn expertise door collega
Kurth werd gewezen op de prent, heeft hij vervolgens, al dan niet in samenspraak
met kunsthandel Duveen, er voor gekozen de vondst stil te houden. Uit een 19
december gedateerde kladversie van een door Friedländer aan Tietze gerichte
brief, blijkt dat Tietze nog wel een poging heeft gedaan opheldering te krijgen
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van Friedländer. Maar tevergeefs. Mede door Tietzes toedoen was Friedländer
ondertussen het brandpunt geworden van de zogeheten ‘Expertisenstreit’ (waarover later meer), waardoor deze geen enkele behoefte meer voelde om zich met
Tietze in een ‘wissenschaftliche Unterhaltung’ te begeven.88
Het meningsverschil maakte een verzoek aan Friedländer om zijn toeschrijving
opnieuw te bevestigen onvermijdelijk. Op 30 januari 1933 telegrafeerde Joseph
Duveen ongeduldig aan Parijs: ‘When will Friedlander’s new book on Durer or
any special publication thereon which was contemplated or promised be published and is he including Bache’s Portrait which [is] imperative’.89 Fowles en
Lowengard zagen geen andere mogelijkheid meer dan Friedländer het verzoek
van Joseph Duveen voor te leggen. Op 3 februari 1933 antwoordde Friedländer
vriendelijk met een kort briefje: ‘Dear Mr. Lowengard: I would like to speak to
you about the Durer portrait of Mr. Bache, and its eventual publication, as soon as
I shall have the pleasure of greeting you here. [...] With kindest greetings, also to
Mr. Fowles, Yours, M.J. Friedländer’.90
De omstandigheden in Berlijn hadden een onaangename wending genomen.
Het antisemitisme vierde hoogtij91 en Friedländers positie aan de Berlijnse musea
dreigde onhoudbaar te worden: ‘Armand saw Dr. Friedlander who says now being attacked by persons desiring his removal from Museum. One argument used
against him is that he passed pictures for friends easier than for other people,92
therefore he cannot do anything [that] likely raise[s] controverse now. He believes
in Durer and repeats that whether he stays [in] Museum or whether he resigns,
he will eventually publish picture in book or article, but must wait until his position [is] more stable.’93 Vier maanden later, op 1 juli 1933, zou Friedländer uit zijn
functie worden ontheven.94
De precaire omstandigheden waarin Friedländer zich bevond, waren niet aan
Duveen voorbij gegaan, zo blijkt uit een brief van 1 februari 1933 waarin hij
Friedländer hoogstpersoonlijk ‘a word of friendly counsel’ bezorgt:
[...] You are, I think,
two or three years my junior, but surely quite old enough to
be philosophical about the “yapping”of smaller fry, and to
appraise such stupidities at their real value. When I was
a youngster, and really, up to the age of 45, I must confess
that I allowed myself to be similarly upset in such circumstances. Since then I grown wiser, but you evidently
are still unduly sensitive. With the possible exception of
our late friend, Dr. Bode, I know of no one who has reached
such great prominence, or is held in greater esteem, than yourself, and you ought really not to allow yourself to be perturbed
by the senseless prattle of inferior people. I can assure
you that the world that really counts, both here and in Europe,
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hold you in the greatest honour as being the outstanding savant
of the art world and a man of the greatest integrity. I do
hope you will not mind my being so frank and candid with you,
but having gone through such a stage myself, I hope that my
remarks, which are intended to be very respectful, will help
you to take a different viewpoint.95
Ver weg in New York was de intensiteit van het antisemitisme in Duitsland blijkbaar nog niet doorgedrongen.
In 1933 publiceerde Tietze opnieuw over het verdachte Dürerportret in de verzameling van Bache, één artikel in de Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums
en één in The Art Bulletin.96 Tietze had immers bij eerste publicatie enkel naar de
afbeelding in Pantheon geoordeeld, maar inmiddels was hij in de gelegenheid geweest om het schilderij, zowel voor als na afname van de door Duveen uitgevoerde overschilderingen, te bestuderen. Nogmaals passeerden dezelfde argumenten
de revue die, aldus Tietze, tot geen andere conclusie konden leiden dan dat er
sprake was geweest van frauduleuze intenties. In de Anzeiger des Germanischen
Nationalmuseums deelt hij ook nog eens een harde sneer uit aan het adres van
Mayer en Friedländer: ‘Jede Verunglimpfung eines großen Künstlers erscheint
statthaft, wenn es sich um die Ehrenrettung eines Experten handelt; um nicht
einen Irrtum zugeben zu müssen, läßt man lieber Dürer mit einem Bilde belastet,
das in jeder Hinsicht zweideutig ist.’ In een noot merkt hij bovendien op dat bij
navraag is gebleken dat het schilderij nooit in bezit is geweest van het vorstenhuis Württemberg.97
Voor Joseph Duveen was de maat nu vol. Lowengard werd gesommeerd
Friedländer te confronteren met Tietzes artikel. Zij troffen elkaar in februari 1934
in Londen, waar Friedländer ruim twee weken verbleef.98 Op 12 februari 1934
deed Lowengard per telegram verslag: ‘Shown Durer article [to] Dr. Friedlander
who promised [to] defend [the] picture publicly in some article he will write concerning some Durer problem. Wishes [to] avoid controversy with Tietze, therefore article won’t be [an] answer [to] Tietze’s article. Dr. Friedlander [is] more
confident than ever over picture but says you must understand his delicate position [in] Germany where people would gladly take [the] opportunity [to] attack
him [for] any matter [and] therefore he must write article when opportunity arises, but faithfully promised to do so.’99 Maar Joseph Duveen ging niet akkoord met
de keuze van Friedländer om vanwege diens precaire omstandigheden het probleem op de lange baan te schuiven. De volgende dag telegrafeerde hij terug naar
Parijs: ‘As Tietze article attacks provenance Durer we should get ready meet this.
What are your suggestions.’100 Wederom deed Parijs een poging Joseph Duveen te
temperen, echter zonder succes. Als vervolg op Lowengards verslag volgde op 16
februari nog een brief van Fowles vanuit Parijs. Hierin werd nogmaals bevestigd
dat Friedländer bereid was het Portret van een Venetiaanse vrouw in een eerst-
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volgende publicatie op te nemen. Hij wilde echter geen afzonderlijk artikel over
het werk schrijven. Volgens Fowles achtte Friedländer Tietzes artikel vol fouten
en bijgevolg niet de moeite om op te reageren. Een datum afspreken wilde hij
evenmin, maar een moment afwachten dat hij opportuun achtte. ‘He cannot write
about it specially as it would be too pointed. Friedlander is very friendly, and more
than ever convinced that the picture is genuine but he has to be very careful to
avoid public controversies otherwise he will get into trouble in Germany.’101
Duveen, die alle onduidelijkheden voor eens en voor altijd uit de weg wilde hebben, weigerde hiermee genoegen te nemen en drong aan op hernieuwd onderzoek naar de herkomst. Hij wilde een ‘statement’ van Albrecht van Urach waaruit
duidelijk werd waar het schilderij vandaan kwam en bovendien of hij gediend
had als instrument van een handelaar. ‘It is very necessary for us to obtain this
statement, as upon personal grounds we feel very dissatisfied.’102 Fowles was een
andere mening toegedaan: er viel niet meer aan de herkomst te onderzoeken. Dat
Urach als instrument had gediend voor een handelaar werd door hem verworpen:
‘The Prince took the picture (then entirely overpainted, on black ground, having
the resemblance of a lady Circa 1840), to Dr. Biermann Editor of the Cicerone
Art Magazine, who referred the Prince to Dr. Friedlander. Dr. Friedlander stated
that the picture must be cleaned off before he could pass judgement on it. Now, if
the picture had been in the hands of a dealer, the first thing he would have done
would have been to clean it first, and not offer it [to Friedlander] in its repainted
condition.’103
De woorden van Fowles bleken enkele maanden later definitief aan dovemans
oren gericht. Duveen eiste binnen twee maanden een artikel van Friedländer
over Dürer. Anders was hij genoodzaakt het schilderij terug te nemen, dat dan
vervolgens onverkoopbaar was. Fowles hoefde niet te bellen of te schrijven, maar
diende onmiddellijk contact te zoeken met Friedländer. Duveen verwachtte op
korte termijn een antwoord.104 Er restte niets anders voor Lowengard dan weer
naar Berlijn af te reizen. Zijn bezoek op 20 oktober 1934 werd door Friedländer in
zijn notitieboekje genoteerd: ‘20.X.1934 / Lowengard in Berlin / fängt wieder von
J. Bache / u.[nd] dem A[lbrecht] D[ürer] an. Unannehm- / lichkeiten sterben nicht.
/ Ich sage zu Brief an B.[ache] / zu schicken (erwarte Adresse) / u.[nd] eventuell
Aufsatz in / Art in America (durch / Valentiner) Ders.[elbe] 27. nachm.[ittag] / in
Berlin’.105 Fowles deed verslag aan Joseph Duveen: ‘Armand returned from spending two days with Dr. Friedlander [in] Berlin, Dr. Friedlander most friendly, ready
[to] help, had already prepared article for Pantheon answering Tietze’s which article Pantheon refused to publish. Dr. Friedlander says you must realize Tietze not
only attacks Bache’s Durer, but also Sabin’s, Mellon’s and others in Museums, this
being art of concerted attack against Dr. Friedlander. Dr. Friedlander trusts you
realize his situation [in] Germany [is] extremely delicate and [that he] must avoid
all public controversy, therefore he decided [to] write Bache direct [a] long letter
explaining [the] reasons why he firmly believes in [his] picture. Dr. Friedlander
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will inform Bache in this letter that in spite [of] serious inconvenience, it might
cause him in Germany, he will nevertheless write [an] article for publication [in]
Art in America which [he] will hand [to] Dr. Valentiner if Bache finds letter insufficient. Dr. Friedlander’s interview [went] most satisfactory. Wire us your reaction
before we send Dr. Friedlander Bache’s address.’106
Maar enige invoelendheid was aan Duveen niet meer besteed. Zijn reputatie stond op het spel en bovendien dreigde financieel verlies. ‘Your visit [to]
Friedlander only partly successful. Repeatedly told you [a] letter [to Bache is] insufficient to us. Bache [is] already aware [of] Friedlander’s opinion [about his] picture but wants authoritative statement [in] some art journal which [the] world can
read to authenticate his picture. Imperative you return [to] Berlin. Phone messages [are] useless as [we] want this done instantly [and] properly. Art in America
[is] quite unsuitable for purposes publication [as it] has lost standing therefore
you must induce Friedlander [to] write in Burlington Magazine or other paper
[of] equal standing perhaps Apollo. Don’t wish Friedlander attack Tietze indeed[,]
possible Pantheon refused article because it attacked Tietze. Merely want dignified article to include Bache’s picture. Friedlander can avoid all appearance of
seeming to reply to or attack Tietze by writing one or series of articles on great
German pictures in America[,] article naturally including Bache’s Durer. This indirect method accomplishing [our] purpose just as satisfactory. Indeed [I] think [it]
would be [a] masterstroke on Friedlander’s part and regarded as agreeable publicity by [German] Government who would congratulate him accordingy. Get out
of your and Friedlander’s heads any idea we want him [to] enter [into] controversy
with Tietze. If matter [is] put in right light to Friedlander sure he will write article
instantly and welcome opportunity. Frankly [I] cannot congratulate you upon your
visit. Imperative something definite [is] instantly done. Little business doing and
I want definitely authenticate sale of Durer as you realize present position jeopardizes payment[.] answer’.107
Het valt alleen maar te raden hoe Fowles Duveens reactie precies heeft opgevat, maar verbijstering over zoveel onbehouwenheid spreekt zonder meer uit zijn
antwoord: ‘Your cable shows complete misunderstanding Dr. Friedlander’s mind
and entire situation. Dr. Friedlander no intention over attacking Tietze or anybody else, simple wants peace quietness. Dr. Friedlander knows perfectly well we
don’t want enter controversy with Tietze and understands exact purpose article
but dreads writing it. Dr. Friedlander however definitely accepted write article if
Mr. Bache insisted. Eventually were getting our point but could only achieve our
purpose gradually. We never could get bb [Bernard Berenson] write articles on
attacked pictures,108 therefore you ought understand how difficult obtain this from
Dr. Friedlander. Armand going Berlin Friday night.’109 Niettemin boog Fowles het
hoofd, hoewel hij in zijn telegram van een paar dagen later nogmaals wees op
de buitengewoon moeilijke positie waarin Friedländer werd gemanoeuvreerd:
‘Armand Lowengard returned [from] Berlin. Dr. Friedlander definitely consents
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[to] write article “Durer in America” including Bache picture, nevertheless fears
this will re-open controversy with small writers such as Tietze, moreover article
will create dissatisfaction [in] Germany as Jewish writers not supposed write or
discuss Aryans even if dead like Durer many hundred years ago.110 Dr. Friedlander
prefers [to] publish [in] American rather than English Magazine and wants you
cable us name American magazine you prefer. Dr. Friedlander will forward article in German to Dr. Valentiner asking him translate and publish as [he] insists
article must not pass through us.’111
Geveinsd begrip, in de wetenschap dat de overwinning binnen handbereik
lag, arriveerde de volgende dag in een uiterst beknopt telegram: ‘Understand
Friedlander[.] Am asking Valentiner replying few days’112 Fowles voelde zich nogmaals geroepen om de hachelijke situatie waarin Friedländer terecht was gekomen, te onderstrepen: ‘[Friedländer] was not at all easy about the matter. He
stated that it was very apparent that you only considered the matter from your
own point of view without taking him at all into consideration. Such an article
might cause him great trouble in Germany, and perhaps eventually be the cause
of him leaving Germany. He laughed at the idea that you considered that the
Government would thank him for his article. He stated that it was very evident
you did not at all realize present conditions in Germany where it would be considered very great pretention on his part to even write about an Aryan, even though
such Aryan may have been dead many hundred years. Armand could only obtain
his consent to write the article by placing the whole situation before him as explained by you, pointing out that the picture was not paid for and probably would
be returned to us. This he realized would be very unpleasant in present times,
and he appreciated that he should do whatever he could to help in this difficult
position therefore he would consent to write the article to be published in the condition stated in our cable. On the other hand, he reminded us that such an article
would reopen the controversy and would inevitably call forth a reply from Tietze
or others, which would not advantage the picture at all. However, as you want it
that way, he would do as you wish.’113
Nu Duveen eindelijk beet had, bond hij in en stelde zich tevreden met een bijdrage in Art in America. Zelfs schuldbesef leek om de hoek te gluren want hij
droeg op om Friedländer mede te delen dat het tijdschrift nauwelijks verspreiding kende in Duitsland en dat de kans bijgevolg klein was dat zijn artikel aldaar
zou worden opgepikt.114 Niettemin was het toch weer Parijs dat Duveen erop wees
dat een persoonlijk telegram als dank aan Friedländer op zijn plaats zou zijn.115
In maart 1935 verscheen Friedländers bijdrage, een vrij onbeduidend artikel
van slechts enkele pagina’s, in Art in America. De toeschrijving aan Dürer, alsook de veronderstelling dat het portret naar de prent is vervaardigd, bleef fier
overeind.116 Duveen was zeer tevreden en zond Friedländer een vleiende bedankbrief. Een woord van verontschuldiging komt er echter niet in voor.117 Friedländer
op zijn beurt, hoffelijk als altijd, stuurde een beleefd bedankbriefje terug: ‘Many
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thanks for your very kind letter. I am very glad that you are satisfied by my small
article on Durer. I like to write in the next future some articles in English or
American magazines, but there always is the trouble with the language, as the
translated text loses something of his character.’118 Deze belofte deed hij gestand.
In 1936 publiceerde Friedländer in The Burlington Magazine een lovende recensie over Charles L. Kuhns Catalogue of German Paintings of the Middle Ages
and Renaissance in American Collections, die in hetzelfde jaar was verschenen.
Niettemin heeft hij een paar kritische kanttekeningen. Het feit dat het Portret van
een Venetiaanse vrouw uit de verzameling Bache niet in het boek is opgenomen, is
er een van: ‘In his judgment of the Dürer pictures, Dr. Kuhn has allowed himself
to be rather hypercritical.’119
Of Friedländer al die tijd oprecht is blijven geloven in de eigenhandigheid van
de Bache-Dürer is ongewis. Maar het opduiken van de prent moet hem aan het
twijfelen hebben gebracht, zeker gezien het feit dat het Portret van een Venetiaanse
vrouw onmiskenbaar door een weinig vaardige hand is geschilderd en daardoor
moeilijk valt te rijmen met de artistieke begaafdheid van Albrecht Dürer. Daar
komt bij dat het nauwelijks voorstelbaar is dat Ruhemann Friedländer niet heeft
gewezen op het in zijn ogen verdachte monogram op het lijfje, ervan uitgaande
dat Ruhemann het zich in 1950 nog juist herinnerde. Het enige wat voorzichtig
lijkt te wijzen op een zweem van twijfel, is de verzuchting die Friedländer aan
zijn notitieboekje in 1934 toevertrouwde. Waarom heeft hij dan toch volhard?
Voelde hij zich verplicht aan Cassirer en wilde hij de kunsthandel niet verder in
diskrediet brengen gezien de onduidelijke herkomst van het schilderij? Achtte
hij zich genoodzaakt loyaal te blijven aan Duveen Brothers die door een foute
toeschrijving zijnerzijds met een probleem waren opgezadeld? Of was het zijn
eer als Dürer-autoriteit te na te moeten toegeven aan Tietze, die als een onsympathieke vakgenoot te boek stond en een rechtlijnig standpunt innam als het ging
om de nauwe banden tussen kunsthandel en musea – en daarvan nu de bevestiging in de schoot kreeg geworpen? Vast staat in ieder geval dat het daadkrachtig
handelen van Joseph Duveen en het verbeten vasthouden aan zijn gelijk door
Tietze, Friedländer uiteindelijk in een fuik deden belanden waaruit het moeilijk
ontsnappen was, zelfs niet met de toegestoken hand van Fowles die Friedländer
ontegenzeglijk een warm hart toedroeg. Persoonlijkheden die elkaars tegenpool
waren, tegenstrijdige belangen en tot slot de noodlottige tijdgeest, bleken de volmaakte mix te vormen om de schaduwzijde van het kennerschap tot volle wasdom te laten komen.
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Noten
1 	Zie bijvoorbeeld: Tietze 1917; Wendland 1928; ‘Editorial: “Expertises” – an American
Passion’, The Burlington Magazine 52 (1928), p. 209; Tietze 1928; Winkler 1930a.
– Het ontvangen van een honorarium door museumbeambten voor aan de kunsthandel verstrekte expertises, alsook het in enigerlei vorm deel hebben aan de
kunsthandel, waren onder meer aanleiding voor de oprichting van de Deutsche
Museumsbund op 23 mei 1917. Zie hiervoor onder meer: Bode 1917; Dvořák 1917;
Pauli 1917a; Pauli 1917b. Met dank aan Andrea Meyer, Technische Universität Berlin
voor het opmerkzaam maken op de oprichting van dit orgaan tijdens het symposium
Negotiating Art. Dealers and Museums 1855-2015, Londen, The National Gallery, 1-2
april 2016: A. Meyer, On the Overlapping of Curating and Dealing. The Foundation
of the German Museums Association in 1917 (lezing). De documenten betreffende de
Deutsche Museumsbund bevinden zich in Berlijn, Zentralarchiv [smb-za].
2 	Friedländer 1928a, ook verschenen in Friedländer 1929b, pp. 1-10.
3 	Friedländer 1928a, p. 172; Friedländer 1929b, p. 5.
4 	Friedländer 1928a, p. 172; Friedländer 1929b, p. 6.
5 	Friedländer 1928a, p. 174; Friedländer 1929b, pp. 8-9. Hierop liet hij een lijstje met
aanbevelingen volgen ten behoeve van de verzamelaars.
6 	De eerste bijdrage in de reeks verscheen in Die Kunstauktion van 17 augustus 1930.
De laatste, een epiloog door Wilhelm Waetzoldt, Generaldirektor van de Berlijnse
musea, werd gepubliceerd in het nummer van 25 januari 1931 (Die Kunstauktion
verscheen inmiddels onder de titel Weltkunst); Die Kunstauktion/Weltkunst 4 (1930),
nrs 33-41, 44, 49, 51/52; Weltkunst 5 (1931), nrs 1, 3-4, 9-10, 12, 15. Gaandeweg werd
de discussie onaangenaam, vooral toen Hans Tietze zich in de discussie mengde (Die
Kunstauktion, 14 september 1930, pp. 9-10). Tietzes kritiek had onder meer betrekking op het verstrekken van expertises tegen honorarium door August Mayer (18851944), die uiteindelijk in februari 1931 werd gedwongen zijn ambt aan de Pinakothek
te München op te geven. Voor de aanleiding en het verloop van de affaire Mayer, zie
Posada Kubissa 2010, pp. 77-84.
7 	Friedländer 1930b.
8 	Friedländer 1946, pp. 158-159.
9 	Friedländer 1930b.
10 	Anoniem, Duitsland, eerste kwart 16de eeuw, Portret van een Italiaanse vrouw, valselijk gesigneerd

ad

(tweemaal: rechtsboven en op het lijfje) en gedateerd 1506, pa-

neel (lindehout), 43,2 x 32,7 cm. New York, The Metropolitan Museum of Art, The
Jules Bache Collection, 1949, Accession Number 49.7.27. De veronderstelling dat het
schilderij een Duitse oorsprong heeft, gaat terug op het feit dat het paneel van lindehout is; Ainsworth/Waterman 2013, pp. 267-270, nr 62 (ook online te raadplegen:
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/436246). In de collectiecatalogi
van 1980 en 1995 werd het Portret van een Venetiaanse vrouw vermeld als ‘style of
Albrecht Dürer’; Baetjer 1980, dl 1, p. 51, dl 2, afb. op p. 294 (‘Dürer, Albrecht, Style

136

| max j. friedländer

of’); Baetjer 1995, p. 219, afb. (‘Style of Albrecht Dürer, Italian, probably 16th century’) – De belangrijkste bron voor de controverse rond de zogeheten Bache-Dürer
vormen twee dossiers in het archief van kunsthandel Duveen: Los Angeles, The
Getty Research Institute, Research Library, Special Collections and Visual Resources,
Duveen Brothers records, 1876-1981 (bulk 1909-1964), Series ii. Correspondence and
papers. Series ii.a. Files regarding works of art, box 238, folder 16 (1929-1930)-17
(1929-1935): Dürer, Portrait of a Lady, ex Urach, ex Cassirer, Bache (voortaan als: gri,
Duveen Brothers records, box 238, folder 16-17), te raadplegen via: http://rosettaapp.
getty.edu:1801/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE883261. Daarnaast bevindt zich in de curatorial files van The Metropolitan Museum of Art, Department
of European Paintings nog een aantal documenten en foto’s die nader licht werpen
op de materiële geschiedenis van het schilderij. Veel dank aan Maryan Ainsworth,
Curator of European Paintings, voor de genereuze hulp die zij geboden heeft. Tot slot
bevindt zich in het fotoarchief van Max J. Friedländer (Den Haag, rkd) ook nog een
aantal foto’s die onontbeerlijk waren voor de reconstructie van de materiële geschiedenis. – Over deze kwestie is al eerder gepubliceerd. Zie onder meer: Simpson 1987,
pp. 214-215; Secrest 2004, pp. 256-260; Ainsworth in: Ainsworth/Waterman 2013 (zie
hierboven); Elson 2016, pp. 306-310, 315-316, 328, 340.
11 	Telegram van Duveen Parijs aan Duveen New York, 10 januari 1929.

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 17: ‘Durer portrait been discovered, size about 20
x 15 inches, portrait lady, fair hair, green dress, aged about 40, rather plump, dark
background, [...]’. – Behalve in New York en Parijs, was Duveen Brothers ook gevestigd in Londen, alwaar de kunsthandel zijn gloriejaren was begonnen.
12 	Friedländer had vanaf het begin van zijn loopbaan veelvuldig over Dürer gepubliceerd en in 1921 een monografie over de kunstenaar het licht doen zien; Friedländer
1921d. Voor de overige publicaties van Friedländer over Dürer, inclusief boekbesprekingen, zie de bibliografieën die in 1927 en 1942 werden gepubliceerd: Blumenreich
1927; Tels 1942. Daarnaast was hij verantwoordelijk geweest voor de tentoonstelling
met werken van Dürer uit het bezit van de Berlijnse musea die ter gelegenheid van
het Dürerjaar in 1928 in de Berlijnse Akademie der Künste te zien was geweest.
Bovendien had hij de omvangrijke verzameling van het Berlijnse Kupferstichkabinett
met belangrijke aanwinsten weten uit te breiden; Glaser 1928a; ‘Zum 6. April’, Die
Kunstauktion, 8 april 1928, p. 6.
13 	Over de vriendschap tussen Max Friedländer en Grete Ring, zie Feilchenfeldt 1996,
pp. 201-202.
14 	rief van Duveen Parijs aan Duveen New York, 28 februari 1934. gri, Duveen Brothers
records, box 238, folder 16: ‘Dr. Friedlander stated that the picture must be cleaned
off before he could pass judgement on it.’
15 	Ainsworth/Waterman 2013, p. 268. Ruhemann werd door Wilhelm Bode benoemd tot
hoofdrestaurator van de Berlijnse musea op de dag van zijn overlijden; Ruhemann
1968, p. 41. Ruhemann herinnert zich Friedländer als ‘a most understanding and
generous supervisor’, die niet alleen bereid was om zijn kennis met hem te de-
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len, maar van wie hij ook de ruimte kreeg om zich te ontplooien. ‘My four years
at the Kaiser Friedrich Museum were an ideal opportunity for working on first-rate
paintings and, above all, of being trained in real connoisseurship by Friedländer, the
finest teacher imaginable. However carefully you read his beautifully written books,
mostly on the early Flemish masters, you cannot learn nearly as much from them
as by personal contact in the presence of actual pictures. My studio was next door
to Friedländer’s office, and every now and then he would bring in some particularly interesting case, a rare masterpiece, a fake or a titivated painting.’; Ruhemann
1968, pp. 41-43. In 1951 publiceerde Ruhemann The Artist at Work. Als kerstpresentje
zond hij een exemplaar met opdracht aan zijn voormalige leidinggevende: ‘Max J.
Friedlaender / in Verehrung und Dankbarkeit / von / Helmut Ruhemann, / London,
Weihnachten 1951’; Ruhemann 1951 (exemplaar uit de voormalige bibliotheek van
M.J. Friedländer, Den Haag, rkd).
16 	De ene foto bevindt zich in Den Haag, rkd, Fotoarchief Max J. Friedländer, afb.
nrs 0001343528-0001343529 (zie ook

rkdimages,

kunstwerknr 261089; https://rkd.

nl/explore/images/261089), de andere in New York, The Metropolitan Museum of
Art, Department of European Paintings, curatorial files. Aldaar ook de brieven van
Helmut Ruhemann aan Theodore Rousseau, 16 oktober en 14 november 1950.
17 	Zie noot 16.
18 	Zie noot 16. Met ‘the owners’ wordt zonder twijfel kunsthandel Duveen bedoeld. Zie
ook Ainsworth/Waterman 2013, p. 267: ‘The first two digits of the date (15) and the
small flourishes flanking it in the upper right background appear to be original and
are in good condition. The fragmentary second two digits (06) and the badly damaged
monogram (ad) below the date are later additions, as is the decorative pattern on the
upper band of the bodice, which includes the letters

a

and d. The additions were

all made in the same manner: a sharp, pointed instrument was first used to scratch
deep into the surface of the original paint; a pale yellow or cream-colored paint was
then carefully painted into the incisions, keeping the new paint in plane with the
original.’ Met dank aan Maryan Ainsworth en Sophie Scully, Research Conservator
bij The Metropolitan Museum of Art, voor het in februari 2016 nogmaals gezamenlijk
natrekken van de materiële geschiedenis van het paneel. – Of het schilderij, nadat
Rousseau bij Ruhemann navraag had gedaan over de bedenkelijke staat waarin het
zich bevond, nog een behandeling heeft ondergaan, is onduidelijk, maar een brief
van Harry B. Wehle (1887-1969), Curator of European Paintings, aan zijn opvolger
Rousseau zou erop kunnen wijzen: ‘It would be risking nothing to clean off repaints,
surely, and perhaps you’d get a Hans von Kulmbach – for instance.’; Brief van Harry
B. Wehle aan Theodore Rousseau, 19 januari 1951. New York, The Metropolitan
Museum of Art, Department of European Paintings, curatorial files.
19 	Telegram van Duveen Parijs aan Duveen New York, 17 januari 1929.

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 17.
20 	Vertaald afschrift van een brief van Max Friedländer aan Armand Lowengard, 17
januari 1929. gri, Duveen Brothers records, box 238, folder 16.
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21 	Vertaald afschrift van een brief van Max Friedländer aan Armand Lowengard, 9
maart 1929.

gri,

Duveen Brothers records, box 238, folder 16. Zie ook een brief van

Duveen Parijs aan Duveen New York, 26 februari 1929: ‘The initials in the background are scratched in, not painted. Friedlander thinks it may have been originally
signed in that manner and the signature damaged at a later time, as the date 1509
[sic] is painted, and quite genuine.’ gri, Duveen Brothers records, box 238, folder 17.
22 	Telegram van Duveen Parijs aan Duveen New York, 25 januari 1929.

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 17: ‘Have taken delivery of Durer picture now being
cradled. Delighted picture, but will need careful restoration as some parts worn.’
23 	Brief van Duveen New York aan Duveen Parijs, 18 februari 1929. gri, Duveen Brothers
records, box 238, folder 17.
24 	Voor de keuze van de lijst, zie het telegramverkeer tussen Duveen Parijs en Duveen
New York tussen 25 januari en 4 april 1929.

gri,

Duveen Brothers records, box 238,

folder 17.
25	Cat. Bache 1929, z.p. (ook in de navolgende uitgaven van Bache’s collectiecatalogus
[resp. 1937, 1938, 1943, 1944] werd de toeschrijving aan Dürer gehandhaafd); Mayer
1929. Voor berichtgeving in de pers zie onder meer: ‘Bache Buys Durer Portrait From
Duveen’, The Art News, 15 juni 1929.
26 	Albrecht Dürer, Portret van een Venetiaanse vrouw, gesigneerd linksboven

ad,

paneel (populierenhout), 28,5 x 21,5 cm. Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin –
Gemäldegalerie, inv.nr 557G; Bock et al.1996, p. 42, afb. 113.
27 	Albrecht Dürer, Portret van een Venetiaanse vrouw, gesigneerd middenboven

ad

en

gesigneerd 1505, paneel (sparrenhout), 32,5 x 24,5 cm. Wenen, Kunsthistorisches
Museum, inv.nr 6440 – 1505; Haja et al.1991, p. 51, Tafel 562; Glück 1924.
28 	Telegram van Duveen Londen aan Duveen New York, 14 maart 1930.

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 17.
29 	Sterker, de beurskrach in New York van 24 oktober 1929 had Bache’s kapitaal in één
klap gedecimeerd en als gevolg daarvan had hij zijn nieuw verworven ‘Dürer’ nog
niet eens betaald! Zie ook Fowles 1976, p. 156: ook andere aankopen waren kennelijk
nog niet betaald, want Bache stond voor zo’n 4.000.000 dollar bij Duveen in het krijt.
In 1934 had Bache de ‘Dürer’ nog steeds niet betaald; Telegram van Duveen New York
aan Duveen Parijs, 23 oktober 1934. gri, Duveen Brothers records, box 238, folder 16.
30 	Telegram van Duveen New York aan Duveen Londen, 24 maart 1930.

gri,

Duveen

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 17.
31 	Telegram van Duveen Londen aan Duveen New York, 26 maart 1930.

Brothers records, box 238, folder 17. Een dergelijke kwitantie is echter in de archieven van Duveen niet aangetroffen en ook in het bedrijfsarchief van Cassirer (Zürich,
Paul Cassirer-Walter Feilchenfeldt Archiv) is geen document bewaard gebleven dat
wijst op een expertise van Friedländer aan Cassirer (e-mail Walter Feilchenfeldt, 30
juli 2015).
32 	Telegram van Duveen New York aan Duveen Parijs, 26 maart 1930.

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 17.
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33 	Telegram van Duveen Parijs aan Duveen New York, 27 maart 1930.

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 17. Uit het telegramverkeer valt lang niet altijd
met zekerheid af te leiden wie de afzender is. Een opmerking in de memoires van
Edward Fowles inzake een andere kwestie doet echter vermoeden dat hier Fowles
aan het woord is: ‘For my part, I was never frightened of Joe Duveen again, and felt
that I could speak my mind as bluntly as I chose; in fact I soon realised that he appreciated it.’; Fowles 1976, p. 111.
34 	Vertaald afschrift van een brief van August L. Mayer aan Duveen Parijs, 27 maart
1930. gri, Duveen Brothers records, box 238, folder 17.
35 	Glück 1933, p. 337.
36 	Telegrammen van Duveen New York aan Duveen Parijs, 28 en 29 maart 1930.

gri,

Duveen Brothers records, box 238, folder 17.
37 	Telegram van Duveen Parijs aan Duveen New York, 31 maart 1930.

gri,

Duveen

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 17.
38	Telegram van Duveen Londen aan Duveen New York, 31 maart 1930.
Brothers records, box 238, folder 17.
39 	Telegram van Duveen Parijs aan Duveen New York, 1 april 1930. gri, Duveen Brothers
records, box 238, folder 17. Het blijft onduidelijk welke rol Cassirer precies in deze
kwestie heeft gespeeld. Enig feit is dat Leo Blumenreich, een andere Berlijnse handelaar, bij de verkoop door Duveen voor bemiddeling apart werd betaald in twee
tranches: een cheque ter waarde van 3.200 pond en een cheque ter waarde van 1.000
pond; Brief van Duveen Parijs aan Duveen New York, 17 januari 1929.

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 17. Waarvoor Blumenreich deze toch niet onaanzienlijke bedragen ontving, is onduidelijk. Wellicht is hij degene geweest die Cassirer
met prins Albrecht von Urach in contact heeft gebracht.
40 	Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Albrecht_von_Urach (geraadpleegd: november
2015).
41 	Afschrift van een brief van Fürst Albrecht von Urach aan Duveen Parijs, 1 april 1930.
gri,

Duveen Brothers records, box 238, folder 17. Zie alhier ook de krantenknipsels

over Albrecht von Urach.
42 	Telegram van Duveen New York aan Duveen Parijs, 16 april 1930; Telegram Duveen
Parijs aan Duveen New York, 17 april 1930.

gri,

Duveen Brothers records, box 238,

folder 17.
43 	Vertaald afschrift van een brief van August Mayer aan Joseph Duveen, 5 april 1930.
gri,

Duveen Brothers records, box 238, folder 17.

44 	Telegram van Joseph Duveen aan Max Friedländer, 16 april 1930.

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 17.
45 	Telegram van Joseph Duveen aan Duveen Parijs, 17 april 1930. gri, Duveen Brothers
records, box 238, folder 17.
46 	Telegram van Duveen Parijs aan Duveen New York, 17 april 1930.

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 17.
47 	Het voornemen gaat terug op een brief van Raimond van Marle (1887-1936), auteur
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van The Development of the Italian Schools of Painting (19 dln, 1923-1938), van 28
maart 1930 aan Duveen New York, waarin hij beweert een brief van Mayer te hebben
ontvangen waarin deze kenbaar maakt zo’n twintig vervalste schilderijen te willen
publiceren waarvan de herkomst bekend is. Naast de Dürer, betrof het nog twee
andere schilderijen van de firma Duveen. Later kwam Mayer op zijn voornemen terug; Telegram van Duveen New York aan Duveen Parijs, 28 maart 1930. gri, Duveen
Brothers records, box 238, folder 17.
48 	Kopie van een brief van Joseph Duveen aan August Mayer, 18 april 1930. gri, Duveen
Brothers records, box 238, folder 17.
49 	Telegram van Joseph Duveen aan Duveen Parijs, 19 april 1930. gri, Duveen Brothers
records, box 238, folder 17.
50 	Telegram van Duveen Parijs aan Duveen New York, 22 april 1930. GRI, Duveen
Brothers records, box 238, folder 17.
51 	Telegram van Joseph Duveen aan Duveen Parijs, 24 april 1930. gri, Duveen Brothers
records, box 238, folder 17.
52 	Telegram van Duveen Parijs aan Duveen New York, 25 april 1930.

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 17.
53 	Een bekend voorbeeld van een ver doorgevoerde restauratie is het Portret van een
vrouw dat door Duveen in 1923 werd verkocht als een werk van Pisanello. Thans
Anoniem, Franco-Vlaams, paneel, 53 x 37,6 cm. Washington, National Gallery of Art,
inv.nr 1937.1.23; Hand/Wolff 1986, pp. 90-97, i.h.b. p. 93.
54 	Telegram van Joseph Duveen aan Duveen Parijs, 26 april 1930. gri, Duveen Brothers
records, box 238, folder 17.
55 	Wilhelm Bode, die als geen ander de voordelen van een goede verstandhouding met
de kunsthandel wist te benutten, somt in een artikel uit 1928 de aanlokkelijke voordelen op die musea konden genieten: het recht van voorkoop, aankoop tegen inkoopprijs en verwerving door middel van ruil. De museumdirecteur die bereid was zo nu
en dan de kunsthandel een helpende hand toe te steken, mocht bovendien rekenen
op giften in de vorm van kunstwerken; Bode 1928.
56 	Mayer 1928, p. 173; Glaser 1928a; ‘Zum 6. April’, Die Kunstauktion, 8 april 1928, p. 6.
57 	Zijn medeauteur was zijn echtgenote Erica Tietze-Conrat. Tietze/Tietze-Conrat
1928; Tietze/Tietze-Conrat 1937; Tietze/Tietze-Conrat 1938.
58 	Sterker, Tietze meende naar aanleiding van de door Friedrich Lippmann (tot
1903 directeur van het Berlijnse Kupferstichkabinett) begonnen en door Friedrich
Winkler (hoofd van de Zentralbibliothek van de Berlijnse musea) voortgezette meer
delige reeks over de tekeningen van Albrecht Dürer (F. Lippmann, F. Winkler et al.,
Zeichnungen von Albrecht Dürer, in Nachbildungen, 7 dln, Berlijn 1883-1929) zelfs
een voorkeur te ontwaren voor werken in Berlijns bezit, zie ‘Streit um Dürer’, Die
Kunstauktion, 7 oktober 1928, pp. 8-9; Friedländer 1921d; Kurth 1927.
59 	Een belangrijk kritiekpunt op Tietzes Dürermonografie was dat bij de samenstelling
van het oeuvre van de jonge Dürer smaak te veel de plaats had verdrongen van een
objectievere vorm van stijlkritiek. Zie bijvoorbeeld: Glaser 1928b; Pauli 1928, i.h.b.
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pp. 70-71; Roemer 1928, i.h.b. pp. 120, 126, 128, 130, 131; Winkler 1928; Dodgson
1928; Die Kunstauktion, 7 oktober 1928, pp. 8-9; Reichel 1929. – In de rubriek ‘Aus der
Kunstwelt’, naar aanleiding van Tietzes vijftigste verjaardag, in Der Kunstwanderer
(1930) 1.2. Märzheft, p. 271 wordt van de kritiek op Tietzes Dürerstudie eveneens gewag gemaakt: ‘Sein Dürer-Werk, das er gemeinsam mit seiner Frau, der feinsinnigen
Kunsthistorikerin Dr. Erika Tietze-Conrat, veröffentlichte, hat viel Staub aufgewirbelt.’ – Ook de latere delen die in 1937 en 1938 het licht zagen (zie noot 57), kregen
dezelfde kritiek, zie Dodgson 1937; Dodgson 1938.
60 	Tietze 1930a.
61 	Tietze 1930a, pp. 239-241. Wat kritiek op Friedländers ruimhartige toeschrijvingen
aan Dürer betreft, zie verder ook pp. 237-239 (met betrekking tot een H. Familie,
paneel, 30,9 x 38,6 cm. Destijds particuliere verzameling Paul von Schwabach,
Berlijn, thans Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv.nr 2447 (OK) [als
Albrecht Dürer]) en p. 244 (met betrekking tot het Leven van Maria (Zeven Smarten
van Maria), paneel, elk ca. 62,5 x 45 cm. Staatliche Kunstsammlungen Dresden,
Gemäldegalerie Alte Meister, inv.nr AM-1875-1881-PS01 [als Albrecht Dürer en atelier]). – In het bijzonder met betrekking tot de voornoemde H. Familie trekt Tietze fel
van leer. Friedländer had gewag moeten maken van de slechte bewaringstoestand
van het schilderij, toen hij het werk in 1917 publiceerde nadat de Berlijnse kunsthandelaar Leo Blumenreich het enkele jaren daarvoor in Portugal had verworven;
Friedländer 1917b. Friedländer blijkt zich inderdaad in nogal bedekte termen uit te
drukken als hij schrijft: ‘Ein deutscher Kunsthändler Herr Leo Blumenreich besaß
Mut und Scharfblick genug, zuzugreifen, und brachte das verirrte Monument nach
Deutschland.’ Want in zijn notitieboekje van 1911 noteerde hij onomwonden de toestand waarin het schilderij zich bevond: ‘12. X. [1911] [José] de Figueiredo bei mir
/ Director des Mus.[eums] in Lissabon / mit interess.[anten] Mitteilungen [...] zeigt
mir Photo des 2. ad [ineen; monogram Albrecht Dürer] / aus Lissabon, den Blumen- /
reich exportiert u.[nd] wie er / mir erzählt, an Böhler ver- / kauft hat. Diese[s] Photo
zeigt / das Bild h[ei]l.[ige] Familie, r.[echts] / Mad.[onna] l.[inks] Joseph, Köpfe neben/ einander – in sehr schlechtem / Zust[an]d. mit großen Lücken / in der Farbe[.] Fast
⅓ der / Farbfläche abgefallen. / Echt sign.[iert] d[a]t.[iert] 1509 / Wahrscheinlich läßt
B.[öhler] das / Bild restaurieren u.[nd] bringt / es dann heraus. Figueiredo / kennt
die Herkunft des / Bildes genau.’; Notitieboekje M.J. Friedländer 1911, pp. 89-90.
rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 247. Dat Friedländer zich in 1917 weinig anders

kon uitdrukken, maakt zijn notitieboekje uit datzelfde jaar duidelijk. In januari 1917
was de H. Familie voor 425.000 Mark verkocht aan Paul von Schwabach. Er hoeft
geen twijfel over te bestaan dat noch de verkopende partij, noch de nieuwe eigenaar – mits überhaupt op de hoogte – behoefte had aan mededelingen over de zwaar
gerestaureerde staat van het werk; Notitieboekje M.J. Friedländer 1917, p. 67 (7. I.
1917 Paul v. Schwa- / bach kauft für etwa / 425000 Mk. den ad, / der Blumenreich, /
Böhler Ben[...]en gehört. / hl. Familie’). rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 262. De
Figueiredo publiceerde de herkomstgeschiedenis en de slechte bewaringstoestand
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van de H. Familie pas negen (!) jaar na het verschijnen van Friedländers artikel en
vijftien (!) jaar nadat hij Friedländer een foto had getoond; De Figueiredo 1926. Voor
een verdere discussie over dit schilderij, zie ook Buchner 1929; Tietze/Tietze-Conrat
1938, pp. 80-81, nr a 199; Tietze 1948, pp. 24-25; Chapuis 1995, pp. 55-53, 144, nr 6 (en
de aldaar vermelde literatuur).
62 	Exemplaren in Londen, The British Museum en Parijs, Bibliothèque nationale de
France; zie Hind 1938-1948, dl 5 (1948), pp. 91-92, nr 15; dl 6 (1948), Pl. 622. Zie ook
Ainsworth/Waterman 2013, p. 267.
63 	Het bestaan van een spiegelbeeldige tekening, die als voorstudie voor de prent werd
opgevat, ondersteunde deze zienswijze evenmin; Tietze 1930a, p. 240. Voor een afbeelding, zie Tietze 1932-1933, p. 98, afb. 65.
64 	Mayer 1930. Van Tietzes artikel wordt evenwel geen gewag gemaakt. Een brief van
Duveen Parijs aan Duveen New York van oktober 1931 lijkt te suggereren dat zowel Mayer als Friedländer pas in 1931 van Tietzes artikel op de hoogte raakten: ‘He
[Mayer] promised to write us again when he had seen Tietze’s article in the Wiener
Jahrbuch, but apparently he has not found it yet as we have not heard from him [...].
Friedländer also had not seen Tietze’s article. Apparently the Wiener Jahrbuch is
not much read in Germany.’ Of dit een juiste voorstelling van zaken is, valt evenwel
te betwijfelen; Brief van Duveen Parijs aan Duveen New York, 23 oktober 1931.

gri,

Duveen Brothers records, box 238, folder 16.
65 	Telegram van Duveen New York aan Duveen Parijs, 6 december 1930.

gri,

Duveen

gri,

Duveen

gri,

Duveen

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 17.
66 	Telegram van Duveen Parijs aan Duveen New York, 8 december 1930.
Brothers records, box 238, folder 17.
67 	Telegram van Duveen New York aan Duveen Parijs, 12 december 1930.
Brothers records, box 238, folder 17.
68 	Telegram van Duveen Parijs aan Duveen New York, 13 december 1930.
Brothers records, box 238, folder 16.
69 	Joseph Duveen, ‘memo for phone to Paris’, 13 december 1930.

gri,

Duveen Brothers

records, box 238, folder 16.
70 	Telegram van Edward Fowles/Armand Lowengard aan Duveen New York, 18 december 1930. gri, Duveen Brothers records, box 238, folder 16.
71	Telegram van Duveen Parijs aan Duveen New York, 23 december 1930.

gri,

Duveen

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 16.
72 	Telegram van Duveen New York aan Duveen Parijs, 26 december 1930.
Brothers records, box 238, folder 16.
73	Zie noot 6.
74 	Afschrift van een brief van Jules Bache aan Joseph Duveen, 16 oktober 1931, met
bijlagen. gri, Duveen Brothers records, box 238, folder 16.
75 	Telegram van Duveen New York aan Duveen Parijs, 17 oktober 1931.

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 16.
76 	Telegrammen van Duveen Parijs aan Duveen New York, 19 oktober 1931 en ‘drafts’
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van een brief aan Jules Bache alsmede een brief van Edward Fowles aan Duveen
New York, 4 november 1931. gri, Duveen Brothers records, box 238, folder 16.
77 	Telegram van Duveen New York aan Duveen Parijs, 22 oktober 1931.

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 16.
78 	Telegrammen van Duveen Parijs aan Duveen New York en vice versa, 23 oktober
1931. gri, Duveen Brothers records, box 238, folder 16.
79 	Telegram van Duveen Parijs aan Duveen New York, 24 oktober 1931.

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 16.
80 	Vertaalde afschriften van brieven van August Mayer aan de uitgever van Pantheon,
F. Bruckmann A.-G., 19 en 28 oktober 1931.

gri,

Duveen Brothers records, box 238,

folder 16. – Mayer vormde samen met Otto von Falke de redactie van Pantheon. Tot
eind 1932 (Band x) zou Mayer deel blijven uitmaken van de redactie. Gedurende de
eerste helft van 1933 (Band xi) worden er geen redacteuren op het titelblad vermeld.
Vanaf juli 1933 tot en met de eerste helft van 1942 voert Von Falke de redactie alleen
(Band

xii-xxix).

Daarna neemt Robert Schmidt de redactie over. – Tietze heeft naar

eigen zeggen nooit foto’s gekregen van het schilderij in de toestand na reiniging door
Ruhemann, ook niet na herhaald vragen; Tietze 1932-1933, p. 95, noot 28.
81 	Brief van Duveen New York aan Duveen Parijs, 15 februari 1932. gri, Duveen Brothers
records, box 238, folder 16. Voor Tietzes bezoek aan New York, zie ook Tietze 19321933, p. 95.
82 	Afschrift van een brief van Hans Tietze aan Duveen Parijs, 3 september 1932.

gri,

Duveen Brothers records, box 238, folder 16.
83 	Kopie van een brief van Duveen New York aan Hans Tietze, 27 september 1932.

gri,

Duveen Brothers records, box 238, folder 16. Voor Tietzes bezoek aan Parijs na afname
van de door Duveen aangebrachte overschilderingen, zie ook Tietze 1932-1933, p. 95.
84 	Brief van Duveen Parijs aan Duveen New York, 27 oktober 1932. gri, Duveen Brothers
records, box 238, folder 16.
85 	Afschrift van een brief van Hans Tietze aan Duveen Parijs, 13 november 1932.

gri,

Duveen Brothers records, box 238, folder 16.
86 	Kopie van een brief van Duveen Parijs aan Hans Tietze, 15 november 1932.

gri,

Duveen Brothers records, box 238, folder 16.
87 	Afschrift van een brief van Hans Tietze aan Duveen Parijs, 21 november 1932.

gri,

Duveen Brothers records, box 238, folder 16. Zie ook Tietze 1932-1933, p. 100.
88 	Kladversie van een brief van Max Friedländer aan Hans Tietze, 19 december 1932.
rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 374.

89 	Telegram van Duveen New York aan Duveen Parijs, 30 januari 1933.

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 16.
90 	Vertaald afschrift van een brief van Max Friedländer aan Armand Lowengard, 3 februari 1933. gri, Duveen Brothers records, box 238, folder 16.
91	In maart 1933, na de Rijksdagverkiezingen en de daaropvolgende invoering van de
zogenaamde machtigingswet, zou Hitler definitief aan de macht komen.
92	Zie hoofdstuk 5 van dit proefschrift: ‘Expertisen-Streit in Berlin’.
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93 	Telegram van Duveen Parijs aan Duveen New York, 25 februari 1933.

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 16.
94 	Zie hoofdstuk 5 van dit proefschrift: ‘Expertisen-Streit in Berlin’, i.h.b. pp. 156-159.
95 	Brief van Joseph Duveen aan Max Friedländer, 1 februari 1933. rkd, Archief M.J.
Friedländer, inv.nr 374.
96 	Tietze 1932-1933, i.h.b. pp. 95-101; Tietze 1933, i.h.b. pp. 267-268. Dit artikel is een aangepaste versie van de bijdrage die hij in de Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums
publiceerde. Op de eerste pagina trekt hij meteen stevig van leer tegen de Europese
kunsthandel en tegen Duitse kunstexperts in het bijzonder: ‘The history of Dürer collecting in America is not very creditable to art experts and art dealers in Europe: they
abused the good will of inexperienced amateurs to get rid of works which it would
have been impossible to make pass for Dürers in countries with an older tradition. I
remember the ejaculation of a famous German expert concerning a badly damaged
and boldly restored painting called a Dürer: “I wish it were at last in America!” Wither,
indeed, it since has gone.’; Tietze 1933, p. 250; zie ook Tietze 1932-1933, p. 84.
97 	Tietze 1932-1933, pp. 100 en 101, noot 32 (het schilderij zou in commissie zijn gegeven aan een als schilder in Parijs levende zoon van de hertog van Urach); Tietze
1933, p. 268, noot 36.
98	Volgens zijn notitieboekje verbleef Friedländer van 7 tot en met 24 februari in
Londen. Van de afspraak met Lowengard heeft Friedländer achterin een notitie gemaakt; Notitieboekje M.J. Friedländer 1934, p. 2 (‘London / II 1934 / 7-24.’), p. 4
(‘London. / 7. Febr. angek.[ommen]’) en p. 166 (‘Montag lunch Loweng[ar]d.’). rkd,
Archief M.J. Friedländer, inv.nr 291.
99 	Telegram van Armand Lowengard aan Duveen New York, 12 februari 1934.

gri,

Duveen Brothers records, box 238, folder 16.
100 	Telegram van Duveen New York aan Duveen Parijs, 13 februari 1934.

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 16.
101 	Brief van Duveen Parijs aan Duveen New York, 16 februari 1934. gri, Duveen Brothers
records, box 238, folder 16.
102 	Brief van Duveen New York aan Duveen Parijs, 17 februari 1934. gri, Duveen Brothers
records, box 238, folder 16.
103 	Brief van Duveen Parijs aan Duveen New York, 28 februari 1934. gri, Duveen Brothers
records, box 238, folder 16. Het tijdschrift Der Cicerone, waarvan Georg Biermann redacteur was, gaf ter gelegenheid van het Dürerjaar in 1928 een feestbundel uit met
een keur aan artikelen gewijd aan het onderzoek naar Albrecht Dürer en zijn kunst:
Albrecht Dürer. Festschrift der internationalen Dürer-Forschung, Leipzig/Berlijn 1928.
104 	Telegram van Duveen New York aan Duveen Parijs, 13 oktober 1934.

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 16.
105 	Notitieboekje M.J. Friedländer 1934, p. 123. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 291.
106 	Telegram van Duveen Parijs aan Duveen New York, 22 oktober 1934.

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 16. Het schilderij van Andrew W. Mellon betreft een
werk van Hans Leonard Schäufelein (voorheen toegeschreven aan Albrecht Dürer),
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Portret van een man, paneel, 39,8 x 32,3 cm. Washington, National Gallery of Art,
inv.nr 1937.1.66 (Andrew W. Mellon Collection); Tietze 1932-1933, pp. 101-104, afb.
66-67; Tietze 1933, p. 268, afb. 24. Zie ook Tietze/Tietze-Conrat 1938, p. 81, nr a 202,
afb. op p. 219 (als Hans Leonard Schäufelein). De vermeende Dürer van de Londense
kunsthandelaar Frank T. Sabin betreft een ‘Madonna’ die Sabin voor 20.000 pond
had verworven, zo blijkt uit een notitie van Friedländer uit het najaar van 1932 in
zijn notitieboekje; Notitieboekje M.J. Friedländer 1931-1932, p. 105 (‘Madonna Dürer
Sabin £20.000’). rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 289. Het schilderij werd door
Sabin aan Mellon aangeboden, maar die weigerde, zo blijkt eveneens uit een notitie
van Friedländer uit december 1932; Notitieboekje M.J. Friedländer 1932-1933, p. 68
(‘Die Dürer-Mad.[onna] (Sabin- / Bottenwieser) war Mellon / angeb.[oten] scheint
von ihm / nicht gekauft worden zu sein’). rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 290.
Uiteindelijk hapte Baron Thyssen-Bornemisza in 1933 toe: ‘”Dürer” von Sabin / hat
Thyssen f.[ür] etwa / 400000 M[ar]k. gek.[auft] Soll / geheim bleiben.’; Notitieboekje
M.J. Friedländer 1932-1933, p. 139. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 290. Het
schilderij werd in 1934 voor het eerst door Friedländer gepubliceerd. In dit artikel
gaat hij tevens in op de grote stilistische verschillen die zich in het oeuvre van Dürer
voordoen, wat het afbakenen van het oeuvre bemoeilijkt; Friedländer 1934b. Zie
ook Tietze/Tietze-Conrat 1937, p. 15, nr 130a, afb. op p. 173 (als Albrecht Dürer,
ca. 1497-1498). Het schilderij bevindt zich tegenwoordig niet in de collectie van het
Madrileense Museo Thyssen-Bornemisza.
107 	Telegram van Duveen New York aan Duveen Parijs, 23 oktober 1934.

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 16.
108 	Over de samenwerking van Duveen en Bernard Berenson zie onder meer Simpson
1987 en Secrest 2004. Friedländer ontmoette Berenson voor het eerst in 1910 bij
Duveen Brothers in Londen: ‘B. B. klein hübsch schwächlich – / Energie u.[nd]
geschäftliche Schärfe / ihm kaum anzusehen. / Verbirgt / sehr geschickt pracktische Absichte / unter Maske des vornehmen / Aestheten. / Begann in London /
von Schönheit des Sonnunter- / gangs zu sprechen – dies bei / Duveens, / die leicht
lächelnd / vorbeihörten. Sehr höflich’; Notitieboekje M.J. Friedländer 1910, pp. 42,
44. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 242.
109 	Telegram van Duveen Parijs aan Duveen New York, 24 oktober 1934.

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 16.
110 	In een redactionele bijdrage getiteld ‘Zu Dürers 400. Todestag’ in Pantheon omschrijft August Mayer de betekenis van Albrecht Dürer als volgt: ‘Dürer ist unbestritten der repräsentativste und der deutscheste aller Künstler, die je Deutschland
hervorgebracht hat.’; Mayer 1928, p. 173. Jane Campbell Hutchison schrijft in het
hoofdstuk ‘Albrecht Dürer (1471-1528) in German History’: ‘Albrecht Dürer, despite
his father’s Hungarian origins, was deemed so racially pure that he literally became
the poster boy for Aryanism when his 1493 Self Portrait (Paris, Louvre) was featured on the cover of the Nazi magazine Volk und Rasse (February 1942).’; Campbell
Hutchison 2000, p. 16.
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111 	Telegram van Duveen Parijs aan Duveen New York, 29 oktober 1934.

gri,

Duveen

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 16.
112 	Telegram van Duveen New York aan Duveen Parijs, 30 oktober 1934.
Brothers records, box 238, folder 16.
113 	Brief van Duveen Parijs aan Duveen New York, 30 oktober 1934. gri, Duveen Brothers
records, box 238, folder 16.
114 	Telegram van Duveen New York aan Duveen Parijs, 8 november 1934.

gri,

Duveen

Brothers records, box 238, folder 16.
115 	Telegram van Duveen Parijs aan Duveen New York, 10 november 1934; Telegram
van Joseph Duveen aan Max Friedländer, 12 november 1934.

gri,

Duveen Brothers

records, box 238, folder 16.
116 	Friedländer 1935c, i.h.b. 45-46. Een publicatie door Friedländer over Dürer, zij het
een tijdschriftartikel of een monografie, zou hierna niet meer verschijnen.
117 	Kopie van een brief van Joseph Duveen aan Max Friedländer, 25 maart 1935.

gri,

Duveen Brothers records, box 238, folder 16:
Dear Dr Friedlander,
I received a few days ago a copy of
Art in America containing your descriptive article upon examples of the works by Dürer in America, and I feel I must send you a few lines of congratulation upon the very scholarly contribution
you have made to the literature upon this master.
It is an article that I am very pleased to have,
for it has always seemed to me that such information is, over here, quite meagre, and there is
surely no one better, indeed as qualified as yourself to add to it, writing as you do of a lifetime of experience and first-hand knowledge of the
important works of Dürer. Articles from your pen
appear all too seldom and I am hoping that you will
increasingly find time and opportunity to give to
the art world the benefit of your views.
I hope you are very well, and perhaps
some time this summer I may have the pleasure of
seeing you in Europe.
With kind regards,
Yours sincerely,
Duveen
118 	Kopie van een brief van Joseph Duveen aan Max Friedländer, 25 maart 1935 en
afschrift van een brief van Max Friedländer aan Joseph Duveen, 7 april 1935.

gri,

Duveen Brothers records, box 238, folder 16.
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119 	Friedländer 1936b, pp. 43-44. Voorts stelt Friedländer, dat in navolging van ‘Viennese
experts’, Kuhn ten onrechte bij een aantal werken vraagtekens plaatst, waaronder
een Maria met kind dat zich voorheen in de verzameling van Friedrich Lippmann bevond en onder Friedländers supervisie door Aloys Hauser was gerestaureerd; Kuhn
1936, pp. 54-55, nr 203. Het is goed denkbaar dat Friedländer doelde op Tietze en
zijn echtgenote, maar wellicht ook op Tietze en diens landgenoot Gustav Glück, die
het schilderij als een regelrechte vervalsing beschouwde; Glück 1909, p. 16; Tietze
1932-1933, p. 94 (als een zwakke imitatie); Tietze 1933, p. 264 (idem dito). Zie ook
Tietze/Tietze-Conrat 1938, p. 79, nr

a

196 (idem dito). Sinds 1917 bevindt het schil-

derij (gesigneerd en gedateerd 1516 / ad [ineen], paneel [sparrenhout], 27,9 x 21 cm)
zich in New York, The Metropolitan Museum of Art, Accession Number 17.190.5 (Gift
of J. Pierpont Morgan); Ainsworth/Waterman 2013, pp. 110-112, nr 24 (als Albrecht
Dürer).
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5. ‘expertisen-streit in berlin’

De controverse rond de zogeheten Bache-Dürer, die Friedländer tot halverwege
de jaren dertig achtervolgde, was niet het enige conflict waarin hij ongewild verzeild raakte. Op de keper beschouwd vormde het slechts de ouverture van een
veel ingrijpendere confrontatie met zeer verstrekkende gevolgen. De kwestie die
in 1932 de zogeheten ‘Expertisenstreit’ deed ontbranden, betrof de wijze van verwerving, enkele jaren voordien, van het zogeheten Bertramaltaar, dat dateert uit
de late veertiende eeuw.1 Dit altaar was in november 1929 in Londen bij Sotheby
geveild als een werk van een onbekende Keulse meester (afb. 1).2 Het werd, zo
berichtte de pers in november 1932, verworven door de Berlijnse kunsthandelaar
Hugo Perls (1886-1977) voor 63.000 Mark.3 Nog geen jaar later verkocht Perls het
voor 330.000 Mark aan het Provinzialmuseum te Hannover dat, om de aankoop te
kunnen bekostigen, daarvoor zijn waardevolle muntenverzameling van de hand
deed.4 Friedländer werd nu verweten dat hij geen enkele poging had gedaan het
altaar voor de Gemäldegalerie te verwerven noch had getracht het voor een ander
museum in Duitsland te behouden. In plaats daarvan verschafte hij Perls, met wie
hij goede contacten onderhield, reeds voor de veiling een expertise met een toeschrijving aan Meister Bertram. Met deze handelwijze, aldus de persberichten, had
Friedländer Perls een ongeoorloofd voordeel bezorgd ten koste van de musea.
Voor zover de controverse zich laat reconstrueren, heeft Hans Tietze, naar eigen
zeggen onbedoeld, een belangrijk aandeel gehad in de hetze die tegen Friedländer
ontstond. In december 1930 publiceerde hij in de Frankfurter Zeitung een opiniestuk onder de titel ‘Der Bertramaltar und der öffentliche Museumsbesitz’.5 Tietzes
belangrijkste kritiekpunt was dat museumbeambten in de rol van expertiseverschaffers veel te nauwe banden onderhielden met de kunsthandel, waardoor zij
de musea ontoelaatbare schade berokkenden. Hoewel hij Friedländer niet met
name noemt, kan, gezien Friedländers specialisatiegebied en reputatie, geen enkele twijfel hebben bestaan op wie Tietze het had voorzien.
Uit het dossier dat Friedländer zelf bijhield en dat hij de titel ‘Angriffe 1932’
meegaf,6 komt het beeld naar voren dat Tietze, wiens toonzetting toch wel als tendentieus gekenschetst mag worden, onvoldoende wederhoor heeft gepleegd. Zo
blijkt uit een afschrift van een brief die Friedländer aan Tietze schreef na publica-
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1. Meister Bertram, Bertramaltaar,
Niedersächsisches Landesmuseum Hannover.
Foto uit: Veilingcat. Londen (Sotheby’s),
27 november 1929, nr 54

tie van diens stuk in de Frankfurter Zeitung,7 dat hij enkele dagen voor de veiling
bezoek had gekregen van twee Berlijnse kunsthandelaren, eerst Rosenberg van
de Firma Rosenbaum, en daarna Hinrichsen.8 Beiden hadden Friedländer de veilingcatalogus getoond met de vraag of het anonieme Keulse altaar wellicht niet
opgevat kon worden als een werk van Meister Bertram. Friedländer, zo schrijft
hij in zijn brief, had beide heren geantwoord: ‘Ja, soweit ich nach der Abbildung
urteilen kann.’ En, zo vervolgt hij: ‘Ich fügte hinzu: vielleicht ist der Altar etwas
für unser Museum und riet dem zweiten Besucher [Hinrichsen] sich möglichst
vor der Auktion mit dem ersten [Rosenberg] zu verständigen. Diesen Rat gab ich
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in der Tendenz den Auktionspreis nach Möglichkeit niedrig zu halten.’ Tijdens
de veiling bleken er drie belangstellenden te zijn: de Kunsthalle te Hamburg,
de Firma Mathiessen en een consortium van drie Berlijnse kunsthandelaren:
Rosenberg, Hinrichsen en Hugo Perls. Over deze laatste meldt Friedländer dat
hij hem voor de veiling geen expertise heeft verschaft. Uiteindelijk bleek het
consortium succesvol. Kort daarop zag Friedländer het altaar in Berlijn en moest
hij vaststellen dat de 32.000 Mark in het aankoopfonds van de Gemäldegalerie te
weinig was om het werk te kunnen verwerven. Daar hij inmiddels had vernomen
dat Gustav Pauli (1866-1938), directeur van de Kunsthalle te Hamburg, nog steeds
van zins was het altaar voor zijn museum aan te kopen, waren beiden overeengekomen dat Friedländer een bemiddelingspoging zou doen, zoals ook wordt bevestigd door een aantal brieven van Pauli in Friedländers dossier.9 Het verzoek
van Hinrichsen en Perls om een expertise werd door Friedländer vervolgens geweigerd, omdat hij de onderhandelingspositie van Pauli niet wilde bemoeilijken.
Uiteindelijk hadden de onderhandelingen tussen Hamburg en het consortium
geen succes en werd het altaar aan het Provinzialmuseum te Hannover verkocht,
voor een bedrag, aldus Friedländer, dat lager was dan in de kranten werd vermeld. Van de onderhandelingen met Hannover was Friedländer naar eigen zeggen niet op de hoogte geweest. Omdat Tietze een verkeerde voorstelling van zaken had gegegeven, verzocht Friedländer hem een vervolgstuk in de Frankfurter
Zeitung te publiceren waarin een en ander werd recht gezet. Aan dit verzoek
heeft Tietze gehoor gegeven. Zijn kritiek op de nauwe banden tussen kunsthandel en museumbeambten bleef echter overeind: ‘Das Hauptübel, das ich in jenem
Artikel bekämpft habe, tritt allerdings gerade durch die Aufklärungen Geheimrat
Friedländers meines Erachtens in ein um so grelleres Licht: daß nämlich dieses
Zusammenarbeiten und Zusammenleben von Kunsthändlern und Kunstbeamten
den Museen nicht, wie gelegentlich behauptet wird, nur Vorteile, sondern auch
Nachteile bringt. Denn obwohl der führende Museumsmann Berlins vom ersten
Tag an mit Rat und Hilfe eingreifen konnte, war das Ergebnis doch ein schweres
Opfer an deutschem Musealbesitz.’10
De door Tietze aangezwengelde controverse over het Bertramaltaar werd in
de herfst van 1932 weer opgerakeld door de nationaalsocialist Martin Löpelmann
(1891-1981), afgevaardigde in de Pruisische Landdag, die in deze kwestie een
uitgelezen kans zag om Friedländer te stigmatiseren. Aangevuld met andere
tot laster verdraaide voorvallen, onder meer met betrekking tot een Portret van
een vrouw door Albrecht Altdorfer en een Maria met kind en engelen door Hans
Memling, beschuldigde hij de Jood Friedländer ervan samen te spannen met
Joodse kunsthandelaren, onder wie Hugo Perls, ten koste van niet-Joodse kunstverzamelaars en de Duitse musea. De beschuldigingen kwamen erop neer dat
Friedländer eigenaren en kopers van schilderijen benadeelde door pas nadat de
werken in het bezit waren gekomen van de firma Perls een expertise af te geven,
waarin hij verklaarde dat het een meesterwerk betrof van deze of gene kunste-

‘expertisen-streit in berlin’ |

151

naar. Met deze handelwijze ontzegde hij de eigenaar een goede verkoopprijs en
spekte hij de kas van Perls, die, eenmaal in het bezit van Friedländers expertise,
de schilderijen voor aanzienlijk hogere bedragen kon verkopen dan waarvoor ze
waren aangekocht. Er werd zelfs op gezinspeeld dat Friedländer hiervoor een
honorarium ontving. De door Löpelmann geuite aantijgingen in onder meer de
Deutsche Kultur-Wacht en de National Zeitung, vonden ook hun weg naar pers
die niet fungeerde als spreekbuis van de nsdap.11 En hoewel de berichtgeving in
deze kranten aanzienlijk objectiever van toon is en Friedländer wordt gekarakteriseerd als een integere persoonlijkheid die in binnen- en buitenland wordt geprezen om zijn wetenschappelijke verdiensten, was zijn reputatie hoe dan ook
ernstige schade toegebracht.
In een poging zich te kunnen verdedigen, verzocht Friedländer het Pruisische
Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung om een onderzoek en
schreef daartoe verweerschriften aan onder meer Generaldirektor Wilhelm
Waetzoldt12 en Oberregierungsrat Vesper, waarin hij de beschuldigingen aan zijn
adres trachtte op te helderen. Kladversies van deze verweerschriften zijn door
Friedländer bewaard in het door hem aangelegde dossier ‘Angriffe 1932’. Zo
schreef hij aan Waetzoldt op 19 oktober 1932 met betrekking tot de schilderijen
van Altdorfer en Memling:
Zu den Beschuldigungen in
dem Aufsatz von Löpelmann, soweit
sie mich betreffen, gehe ich
Ihrem Wunsch entsprechend auf
die Daten, die dem Angriff zu
Grunde gelegten tatsächlichen
Vorgänge ein.
A. Das Frauenportrait von
Altdorfer
Niemals ist ein bayerischer Adeliger
oder sonst ein Eigentümer dieses
Bildes bei mir gewesen. Ich
habe vielmehr dieses Gemälde
zum ersten Mal erblickt, als
Herr Perls in Begleitung eines
bescheidenen Agenten, namens Straufs mich im
Kupferstichkabinett aufsuchten,
mir die Tafel vorlegten u.[nd] um
mein Urteil baten. Ich habe
beiden Herrn gegenüber das
Werk gelobt, den Namen Altdorfer
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davor ausgesprochen. Eine Taxe
habe ich nicht gegeben, schon
deshalb nicht, weil ich naturgemäß die Möglichkeit einer Erwerbung des Bildes ins Auge
faßte. Auf die Erwerbung
mußte ich dann verzichten,
weil der Preis, den die Firma
P.[erls] verlangte, mir an sich zu
hoch erschien, überdies ausreichende Mittel zu diesem Ankauf nicht zur Verfügung standen. – Wäre, wie Herr P.[erls]
behauptet, der frühere Besitzer,
der mir heute noch unbekannt
ist, bei mir gewesen, hätte
ich naturgemäß versucht, das
Bild von ihm zu kaufen u.[nd]
wäre nicht so albern gewesen,
ihn zu einem Kunsthändler
zu schicken. Von Ansprüchen
des früheren Besitzers an
Herrn Perls ist mir nichts
bekannt geworden. – Wie viel
Baron Thyssen für das Bild
bezahlt hat, weiß ich nicht,
jedenfalls weit weniger als
350000 M[ar]k. – Unser Museum
hätte die Erwerbung mit 150000
etwa durchführen können.
Ich habe dies nach reiflicher
Überlegung unterlassen.
B. Der “Memling” aus Dessau
Der Herzog von Dessau hat
mich nie gebeten, dieses
Bild abzuschätzen. Es hing
im gotischen Haus zu Woerlitz
an hoher Stelle u.[nd] würde
in der Literatur ungünstig
beurteilt. Scharf geprüft
habe ich es erst, als es in
den Händen der Kunsthändler
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war. Der Münchener Händler
Caspari hat es in Dessau erworben. Ich bin dann zur Ansicht gekommen, daß es sich um
ein Original von Memling handele
u.[nd] habe dies den Händlern bestätigt, genau wie ich es dem
Herzog gesagt hätte, wenn er
mich gefragt haben würde.
Das Bild ist durch Duveen
an Mellon verkauft worden[.]
Honorar habe ich weder in
diesem noch in jenem Fall
erhalten. – Möglich, daß ich
mein Urteil geändert habe, aber
in keinem Falle mit Rücksicht auf
die Person, die mein Urteil
erbat.13
De lange uiteenzetting die Friedländer aan Vesper zond, betrof een reactie op een
klacht van de Berlijnse kunsthandelaar Karl Haberstock (1878-1956), die zich door
Friedländer schromelijk benadeeld voelde doordat deze hem – welgemeend, aldus
Friedländer – de aankoop van een repliek naar een altaar van Hans von Kulmbach
had afgeraden, waarna het werk in de galerie van de Münchense kunsthandelaar
Rudolf Heinemann (1901-1975) terechtkwam, ‘nachdem’, zo schrijft Friedländer,
‘Herr Dr Heinemann es auf eigene Gefahr erworben hätte’. Haberstock, zo stelt
Friedländer, heeft zich kennelijk in het hoofd gezet, de ‘Beamten der Berliner
Museen waren dazu verpflichtet, in seinem Dienste tätig zu sein’. ‘Jetzt habe ich zu
bedauern, daß ich einem so undankbaren, illojalen u[nd] von Brotneid gegen seine
Standesgenossen besessenen Kunsthändler überhaupt Rede und Antwort gestanden u.[nd] seit 20 Jahren Gefälligkeiten erwiesen habe.’ Het haastige handschrift,
de doorstrepingen en de tussengevoegde zinnen, waarmee hij klaarblijkelijk zocht
naar de juiste formuleringen, wekken de indruk dat Friedländer zich ongemeen
gegriefd heeft gevoeld. ‘Der Gedanke, daß ich gerade Herrn Haberstocks geschäftliche Interesse willentlich vernachlassigt hätte übrigens umso abwegiger, als dieser Händler mit mir freundliche Beziehungen gepflegt u.[nd] sich des öfteren durch
Spenden für die Museen für meine Bemühung dankbar gezeigt hat.’14
En ook uit het briefje dat hij in december 1932 aan Tietze zond, komt naar
voren dat Friedländer zich door Tietze buitengewoon onheus behandeld voelde:
Vielen Dank für die freundlichen
Zeilen. Helfen können Sie mir
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zur Zeit nicht. Daß Sie gerade
Angelegenheiten, mit denen ich
zu tun hatte, zur Illustrierung
Ihrer “These” herangezogen haben,
ist ein unglückseliger Zufall – für mich.
Gab es denn in größerer Nähe,
in einem Umkreis, den Sie besser
zu übersehen die Möglichkeit hatten,
gar keine Fälle zur Illustrierung
Ihrer These? Ich stehe jetzt vor der
Aufgabe zu beweisen, daß ich den
“in der Natur der Sache liegenden
Gefahren” nicht unterlegen bin.
Auch wenn mir dies gelingt, werde
ich die Vergiftungserscheinlingen
in diesem Leben schwerlich überwinden. In größter Ergebenheit
Max J. Friedländer15
Maar ook de steunbetuiging van Käte Perls, echtgenote van Hugo Perls, uit november 1932 biedt enig inzicht in Friedländers gemoedstoestand:
[...] Wenn Sie sagen
“keiner tut für mich den Mund auf”, so muss
ich Ihnen erwidern, dass für mein Gefühl,
das keiner wagen würde.16 Denn schon ein Wort
der Verteidigung wäre eine Beleidigung für
Sie. Was können denn diese Menschen,
die gegen Sie schreiben, jemals von der
Grösse und Gesinnung Ihrer Weltanschauung
verstehen? Wenn das nicht für Ihre Feinde
alles fremde, unbekannte Gefühlsgebiete
wären, wie könnten sie jemals auf den
Gedanken kommen, Ihnen nahetreten
zu dürfen. Sie wissen das ja aber viel besser
allein, als ich es Ihnen sagen könnte,
und ich habe nur Angst, weil ich Ihren
herrlichen Mangel an Kämpfereigenschaften kenne, Sie werden sich von diesem
Lausegesindel ärgern lassen.
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En verderop:
[...] ausserdem erinnere ich
mich, waren Sie garnicht so entzückt von
dem [Bertram-]Altar. Und wenigstens Geschmacksurteile wird man doch einem Museumsdirektor zubilligen müssen. [...]
[...] Man schämt
sich wirklich, Deutscher zu sein, wenn ein
Mensch wie Sie, nach einem solchen Lebenswerk, das das Vorbild für Generationen sein
müsste, derartigen Angriffen ausgesetzt
ist. [...]
Wenn ich nur wüsste, dass Sie Ihre Feinde
auslachen, wäre ja alles gleich, aber
ich weiss, dass Sie das leider nicht
tun können, weil Sie den andern
Menschen die nicht gebührende Ehre
erweisen, sie ernst zu nehmen.
Ganz glücklich wäre ich, und mit mir
viele Leute hier, wenn Sie sich entschließen
könnten, diesem Sodom für einige
Zeit den Rücken zu kehren. Aber
auch das werden Sie nicht tun, sondern
aushalten und sich ärgern lassen.
[...]17

‘Abgang vom Museum’
De donkere periode in het leven van Friedländer die zich aandiende met de
‘Angriffe 1932’, kreeg in het daaropvolgende jaar een nog onaangenamer vervolg
met de machtsovername door de nazi’s op 5 maart 1933. Aanvankelijk had het
in de bedoeling gelegen dat Friedländer per 1 oktober 1932, na 35 dienstjaren,
met pensioen zou gaan. Maar omdat zijn verbintenis aan het Wallraf-RichartzMuseum te Keulen in 1894 uiteindelijk niet als een volwaardig dienstjaar werd
aangemerkt, was hij genoodzaakt zijn werkzaamheden aan de Gemäldegalerie
nog een jaar ’auftragsweise wahrzunehmen’, tot en met 30 september 1933, zo
blijkt uit een ander dossier, dat hij de titel ‘Persönliches / Abgang vom Museum’
gaf.18 Het besluit tot verlenging van Friedländers aanstelling in 1932 gaf aanleiding voor Löpelmann zijn gal te spuwen in de National Zeitung: ‘Wir stellen [...]
fest, daß wir Nationalsozialisten es einfach unverantwortlich finden, daß dieser
Bilderschieber nicht längst vor den Disziplinarhof geladen worden und ohne
Pension zum Teufel gejagt worden ist.’19
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Precies twee maanden nadat de nazi’s aan de macht waren gekomen, zond
Friedländer een brief aan Generaldirektor Waetzoldt waarin hij erop aanstuurde van zijn taken ontheven te worden. Met de naderende pensioendatum in het
vooruitzicht en de niet mis te verstane verbale agressie jegens zijn persoon, zag
Friedländer ongetwijfeld weinig reden nog langer aan te blijven:
s.[ehr] v.[erehrter] H.[err] G[eneral]D.[irektor]
Im Anschluß an die Unterredung, die Sie mir neulich
freundlichst gestatteten, möchte
ich schriftlich erklären, daß
ich jeder Zeit bereit bin, um
Entbindung von meiner
komm.[issarischen] Tätigkeit an der Gemäldegalerie zu bitten. Von
anderen Gründen abgesehen
werde ich zu dieser Erklärung
durch folgende sachliche Erwägung veranlaßt. Die Hauptaufgabe des Direktors der
Galerie in den kommenden
Monaten wird die NeuAufstellung der italienischen
Bilder sein. Da ich nun
die Arbeit, die vermutlich bis tief in den Herbst, unter keinen Umständen werde zu Ende führen
können, wird mein Nachfolger
mit Recht Wert darauf legen
schon die ersten, späteren
Maßnahmen vorgreifenden Entscheidungen selbstständig zu
treffen. Ein Wechsel der Leitung während der Arbeit
dürfte sich schädlich auswirken
könn[en.]
Ich wäre Ihnen dankbar,
wenn Sie in einer Ihnen
geeignet erscheinender Form
dem Herrn Minister von meiner
Bereitwilligkeit, einen Antrag
auf Entlassung zu stellen,
Kenntnis geben würden.20
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Op 14 juni kwam bij monde van Waetzoldt het ministeriële antwoord:
Der Herr Minister hat mich wissen
lassen, daß er im Verfolg Ihres
an mich gerichteten Schreibens vom
5. V. 33 – mich auf dem Dienstwege
vorzulegenden Antrage auf Entbindung von der Kommissarischen
Leitung der Gemäldegalerie stattzugeben geneigt sei.
Ich darf Sie dafür bitten, den
Antrag durch meine Hand zu leiten
und gebe ganz ergebenst anheim, ihn
jetzt sachlich so zu begründen, daß
nunmehr die Neuordnung der Gemäldegalerie in ihren Grundzügen festliegt.21
Op 29 juni 1933 tenslotte, volgde dan de daadwerkelijke ontbinding van
Friedländers aanstelling aan de Berlijnse Gemäldegalerie:
Ihrem unter dem 17. Juni 1933 an den Herrn Minister
gerichteten Antrag auf Entbindung von der kommissarischen Leitung der Gemäldegalerie hat der Minister
durch Erlaß an mich vom 29. Juni entsprochen.22
Ook Waetzoldt zelf werd vrijwel meteen uit zijn ambt ontheven. Niet alleen waren onder zijn leiding Joden aan de Berlijnse musea verbonden geweest, hij
had bovendien de hedendaagse, door het nazi-regime tot ‘entartet’ verklaarde
kunst, bevorderd.23 Het ontslag van Friedländer en Waetzoldt, evenals dat van
Ludwig Justi (1876-1957), directeur van de Nationalgalerie, had tot gevolg dat
er opnieuw buitengewoon vernederende berichten in de pers verschenen. Zo
schreef Robert Scholz in de Frankfurter Zeitung van 9 juli 1933: ‘Mit der jetzt
erfolgten Beurlaubung Waetzolds [sic], Justis und Friedländers, der allmächtigen Beherrscher der Berliner Museen, ist eines der dunkelsten und traurigsten Kapitel preußischer Museumsgeschichte und Kunstpflege beendet worden.
Wie ein Aufatmen geht es durch die ganze Kunstwelt. Denn jahrelang haben wir
gegen Waetzold [sic] und Justi, die Hauptpfeiler einer marxistischen liberalistischen Kunstanschauung und Museumspolitik gekämpft. Mit ihnen stürzt ein von
der marxistischen Ministerialbürokratie aufgebautes System in sich zusammen,
das die schwersten Mißstände im Berliner Museumwesen und darüber hinaus
im deutschen Kunstleben der letzten 14 Jahre gezeitigt hat. Man könnte Bände
füllen, wollte man diese Mißstände im Kunstleben des marxistischen Staates in
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ihrem ganzen Umfang umreißen, und das Maß der Verantwortung ganz erfassen, das Waetzold [sic], Justi und Friedländer als Anteil an dem Niedergang der
Museen und Zusammenbruch des deutschen Kunstlebens haben.’24
De jaren die volgden, kunnen niet anders dan zwaar zijn geweest. Hoewel hij
in brieven aan Julius Held, zijn voormalige volontair aan de Gemäldegalerie
die in 1934 naar de Verenigde Staten was uitgeweken, herhaalde malen schreef
dat het hem redelijk goed ging, drong de alsmaar grimmiger wordende sfeer in
Berlijn Friedländer steeds verder in de marge. Op 5 april 1935 schreef hij aan
Held: ‘Ich lebe ganz als Privatmann und vermeide Reibungsflächen, freue mich,
daß ich ins Lebensalter der Resignation getreten bin und hoffe meinen Platz im
Zuschauerraum wahren zu können.’25 En ruim een jaar later, op 7 juni 1936: ‘Ich
[...] lebe sehr still und wenig aktiv. Meine Haupttätigkeit: Briefwechsel, Auskunft
an Händler. Wenig befriedigend und undankbar. Immerhin, wenn ich mich von
dem Expertisenbetrieb ferne hielte, wäre ich ein toter Mann, und fürs Nächste
möchte ich doch mir einbilden können, daß ich am Leben bin.’26 En op 29 december van datzelfde jaar: ‘Ich lebe sehr unaktiv und fühle mich alt unter dem Druck
der völligen Muße.’27 Aan zijn oude studiegenoot Adolph Goldschmidt meldde
hij op 15 februari 1937: ‘Mein Verkehr schrumpft mehr und mehr, u.[nd] außer
Händlern, dabei sehr düsteren Existenzen, sehe ich kaum noch Jemanden. Auch
draußen – ich war in Lugano, Wien, Paris u.[nd] Holland – bedrängen mich hauptsächlich Agenten u.[nd] Händler.’28 Maar tegelijkertijd spreekt uit zijn brieven de
ijzeren discipline van de Pruisische Geheimrat wanneer hij op 16 april 1937 aan
Held opmerkt: ‘In meinen Jahren muß man sich ja auf physische (vielleicht auch
psychische) Behinderungen einrichten und damit abfinden.’29 Zijn pogingen zich
aan te passen aan de naargeestige omstandigheden, verwoordde hij op 10 juli
1938: ‘Die Enge der Lage, die Abgeschnittenheit steigern mir die Neigung zum
Theoretischen. Bilder geprüft habe ich ja reichlich in 50 Jahren. Jetzt regt sich
das Bedürfnis nach gedanklicher Folgerung. Immerhin eine Beschäftigung, ob
etwas dabei herauskommt oder nicht.’30 Het moet in deze jaren zijn geweest dat
hij zich zette aan het schrijven van Von Kunst und Kennerschaft.31

Hans Schneider, vakbroeder in voor- en tegenspoed
Uit welk jaar het eerste contact dateert met Hans Schneider (1888-1953),32
vanaf 1932 directeur van het in hetzelfde jaar geopende Rijksbureau voor
Kunsthistorische en Ikonografische Documentatie (rkd), is onbekend, maar in
diens hoedanigheid van directeur ontving de in Zwitserland geboren Schneider
in april 1933 een eerste schrijven uit Berlijn, zo blijkt uit het correspondentiearchief van het rkd. Zowel uit deze brief als uit brieven uit de navolgende jaren
valt af te leiden dat Schneider en Friedländer een vriendschappelijk contact onderhielden, waarbij ze elkaar toeschrijvingskwesties voorlegden en foto’s uitwisselden. Daarbij mengden zich bij tijd en wijle verontwaardigde eigenaren van
schilderijen in het spel, zoals een zekere ‘Herr von A.’, die het bezit van slechts
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een kopie naar Rembrandt maar moeilijk kon verkroppen. Het bracht Friedländer
ertoe zich tegenover Schneider te verontschuldigen: ‘Hoffentlich sind Sie nicht
böse, daß ich Sie manchmal in meiner Not als Blitzableiter benutze.’ Waarop
Schneider met een knipoog antwoordde: ‘Es freut mich immer wenn Sie mich als
“Blitzableiter” gebrauchen können und ich möchte Sie bitten immer über mich
zu verfügen, wenn ich Ihnen nützlich sein könnte.’ Ook blijkt uit de briefwisseling
dat ze elkaar op gezette tijden een bezoek brachten en Friedländer bij een bezoek
aan Den Haag dikwijls ook de beelddocumentatie van het rkd raadpleegde.33
Het was tevens in deze jaren dat in Duitsland de onverbiddelijke consequenties van het naziregime zich in rap tempo ontvouwden en ‘Schneiders aangeboren hulpvaardigheid als het ware werd geactiveerd’, zo schreef Horst Gerson
(1907-1978), rkd-medewerker van het eerste uur, nadien.34 Nauw overleg met
het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, alsmede met
dat van Financiën, leidde in oktober 1937 tot de oprichting van het zogeheten
Kunstgeleerdenfonds, dat aan het rkd was verbonden. Volgens de stichtingsakte
was de doelstelling van het fonds ‘de heeren Geheimrat Dr. M.J. Friedländer en
Dr. L. Burchard of één hunner dan wel eenig ander kunsthistoricus van naam in
de gelegenheid te stellen ten behoeve van het Rijksbureau voor kunsthistorische
en ikonografische documentatie te ’s-Gravenhage werkzaam te zijn en aan die
instelling zijn studiën voort te zetten.’35 De stichting van het fonds was enkele
jaren voordien mogelijk gemaakt door de schenking van 34.000 gulden, ‘door
eenige personen, die onbekend wenschen te blijven’, zo noteerde Schneider,
die de functie van secretaris-penningmeester bekleedde, in het jaarverslag van
het fonds over 1935-1937.36 Het geschonken bedrag werd belegd in Nederlandse
staatsobligaties. Als een van de voorwaarden werd in de stichtingsakte gesteld
dat de geleerde, in ruil voor de gastvrijheid die hem door het rkd werd geboden,
zijn wetenschappelijk studiemateriaal ‘als reproducties, aanteekeningen, boeken, catalogi en dergelijke’ voor plaatsing in het rkd,‘voor zover dit materiaal van
belang is voor dat Rijksbureau’, bij notariële akte zou schenken aan de Staat der
Nederlanden, waarbij het hem vrijstond levenslang over het materiaal te beschikken, mits het materiaal in Nederland bleef.
Om de betekenis van Friedländer voor Nederland kracht bij te zetten, bestond in
1937 overigens kortstondig het plan om hem met een koninklijke onderscheiding
te vereren. Uiteindelijk werd hier, om de relatie met Duitsland niet onnodig onder druk te zetten, van afgezien en in plaats daarvan besloten tot een bezoek op 5
juni ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag door de Nederlandse gezant
te Berlijn, Mr. C. Ridder van Rappard. Dit blijkt uit een brief van de minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan de minister van Buitenlandse Zaken,
waarvan Schneider nog dezelfde dag een afschrift kreeg toegezonden door de secretaris-generaal van het departement, Abraham van Poelje (1884-1976). Het leek
de minister bovendien opportuun als Schneider, die omwille van Friedländers
verjaardag toch al naar Berlijn zou afreizen, Ridder van Rappard zou vergezellen:
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Er zou zeker aanleiding zijn Dr. Friedländer thans voor een
Nederlandsche Koninklijke onderscheiding in aanmerking te brengen maar
ik zie er van af onder de gegeven omstandigheden daartoe een voorstel
te doen. Dit ware nu minder opportuun en voor den jubilaris zelf waarschijnlijk minder aangenaam. Toch mag het Nederlandsche Gouvernement
zijn 70sten verjaardag naar mijn mening niet onopgemerkt laten voorbij
gaan. Daarom zou ik gaarne zien, dat Uwe Excellentie Harer Majesteits
Gezant te Berlijn uitnoodigt hem op dien dag te bezoeken, hem geluk
te wenschen – aan Uwe Excellentie laat ik gaarne ter beoordeeling of
dit namens de Nederlandsche Regeering of alleen uit mijn naam zou moeten geschieden – en het vertrouwen uit te spreken, dat het hem gegeven
mag zijn, zijn rijken aanleg en groote werkkracht nog langen tijd mede
ten voordeele van de kennis van de Nederlandsche kunst aan te wenden.
De directeur van het Rijksbureau voor kunsthistorische en ikonografische documentatie alhier, Dr. H. Schneider, die zich in verband met dezen gedenkdag naar Berlijn begeeft, zou Ridder van Rappard dan wellicht
kunnen vergezellen. Dr. Schneider zal zich veroorloven zich aanstonds
na aankomst daar ter stede met den Gezant in verbinding te stellen.37
De almaar toenemende afzondering maakte het leven in Berlijn echter een last die
steeds moeilijker viel te dragen. Op 28 september 1938 schreef Friedländer aan
Held: ‘Gegenwärtig hat die Welt andere Sorgen als die Bestimmung von Bildern.
Ich lebe still und isoliert und bin umso dankbarer für Anregungen und Berichte.
Also vergessen Sie mich nicht’.38 En op 31 oktober schreef hij aan Schneider:
‘Sehr freue ich mich mit der Aussicht, Sie bald hier sprechen zu können. Ich habe
Allerlei auf dem Herzen.’39 Kort hiervoor moet Friedländer tot het besluit zijn gekomen zijn geboortegrond te verlaten en Schneider groen licht hebben gegeven
om een verblijfsvergunning voor Nederland te regelen. Deze werd op 2 november
1938, een week voor de beruchte Kristallnacht, verstrekt. Het bracht Schneider
diezelfde dag nog tot het schrijven van een bedankbrief aan de Nederlandse gezantschapsraad te Berlijn:
Hierbij ingesloten heb ik de eer U te doen toekomen
– met verzoek om doorzending aan belanghebbende – de verblijfsvergunning in Nederland voor Geheimrat Friedländer. Ik heb hem
er van verwittigd, dat hij binnenkort dit belangrijke document
dank zij Uwe vriendelijke bemiddeling tegemoet kan zien. Voor
alles wat U verder voor den 71-jarigen heer zou kunnen doen, zeg
ik U bij voorbaat mijn oprechten dank; eveneens voor alle hulp,
die ik tijdens mijn kortstondig verblijf te Berlijn van U heb
mogen ondervinden.
Dank zij de introductie, mij door de vriendelijkheid van
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Mevrouw van der Kroon verstrekt, voor de “Auswandererberatungsstelle”, werd ik daar onmiddellijk ontvangen en kon ik de eerste
formulieren voor Geheimrat Friedländer ter invulling meenemen.
Ik hoop ten zeerste, dat deze voor Nederland belangrijke
emigratiekwestie spoedig tot een goed einde zal kunnen worden gebracht.’40
Ludwig Burchard (1886-1960), die vanaf 1913 voor enige tijd als volontair aan het
Kupferstichkabinett verbonden was geweest, lijkt een belangrijke rol te hebben
gespeeld in het overtuigen van zijn voormalige mentor om Berlijn te verlaten en
een beroep te doen op het Kunstgeleerdenfonds. Zo valt tenminste op te maken
uit een brief van Burchard, gedateerd 15 november 1938:
Durch einen Zufall höre ich, Sie
sind auf kurzen Besuch in Stockholm.41
Lassen Sie mich bitte die Gelegenheit
nutzen, um für einen Wegzug von
Berlin zu sprechen.
Warum Sie so lange dort ausgehalten haben
und anscheinend weiter gewillt sind
auszuharren, hierüber mitzureden steht
einem, der herausgegangen ist, nicht zu.
Man spräche zugleich pro domo, wollte man
zureden. Ein par Zeilen aber über die Möglichkeit an einem neuen Wohnsitz in
Unabhängigkeit zu leben, werden Sie gestatten.
Soweit ich mich erinnere, macht das
Angebot von Dr. Schneider,
Haag als Wohnsitz nicht zur
Bedingung. Obwohl man sich denken
kann, dass der Haag Ihnen lieber sein
könnte als Amsterdam. Es blieben also
noch Orte wie z. B. Haarlem.
Der Betrag, den die erwähnte Stiftung
auswerfen kann, ist sparsam bemessen.
Es wird sich jedoch heraufsetzen lassen.
An eine Vermehrung von seiten interessierter Kreise, möchte ich nicht denken. Ich glaube, es wird möglich
sein, von uninteressierten Stellen
die wünschenswerte Auffüllung zu bekommen.
Eine Anfrage in dieser Richtung wird
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ergehen, weiß ich Sie damit einverstanden.
Ebenso erscheint es mir möglich, dass
sich für eine Aussiedelung in London
Mittel und Wege finden lassen, wiederum mit Hilfe privater Kreise.
Auch in diesem Sinne werde ich mich
umtum, sehe ich mich durch ein
Wort von Ihnen dazu frei.
[...]42
Friedländers antwoord volgde onmiddellijk de volgende dag:
Lieber Dr. Burchard,
Eben Ihr Brief. Ich bin tief
gerührt durch das Zeichen
wohlwollender Gesinnung u.[nd]
der Anteilnahme an meinem
Schicksal. – Wie die Dinge sich
in den letzten Tagen gestaltet haben, ist mein Entschluß, resigniert auszuharren,
erschüttert, und ich beschäftige
mich mit der, freilich für
mich sehr schweren, Entscheidung. Falls ich trotz meiner
Jahre u.[nd] tiefer psychologischer
Widerstände die Auswanderung
unternehme, kommt zunächst
nur Holland in Betracht u.[nd] ich
würde mich dem vortrefflichen
Dr. Schneider anvertrauen, der
am 24. d.[ieser] M.[onat] etwa nach Berlin
kommen will. Was eine Aktion,
die Sie andeuten, betrifft, u.[nd]
zu deren Vermittlung Sie sich
so freundlich anbieten, könnten
Sie oder andere Freunde (frl.
Ring, Luetjens) sich wohl auch
mit Dr. Schneider verständigen.
Nachdem ich 40 Jahre lang
dem internationalen Handel
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Gefälligkeiten erwiesen habe,
wäre es für mich hart, im
Alter auf Gefälligkeiten angewiesen zu sein. – Nach
meinem Gespräch mit
Dr. Schneider wird die Situation ja soweit geklärt sein,
daß ich Ihnen etwas über
meine Absichten sagen
kann, wenn anders die Entscheidung überhaupt noch
bei mir liegt u.[nd] nicht
höhere Gewalt hindernd
eingreift. –
Für alle Fälle bin ich
Ihnen Dankbar für Ihre
Bemühung u.[nd] grüße Sie
in größter Hochschätzung
als Ihr M.J. Friedländer43
Bij zijn terugkomst op 4 december bracht Schneider verslag uit aan Burchard:
Lieber Freund,
Nach beinahe einwöchentlichem Aufenthalt
in Deutschland bin ich wohl behalten hier angelangt.
Erlassen Sie mir die Schilderung m.[einer] Eindrücke, denn
diese haben mir auf den Magen geschlagen. Alles ist
unendlich entsetzlicher als man es irgendwo lesen kann.
Danken Sie dem Schicksal, das Sie rechtzeitig entkommen
liess. Sie können so moralisch vielen Unglücklichen
eine Stütze sein.
F.[riedländer] traf ich angeregt von s.[einer] schwedischen Reise, die
in jeder Hinsicht anstandslos verlaufen war. Er war
vollkommen zur Emigration disponiert, sodass es
sich für mich lediglich darum handeln konnte, die
Modalitäten mit ihm zu besprechen + ihm so weit zu
helfen als einstweilen möglich war. Die erste Instanz
habe ich persönlich – über die Köpfe von ca. 300 unglücklichen Wartenden – genommen, dank der
Einführung der holl.[ändischen] Gesandtschaft, die mir & ihm
hilft. Das wichtigste Dokument, die Einreise- und
Niederlassungsbewilligung in Holland, lag schon
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am Tag m.[einer] Abreise von hier vor, sodass ich in dieser
Hinsicht viel gewonnen hatte.44 Bei der nun folgenden
finanziellen Abwicklung mit dem Reich können
wir outsiders nichts helfen sondern müssen warten.
Alles Menschmögliche ist einstweilen getan + es
genügt eine offene Postkarte mit dem Bild des Führers
um mir zu melden, dass mein Kommen nach Berlin
erwünscht sei.
Ich bitte Sie nun, auch im F.’s Namen,
dringend nicht über seine Emigration sprechen
zu wollen bis er + seine Sachen, die er zu retten hofft,
gut + wohl über die Grenze + hier in Sicherheit sind.
Alles kann, so wie die Verhältnisse jetzt liegen, aus
zu frühzeitigen Bekanntwerden scheitern, wenn
die Kunstinstanzen auf das Besondere des Falles
F. oder seine finanziellen Rückhalte in Holland
aufmerksam werden.
Wenn Sie F. irgend etwas ganz Wichtiges zur Sache
dienendes mitteilen wollen, so schreiben Sie’s
bitte mir, da ich auf diplomatischem Weg mit
ihm verkehren kann.
Aus freien Stücken (auch ohne die Stiftung) würde
er nach Holland kommen + sich im Haag niederlassen wollen, sagte er mir.
Also nochmals: “Toujours y penser, jamais
y parler”!
Mit herzlichem Gruss wie immer Ihr
H. Schneider45
In maart 1939 drukte Schneider Burchard nogmaals op het hart met geen woord
over Friedländers aanstaande emigratie te spreken:
Ich freue mich sehr auf Ihr Kommen & bitte mich doch vorher über Tag
+ Stunde Ihres Besuches zu verständigen.
Es gibt allerlei zu besprechen.
[...]
Noch eine grosse Bitte: Aeussern [Äussern]
Sie sich in keiner Weise + gegen Niemanden über das, was Sie über M.I.F.’s
Zukunftspläne wissen! Auch nicht
wenn man Sie direkt daraufhin
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anreden sollte, als ob man alles wüsste.
Es ist von grösster Wichtigkeit für ihn.46

‘Der schwere aber unvermeidliche Schritt’
In januari 1939 verzocht Schneider de minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen om een machtiging tot het ondernemen van een dienstreis naar
Berlijn om zich te ‘bekommeren om den voortgang van de emigratie van Dr. M.J.
Friedländer’.47 Een maand later zou Friedländer meteen op de eerste pagina
van zijn notitieboekje de kordate mededeling noteren: ‘letztes Berlin.[er] Heft’.48
Tussen de gebruikelijke losse gedachten en notities die aan bezoekers refereren
die hem schilderijen hadden voorgelegd, staan ook opmerkingen die het naderende vertrek aankondigen, zoals notities die betrekking hebben op de afwikkeling van de hypotheek, de opheffing van de ‘Familienverein’ en de betaling
van diverse nog verschuldigde belastingen, waaronder de ‘Reichsfluchtsteuer’.
Ofschoon deze laatste belasting bij de introductie in 1931 was bedoeld om kapitaalvlucht in crisistijd enigermate in te dammen, verwerd het onder het naziregime tot een belasting die vooral Joden trof die het land wilden verlaten.49 Naast het
heffen van ‘Reichsfluchtsteuer’ kwamen de nazi’s met nog tal van andere heffingen over de brug om Joodse burgers zoveel mogelijk financieel te plukken. Ook
Friedländer ondervond dit. Ondanks dat hij op 13 april 1939 van het ‘Finanzamt’
een ‘Unbedenklichkeitsbescheinigung’ had ontvangen waarmee de betaling van
deze en andere belastingen werd bevestigd en derhalve emigratie openstond,
werd hij toch weer op het ministerie ontboden voor een gesprek over verdere
belastingbetalingen. De laatste beschreven pagina betreft een lijstje met namen
van wie nog afscheid moest worden genomen en de gebruikelijke laatste-moment-verrichtingen, zoals het opzeggen van de telefoon en het abonnement op
het weekblad Weltkunst. Ook Julius Held schreef hij op de valreep nog een brief:
Gestern habe ich das Heft
erhalten mit Ihrer ausführlichen
u.[nd] eingehenden Besprechung meiner
Altn.[iederländischen] Mal.[erei]50 – Ich möchte Ihnen
herzlich danken u.[nd] Sie versichern,
daß ich Trost u.[nd] Ermutigung aus
Ihrem Text gewonnen habe. Auch
Ihre Anstellungen finde ich nur
zu berechtigt. Ein so kräftiges Echo
wirkt umso erfreulicher, wie im
engeren Kreis alles stumm u.[nd] tot
geworden ist, wie Sie sich denken
können. – Ich bin in Begriff,
den schweren aber unvermeidlichen
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Schritt zu tun u.[nd] werde wohl in
etwa 4 Wochen draußen sein. [...]
[...] Ich hoffe, den
knappen Rest meiner Tage,
so gut es gehen will, in Ruhe u.[nd]
Frieden verbringen zu können.51
In de tweede helft van april regelde Schneider ten behoeve van Friedländers verhuizing bij het Amsterdamse assurantiekantoor Blom & Van der Aa, dat een bijkantoor
had in Den Haag, de transportverzekering ‘ad F. 15.000,- op meubilair, lijfgoederen,
schilderijen, bibliotheek op kunstgebied, fotografieverzameling’. Het transport, zo
blijkt uit de overeenkomst, zou plaats vinden per tapissière en/of per spoor.52

Emigratie naar Nederland
Op 19 mei 1939, bijna 72 jaar oud, vestigde Friedländer zich in Den Haag (afb. 2).
Zijn fotoarchief en bibliotheek had hij met zich meegenomen. Een interview met
Friedländer in Elseviers Weekblad ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag in 1957 meldt hierover: ‘Een groot geluk was het [...] dat hij zijn boeken en
vooral zijn onmisbaar en zeer uitgebreid fotoarchief de grens over kon krijgen,
dankzij de medewerking van een Berlijnse boekhandelaar die taxeren moest of
Dr. Friedländers boekerij geen werken bevatte die voor de Duitse bibliotheken van
waarde zouden zijn. De boekhandelaar, die heus wel beter wist, verklaarde dat het
Dritte Reich er niets aan zou verliezen en zo kwamen de boeken en foto’s veilig in
Den Haag.’53 In eerste instantie vond hij onderdak in het huis van Schneider, aan de
Oostduinlaan 16, maar al spoedig nam hij zijn intrek in een appartement even verderop op nummer 68.54 Het welslagen van de gehele onderneming moet Schneider

2. Bericht van
adreswijziging. rkd,
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met opluchting hebben vervuld, want op 15 juni schreef hij opgetogen aan de
Londense kunsthandelaar Hugh Agnew: ‘On the moment I am very busy with the
installation of Dr. Max J. Friedländer, who will live at the Hague, 68 Oostduinlaan.
It is a great acquisition for us all to have him over in Holland!’55
Ruim zes maanden later, op 7 december, werd de akte van overdracht van
Friedländers studiemateriaal getekend, onder voorwaarde van levenslang
vruchtgebruik.56 Gerrit Abraham van Poelje, secretaris-generaal van het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, was inmiddels aangetreden als
voorzitter van het Kunstgeleerdenfonds. In de akte was bepaald dat Friedländer
een jaarlijkse uitkering van 3.500 gulden zou ontvangen, zolang en voor zover
de middelen van het Fonds daartoe toereikend zouden zijn, en dat de uitkering
zou eindigen bij zijn overlijden. Voorts werd vastgelegd dat indien in Nederland
wettelijke bepalingen tot stand zouden komen, waarbij het niet langer als redelijk kon worden beschouwd dat Friedländer in Nederland bleef gevestigd, hij dan
van deze verplichting zou zijn ontslagen.57 Friedländer heeft tot 1953, toen hij
een pensioen kreeg toegekend van de Bondsrepubliek Duitsland, van de regeling gebruik gemaakt.58 In een nota over het Kunstgeleerdenfonds uit 1961 zou
Van Poelje later noteren: ‘Het fonds moet worden gezien als een zuivere crisismaatregel. Het is door vrienden en bewonderaars van Friedländer en Burchard
tot stand gebracht op een moment, toen duidelijk gebleken was, dat hun verder
rustig voortwerken in Duitsland niet meer mogelijk was.’59
Vreemd genoeg werd in het jaarverslag van het rkd over 1939 met geen woord
over de akte van overdracht gerept. Een feit dat, gezien de enorme verrijking die
de overeenkomst op termijn voor de documentatie zou betekenen, zeker vermelding had verdiend, zo scheen het Van Poelje namens de minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen toe. Friedländer had Schneider echter verzocht geen
ruchtbaarheid aan de overdracht te geven, aangezien hij niet wenste dat de pers
er lucht van zou krijgen. Uiteindelijk werd besloten een vermelding op te nemen
in het gedeelte dat niet voor publicatie was bestemd.60
De komst naar Den Haag moet Friedländer als een zekere bevrijding hebben ervaren, maar bracht toch ook spanning met zich mee. Zo schreef hij in december
1939 aan Held:
Was mich betrifft, konnte ich
mich bequem [einrichten] u.[nd] lebe
so ziemlich in derselben Art wie
in Berlin. Meine Bücher,
Photos, Hausdame:61 alles herüber
gerettet. Und die Kollegen hier
(Schneider, Gerson, de Vries62 u.[nd] A.[nderen])
hülfsbereit, verständig [...].
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Mir ganz ungewohnt nach
dem letzten Jahr in Berlin, daß
ich mit Achtung behandelt
werde. Wenns nicht schlimmer
kommt, will ich mein Schicksal
preisen. [...] Zu ordentlicher Arbeit
fehlt die Nervenruhe [...].
Vergessen Sie mich nicht u.[nd]
denken Sie an meine
noch immer nicht ganz abgestorbenen Interessen.63

De oorlogsjaren
De almaar toenemende dreiging van het nationaalsocialisme kreeg in Nederland
haar beslag met de Duitse inval en capitulatie in mei 1940. Dit alles vergrootte
Schneiders zorgen aanzienlijk. Niet alleen om het rkd, zijn medewerkers en de
naar Nederland geëmigreerde Friedländer, maar ook om zijn gezin. De buitengewoon ongewisse omstandigheden die de bezetting met zich meebracht, alsmede de reumatische aandoening waaraan hij leed, noopte Schneider, die nu als
Duitstalige met argwaan werd bezien, om te besluiten met ziekteverlof terug te
keren naar zijn geboorteland Zwitserland.64 Ook voor Friedländer betekende de
Duitse bezetting van het land dat hij als toevluchtsoord had verkozen, de aankondiging van moeilijkheden. Zo genoot hij de ongevraagde bescherming van
rijksmaarschalk Hermann Göring, die hem in het vizier wenste te houden met
het oog op zijn kunstverzameling in Carinhall. Dat Friedländer door Göring werd
beschermd, blijkt uit een brief die de Vreemdelingendienst in Den Haag op 26
september 1940 ontving van het Rijkscommissariaat en waarin stond verordonneerd dat op last van Göring Friedländer als Jood niet mocht worden lastig gevallen.65 Deze brief was verzonden nadat Friedländer, naar werd gezegd door een
ongelukkige persoonsverwisseling, op 25 mei van datzelfde jaar op verdenking
van spionage door de Duitse politie in Den Haag was gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis te Münster. Aldaar werd hij na tien dagen door Walter
Andreas Hofer (1893-1971), chef-inkoper voor Göring en voormalig kunsthandelaar te Berlijn, uit zijn gevangenschap bevrijd.66 Günter Busch schrijft over het
voorval: ‘So kam ein Kollege freudig bewegt in seine Zelle. Es wahr halb zehn am
Abend: “Herr Geheimrat, es ist alles in Ordnung. Ich habe ein Hotelzimmer für
Sie bestellt. Wir können sofort gehen.” Und erhielt zur Antwort: “Ach wissen Sie –
für die eine Nacht. Ich habe mich hier ganz gut eingewöhnt.”’67
Het vertrek in december 1940 van Schneider, zijn steun en toeverlaat in Den
Haag, stemde Friedländer melancholiek. Op 14 februari 1941 schreef hij Held
hierover: ‘Ich lebe bequem, ein bißchen faul u.[nd] ein wenig einsam. Dr. H.[ans]
Schn.[eider] ist fortgezogen. Für mich ein schwerer Verlust.’68 Ondanks deze moei-
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lijke omstandigheden trad ook het gewone leven zo nu en dan op de voorgrond.
In de winter van 1941-1942 nam Jan van Gelder (1903-1980), waarnemend directeur van het rkd ter vervanging van Schneider, het initiatief tot een feestbundel
ter gelegenheid van Friedländers vijfenzeventigste verjaardag.69 In een brief aan
Georges Hulin de Loo, waarin hem om een bijdrage wordt gevraagd, verwoordde
Van Gelder het als volgt: ‘In de eerste dagen van juni zal Max J. Friedländer 75
jaar oud worden. Een openlijke feestvreugde kan dit door de omstandigheden
niet worden. Toch wilden vrienden en collega’s iets doen en wel door het samenstellen van een feestbundel met korte bijdragen. [...] De bedoeling’, zo vervolgde Van Gelder, ‘is op deze wijze toch uiting te geven aan de bewondering voor
het wetenschappelijke werk dat door deze nestor voor Nederlandse kunst is verricht.’70 Bovendien verscheen een door H.A. Tels samengestelde bibliografie van
Friedländers publicaties, uitgegeven tussen 1927 en 1942.71
In het voorjaar van 1942 drong de oorlog zich weer in volle hevigheid op. Op
3 mei werden Joden verplicht gesteld op hun kleding de zogeheten Jodenster te
dragen. De volgende dag noteerde Friedländer in zijn notitieboekje: ‘I. Tag mit
dem gelben Stern ausgegangen. ! !’72 Op de hoogte van de bescherming die hij
van hogerhand genoot, schreef Friedländer, zo blijkt eveneens uit zijn notitieboekje, op 6 mei een brief aan de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung te
Amsterdam.73 Hij vermeldt de reden voor zijn schrijven niet, maar het zal ongetwijfeld zijn geweest om ‘emigratie’ te voorkomen. Een bevestiging hiervoor
levert een notitie van 11 mei: ‘11.V. Mühlmann / Arier-Versich[erun]g. schriftl.
[ich]’.74 Ook Hofer bemoeide zich met Friedländers veiligheid, zo blijkt uit afschriften van een briefwisseling uit juni 1942:
Sehr verehrter Herr Geheimrat.
Ich hatte kurzlich Gelegenheit, dem Herrn Reichmarschall Ihre Angelegenheit
vorzutragen. Er hat Herrn Dr. Lohse beauftragt der zuständigen Stelle im Haag
sofort Anweisung zu geben, dass Ihrem Verbleib im Haag keinerlei Hindernisse
in den Weg gelegt werden. Der Herr Reichsmarschall wünscht mit Rücksicht auf
Ihren besonderen Specialkenntnisse der Altdeutschen und Altniederländischen
Malerei Ihren ungestörten Verbleib in Ihrem Wohnsitz den Haag. In ca. 6 Wochen
bin ich wieder in Holland und freue mich, Sie wieder zu sehen.75
Enkele dagen later antwoordde Friedländer:
Verehrter Herr Direktor Hofer.
Eben Ihr Brief. Ich bin sehr glücklich damit und Ihnen tief zu Dank verpflichtet-nicht das erste Mal. Ich werde von dem Papier nur im Notfall Gebrauch machen, hoffentlich garnicht. Der Besitz ist mir eine erfreuliche Beruhigung. Im
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Kunsthandel ist kaum etwas von Bedeutung erschienen. Gezeigt wird mir noch
viel, aber fast stets wertlose Dinge. Hoffentlich führt Sie der Weg bald wieder
hierher.76
De oorlog had Friedländer in een positie gemanoeuvreerd die hem enkel nog de
keuze uit twee kwaden liet.
Op 1 mei had de Duitse bezettingsmacht bovendien de kuststrook bij
Scheveningen tot verboden gebied verklaard in verband met de aanleg van de
Atlantikwall, de Duitse verdedigingslinie langs de kust tegen een mogelijke invasie door de geallieerden vanuit zee. Dit betekende dat ook de gebieden ten oosten
van de zogeheten ‘verdedigingszone’ voor ontruiming in aanmerking kwamen, en
daarmee tevens de Oostduinlaan. Alle inwoners van Den Haag die niet in verband
met hun werk genoodzaakt waren hun verblijf ter stede te handhaven, werden
gedwongen te vertrekken.77 Toen het nieuws Schneider bereikte, was hij hoogst
verontwaardigd. In een brief van 9 november aan Van Gelder schrijft hij: ‘Met
verbazing lees ik in de krant van de nieuwe volksverhuizing uit de kuststrook bij
jullie. Wat een ellende toch voor honderduizenden door zulk een malle beweging;
en dat nog in dezen tijd van ’t jaar! Worden er velen van de staf van ’t Rijksbureau
erdoor getroffen?’78 Op last van rijksmaarschalk Hermann Göring was Friedländer
echter vrijgesteld van evacuatie, getuige de al eerder genoemde brief van 26 september 1940 van het Rijkscommissariaat aan de Vreemdelingendienst in Den
Haag.79 De op handen zijnde evacuatie bracht Van Gelder ertoe om uit voorzorg
een verklaring op te stellen, waarin de noodzaak van Friedländers verblijf in Den
Haag ten behoeve van het rkd nog eens werd benadrukt.80 Het bood maar tijdelijk
soelaas. In de loop van 1943 werd Friedländer alsnog gesommeerd Den Haag te
verlaten. Op 3 december 1943 vestigde hij zich te Amsterdam, in een appartement
aan de Beethovenstraat 38II, twee maanden nadat de laatste grote razzia aldaar
had plaatsgevonden.81
De bescherming door Hermann Göring, die zich als verwoed kunstverzamelaar vrijwel direct na de capitulatie in 1940 gretig op de Nederlandse kunstmarkt
stortte, heeft Friedländer zonder enige twijfel geholpen de oorlog te overleven.
Het had evenwel tot consequentie dat hij gedurende de oorlogsjaren geregeld
werd bezocht door kunstagenten die waren belast met de inkoop voor Göring,
onder wie Walter Andreas Hofer en Bruno Lohse (1911-2007), of voor het geplande Führermuseum te Linz, onder wie Kajetan Mühlmann (1886-1961), Eduard
Plietzsch (1886-1961), Ehrhard Göpel (1906-1966), Hans Posse (1879-1942) en
diens opvolger Hermann Voss (1884-1969).82 Een aantal van hen kende Friedländer
nog als kunsthandelaar uit Berlijn (Hofer en Plietzsch) of als museumbeambte
(Posse, Voss en Plietzsch).83 Uit lijfsbehoud kon hij hen moeilijk de deur wijzen.
Zij werkten vaak samen met lokale kunsthandelaren, onder wie handelaren die
als vanouds hun brood trachtten te verdienen, maar ook lieden die handig munt
meenden te kunnen slaan uit de opgebloeide kunsthandel in Nederland. Eén van
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hen was kunsthandelaar Jan Dik Jr. Hij is een van de weinigen tegen wie na de
oorlog een strafzaak werd geopend.84 Het is in deze strafzaak dat Friedländer in
1948 werd opgeroepen een getuigenverklaring af te leggen.85 Hieruit blijkt dat
Friedländer veelvuldig door Dik werd verzocht om expertises die hem de verkoop
van schilderijen moesten vergemakkelijken. Ook Lohse werd na de oorlog in het
onderzoek tegen Dik verhoord: ‘Dik Jr. verschafte mij [Lohse] de foto’s van de te
koop zijnde schilderijen, met vermelding van de prijs; in vele gevallen verstrekte
Dr. Friedländer een expertise van de desbetreffende schilderstukken, waarna ik
alles zond naar Hermann Göring. Laatstgenoemde maakte dan de keus.’86
De geregelde bezoeken door kunsthandelaren en agenten zijn ook terug te vinden in Friedländers notitieboekjes. Kennelijk kon hij het zo nu en dan niet nalaten ook een waardeoordeel te vellen. Zo noteerde hij onder meer:
6.XII [1941] Hofer bei mir !;
6.I.[1942] [...] De Gruyter lange bei mir, immer mit denselb.[en] Photos u.[nd] denselb.[en] Fragen. Höchst ermüdend;
15.[I.1942] Walter Weber [...] bes.[ucht] mich mit holl.[ändischem] Herrn S[...].,
der bei van Sloot viel dummes Zeug gekauft / Barentse mit dem sog.[enannten]
R[embrand]t., [...]. Angebl.[ich] gekauft für ca. 12000 fl. Wie dumm!;
9.III.[1942] [...] Nachm.[ittag] Dick Jr. bei mir mit 8 meist mäßig.[en] GG[emälden];
8.III [...] [1943] Lohse Dr. bei mir für Mar[s]chall G.[öring] [...] (afb. 3).87
In januari 1944, een paar weken nadat Friedländer zijn intrek had genomen in
Amsterdam, zag het ernaar uit dat hij werkelijk in gevaar dreigde te komen, zo valt
op te maken uit meerdere nog bewaard gebleven brieven.88 Vertegenwoordigers
van de Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (err), die verschillende filialen had in
Amsterdam, brachten Friedländer een bezoek met de vermoedelijke intentie beslag te leggen op zijn bibliotheek.89 Echter, vanwege de verhuizing naar Amsterdam
was zijn bibliotheek, alsmede zijn fotoverzameling, om veiligheidsredenen tijdelijk ondergebracht bij het rkd met de bedoeling deze vervolgens in delen naar
Amsterdam te transporteren. Op de dag dat de err zich bij Friedländer aandiende,
was nog slechts een deel van de foto’s overgebracht naar zijn nieuwe woning. Toen
in diezelfde dagen bovendien Ehrhard Göpel, belast met de inkoop in Nederland
en Frankrijk voor het Führermuseum te Linz, beweerde niet lang meer voor
Friedländers veiligheid te kunnen instaan en aandrong op vertrek, was onmiddellijke actie geboden. Van Gelder klom in de pen en verzocht zijn vriend Jan Karel
van der Haagen, belast met de bescherming van het Nederlandse cultuurbezit namens het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, om een machtiging van de door rijkscommissaris Seyss-Inquart aangestelde secretaris-generaal
van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming, voor het
in veiligheid brengen van staatseigendom uit Friedländers woning wegens luchtgevaar.90 Het verzoek werd door de Duitse instanties niet ingewilligd.91 Helmuth
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Lütjens (1893-1987), filiaalhouder van de Amsterdamse vestiging van de van oorsprong Berlijnse kunsthandel Cassirer en Friedländers toeverlaat in Amsterdam,92
schreef Schneider omwille van de mogelijkheid Friedländer naar Zwitserland te laten uitwijken. Tot ieders opluchting wist Eduard Plietzsch (1886-1961), werkzaam
voor de Dienststelle Mühlmann,93 het tij te keren. Plietzsch, die ooit Friedländers
ondergeschikte was geweest aan de Berlijnse Gemäldegalerie en hem nog altijd
een warm hart toedroeg,94 beriep zich op een brief van het Generalkommissariat
für Verwaltung und Justiz van 22 mei 1942, waarin Görings verordening uit 1940
nog eens werd bevestigd.95 In oktober 1945 zou Lütjens in een brief aan Walter
Feilchenfeldt, voormalig partner in de firma Cassirer, over de lotgevallen van
Friedländer in de voorbije oorlogsjaren opmerken: ‘Sie können sich wirklich die
Sorgen, die wir alle um ihn und er für sich selbst während der Besetzungszeit gehabt haben, nicht gross genug vorstellen.’96
De kwestie kreeg nadien overigens nog een staartje. In september 1946 zond
Horst Gerson, die Van Gelder inmiddels was opgevolgd als waarnemend directeur van het rkd, aan Schneider ‘een merkwaardig schriftstuk’. De exacte tekst
ervan is onbekend, maar uit het afschrift van Gersons begeleidende brief valt af
te leiden dat de in mei 1945 gearresteerde Lohse, voormalig kopstuk van de err en
vermoedelijk degene achter de poging tot beslaglegging op Friedländers bibliotheek, tijdens zijn verhoren hulp aan Friedländer als verzachtende omstandigheid had trachten op te werpen. In de beleefde reactie van Schneider zindert de
woede nog na: ‘Besten Dank noch für das Nachsenden des Briefes betr. Lohse, der
seine sofortige gebührende Erledigung gefunden hat!! Das fehlte gerade noch.’97
Eind 1944 kwam het oorlogsgevaar voor Friedländer heel dichtbij. Op 26 november werden het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst aan de Euterpestraat,
die uitkwam op de Beethovenstraat ter hoogte van het woonblok waar Friedländer
woonde, en de daartegenover gelegen Zentralstelle für jüdische Auswanderung
aan het Adama van Scheltemaplein, gebombardeerd. Zeker vijftig omwonenden
vonden hierbij de dood. De volgende dag schreef Friedländer een bezorgd briefje
aan Jan van Gelder:
Gestern hat sich in meiner Nähe
Arges zugetragen, wie Sie sicherlich
vernommen haben. Mir und bei mir
ist nichts passiert. Immerhin ging mir
bei dem Erlebnis durch den Kopf, ob
nicht etwas zum Schutze meiner Bibliothek unternommen werden sollte. Meiner Ansicht nach wäre Transport und
sichernde Bergung zur Zeit so gut wie
unmöglich, auch insofern nicht dringlich, wie Wiederholung der, wie es
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scheint, erfolgreichen Angriffs in
meiner Nachbarschaft schwerlich zu
erwarten ist. Da Sie aber Rechte und
Pflichten des Eigentümers vertreten,
wäre ich Ihnen dankbar – zu meiner
Beruhigung – für eine Mitteilung, ob
Sie meine Ansicht teilen –
Mit herzlichen Grüßen u.[nd] Wünschen
für Sie u.[nd] Dr. Gerson98
De betrokkenheid van velen en zonder twijfel ook een dosis geluk, hebben er
uiteindelijk voor gezorgd dat Friedländer de oorlog ongeschonden is doorgekomen. In het interview ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag in Elseviers
Weekblad zou hij daarover droogjes opmerken: ‘Wir haben’s überlebt, es ist eine
schöne Sache Hitler überlebt zu haben’.99 Zijn gewaardeerde vakgenoot Georges
Hulin de Loo had minder geluk. Al overleefde hij eveneens de oorlog , in december 1945 kwam hij om door een ongeval met een vrachtwagen van de geallieerden. Friedländer noteerde in januari 1946 de tragische gebeurtenis in zijn laatste
(bewaard gebleven) notitieboekje: ‘Hulin † (Autounfall)’.100

De naoorlogse jaren
Dit laatste notitieboekje geeft ook een aardige indruk van de hervatting van het
gewone leven vlak na de bevrijding:
7.VI.1945 [...] Brief v.[on] m.[einem] Bruder [Ernst] a.[us] London;
19.[VI] Telef.[on] wieder / Tram wieder im Gang.;
[VII] Gas – wieder / Eröffn.[ung] Rijksmus.[eum] !
maar ook:
7.[VI] Note üb.[er] geraubte Bilder an v.[an] Gelder gegeben.101
Door de nauwe contacten die Van Gelder als waarnemend directeur van het rkd
tijdens de oorlogsjaren met Friedländer had onderhouden, was hij zich maar
al te bewust van de moeilijke positie waarin Friedländer zich had bevonden.102
Inmiddels benoemd tot hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit
van Utrecht, nam hij het initiatief tot een zeker eerherstel door Friedländer voor
te dragen voor het doctoraat honoris causa in de Letteren en Wijsbegeerte aan
diezelfde universiteit (afb. 4).
Na de rede die Van Gelder bij de verlening van het eredoctoraat op 20 september
1948 uitsprak en waarin Friedländers betekenis voor de kunstwetenschap werd
geprezen, dankte Friedländer in zijn antwoord voor de steun die hij gedurende

‘expertisen-streit in berlin’ |

175

Bul behorend bij de verlening van het
eredoctoraat aan de Rijksuniversiteit Utrecht,
1948. rkd, Archief Max J. Friedländer

de voorbije jaren had mogen ontvangen: ‘Dat ik mij in die duistere [...] jaren meer
als inwoner dan als emigrant heb gevoeld, dank ik in de eerste plaats aan de wijze, waarop mijn vakgenoten mij hier tegemoet traden’, gevolgd door de voor hem
kenmerkende bescheidenheid: ‘Voor de woorden, waarmede Prof. van Gelder mijn
verdiensten wel in te grote mate heeft willen roemen, ben ik uiterst erkentelijk.’103
In december 1948 diende Friedländer, inmiddels 81 jaar, een verzoek in tot
naturalisatie. De behandeling die hem ten deel was gevallen als gevolg van het
nationaalsocialisme en vermoedelijk ook de teloorgang van het oude Berlijn deden hem besluiten Nederlands staatsburger te willen worden. Dat tussen aanvraag en toekenning bijna zes jaar verstreken, was het gevolg van de twijfel die
bestond over de expertises die Friedländer tijdens de oorlog ten behoeve van de
kunsthandel had verstrekt. Men vroeg zich af of dit niet als een vorm van collabo-
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ratie moest worden opgevat. Bovendien was bekend dat hij de bescherming van
Göring had genoten. De besluiteloosheid van zowel het Ministerie van Justitie
alsook van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bracht Van
Gelder ertoe een en ander per brief uiteen te zetten:
Hierbij doe ik u het Jaarboek toekomen. Daarin
vindt u de rede die ik hield bij de erepromotie van
Dr. M.J. Friedländer en diens antwoord dat hij in ’t Ned[er]
landsch heeft uitgesproken. Dr. Friedländer leest voortref[felijk]
Nederlandsch en wat meer zegt ook oud-nederlandsch en o[ude]
bronnen. Ik behoef na wat ik in die rede heb gezegd niet ui[t]
te weiden over zijn verdienste voor ons land. Die is grooter
dan […] een enkel Nederlander voor zijn land kan bereike[n.]
Het spreekt vanzelf dat toen Dr. Friedländer al over de 70
hier kwam, hij niet meer de energie bezat om ook [...]
Nederlandsch te spreken, maar begrijpen, wat belangrijk[er is]
deed hij ’t wel. Hij kent onze cultuurgeschiedenis goed.
De Senaat [van de universiteit] heeft dan ook geen bezwaar gehad om hem […]
[...] onderscheiding toe te kennen. Ook toen liep een geru[cht]
dat hij de Duitsers in de oorlog zou bevoordeeld hebben,
maar dit argument is niet steekhoudend gebleken. Het i[s]
ronduit belachelijk.
[...]104
Vanwege de ontstane impasse werd Friedländers naturalisatieverzoek in 1954
voorgelegd aan de Raad van State, een onafhankelijk college dat tot taak heeft
de Nederlandse regering te adviseren. Het advies van de Raad van State luidde uiteindelijk negatief. Echter, leden van de Raad van State hebben de mogelijkheid individueel bezwaar aan te tekenen tegen adviezen die door de Raad
worden gegeven. Gerrit Abraham van Poelje, voormalig secretaris-generaal van
het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, voorzitter van het
Kunstgeleerdenfonds en vanaf 1945 lid van de Raad van State, maakte als enige
van dit recht gebruik. In een brief aan de Koningin van 13 april 1954 zette hij zijn
afwijkende standpunt uiteen:
Gebruik makende van de bevoegdheid [...]
ziet de ondergetekende zich genoodzaakt Uwer Majesteit met de meeste ernst mede te delen, dat
hij zich volledig moet distancieren van hetgeen door de Raad van
State in overweging wordt gegeven met betrekking tot het voornemen van Uwer Majesteits Minister van Justitie om Dr Max Friedländer voor naturalisatie voor te dragen.
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Ter toelichting van mijn standpunt moge de ondergetekende
in de eerste plaats mede delen, wat aan de vestiging in Nederland van Dr Friedländer is vooraf gegaan, en wat overigens in
verband hiermede is geschied.
Toen vóór de oorlog duidelijk werd, dat de kans groot was,
dat het Nazi-régime zelfs personen van wereldvermaardheid als
Friedländer niet zou sparen, is van van particuliere zijde, maar
met medewerking van de kant van het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, het Kunstgeleerdenfonds gesticht met
de bedoeling in het bijzonder Friedländer en de grote Rubenskenner Burghardt [sic] in de gelegenheid te stellen in Nederland te leven
en hier hun werk voort te zetten. Friedländer is naar hier gekomen en heeft als bedongen tegenprestatie zijn kunsthistorisch
apparaat aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie
geschonken. [...]
[...] Tot begin 1954 heeft Friedländer uit het fonds
een jaarlijkse uitkering genoten. Deze uitkering zou thans kunnen vervallen, omdat Friedländer van de Westduitse Regering een
naar Nederlandse begrippen zeer hoog pensioen ontvangt.
Indien de ondergetekende zich zelf uitschakelt, dan mag
hij zeggen, dat reeds de namen van hen, die aan het tot stand
komen van het Kunstgeleerdenfonds medewerkten, een aanwijzing
zijn, dat het hier een aangelegenheid van meer bijzondere betekenis betreft. Afgezien van de anonieme geldgevers, door wie het naar
vooroorlogse begrippen beduidende bedrag van ± f. 50.000,- geschonken werd, was de maatregel vooral de uitkomst van overleg
tussen wijlen Dr Schneider, de eerste Directeur van het Rijksinstituut voor Kunsthistorische documentatie en wijlen P. Visser,
gedurende lange jaren door ieder hoog gewaardeerde Chef der
afdeling Kunsten en Wetenschappen van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De Minister gaf aan de zaak
indirect zijn sanctie door gebruik te maken van de hem in de
statuten der stichting gereserveerde bevoegdheid om haar voorzitter te benoemen.
Wat nu Dr Friedländer aangaat, deze is naar het
oordeel van alle bevoegden wel een der grootste kenners van de oudNederlandse schilderkunst. Door de plaats, die hij daaraan inruimde en het door hem geleide Kaiser Friedrich-Museum en
door zijn publicaties heeft hij in zeer belangrijke mate ertoe
bij gedragen om in de wereld begrip te wekken voor de betekenis
der specifiek Nederlandse cultuur. Nederland is hem grote dankbaarheid verschuldigd.
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Wat nu de tegen Friedländer aangevoerde bezwaren betreft
moge het volgende worden opgemerkt.
In de eerste plaats dit, dat geen enkel concreet feit
wordt genoemd.
Van meer belang is echter het volgende.
De Duitsers, die tijdens de bezetting in de zuiver culturele sector werkzaam waren, hebben zich tegenover ons land over
het algemeen zeer behoorlijk gedragen. Dat noch uit het Rijksmuseum, noch uit het Mauritshuis, noch uit de andere openbare
Kunstverzamelingen iets van betekenis gestolen werd, is in
hoofdzaak aan hen te danken geweest.
Waar ons belangrijkste kunstbezit geborgen was, is voor
hen zeker niet geheim gebleven. Dat de grootste schatten van
het Rijksmuseum niet ter “beveiliging” naar Duitsland zijn gesleept, maar na enige omzwervingen in de Sint Pietersberg terecht kwamen, is mede aan hun stille hulp te danken geweest.
[...]
[...] Intussen moest de onverzadelijke kunsthonger van Hermann
Göring e.t.[utti]q.[uanti] gestild worden. Dat bij de beoordeling van daarvoor “gekochte” kunstwerken van de medewerking van Friedländer
gebruik werd gemaakt, is aannemelijk. Dat deze die medewerking
niet weigerde kan hem, Jood, die uit Duitsland naar Nederland
was uitgeweken, naar het inzicht van de ondergetekende niet
euvel geduid worden. Wat had hij anders moeten doen? Met de
Nederlandse kunsthistorici onderhield hij contact; de uitkering uit het Kunstgeleerdenfonds is hem, zoals boven reeds
werd opgemerkt, regelmatig voldaan.
Indien Friedländer daarop nog prijs stelt, mag naar het
oordeel van de ondergetekende zijn naturalisatie niet achterwege blijven en dient zij wegens de grote verdiensten van
Friedländer voor de Nederlandse cultuur kosteloos te geschieden.
Slechts als het gevaar zou bestaan, dat het naturalisatievoorstel gerucht rond de grote naam van Friedländer zou doen
ontstaan, ware het voorstel achterwege te laten. Alsdan ware
echter na te gaan, of de Regering op andere wijze van haar
grote waardering en eerbied voor de grijze geleerde zou kunnen doen blijken.105
Het is aan dit persoonlijk betoog van Van Poelje te danken dat Friedländers naturalisatieverzoek in 1954 uiteindelijk werd ingewilligd.
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5. Uitreiking van de versierselen behorend bij het ridderschap in de Orde van de
Nederlandse Leeuw, 5 juni 1957. rkd, Archief
Max J. Friedländer

6. Oorkonde behorend bij de benoeming tot
ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
rkd, Archief Max J. Friedländer
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Negentig jaar
Op 5 juni 1957 bereikte Friedländer de respectabele leeftijd van 90 jaar. Behalve
aandacht in binnen- en buitenlandse pers, waaronder het interview in Elseviers
Weekblad,106 ontving de jarige tal van eerbewijzen.107 Te Amsterdam werd de jubilaris feestelijk gehuldigd in het Rijksmuseum en ontving hij uit handen van loco-secretaris-generaal Schölvinck van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen de versierselen behorend bij het ridderschap in de Orde van de
Nederlandse Leeuw (afb. 5-6).108 Ook verscheen bij deze gelegenheid een feestbundel waarin een viertal vakgenoten, elk vanuit hun eigen perspectief, een uiteenzetting geven van Friedländers betekenis voor de kunstwetenschap, gevolgd door een
bibliografie met zijn publicaties vanaf 1942 en een drieëneenhalve pagina tellende
lijst met vrienden en bewonderaars.109 Van bijzondere waarde zal zonder twijfel de in
blauwe sierletters geschreven felicitatie zijn geweest van Ludwig Justi (1876-1957),
Generaldirektor van de Berlijnse musea, waarin Friedländers verdienste voor de
Gemäldegalerie wordt gememoreerd, alsook het noodlot dat hem persoonlijk en de
musea had getroffen en hoe de veertien banden van Die altniederländische Malerei
een blijvende herinnering vormen aan diens voormalige direktoraat (afb. 7): ‘Tritt
man [...] in Ihr früheres Zimmer, schaut in die kleine Handbücherei der Galerie, so

7. Oorkonde van de Staatliche Museen zu Berlin
ter gelegenheid van Friedländers negentigste
verjaardag. rkd, Archief Max J. Friedländer
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verharrt der Blick an jener Stelle, wo
auf den prächtigen Lederrücken der
Bände zur Geschichte der altniederländischen Malerei Ihr Name steht,
und dan weiß man, sichtbarlich und
unsichtbar, trägt sich hier Ihr Wirken
weiter.’110 Daarenboven werd hij op
21 december van hetzelfde jaar door
de Belgische regering benoemd tot
commandeur in de Orde van Leopold
II en opende in Het Paleis voor
Schone Kunsten te Brussel een tentoonstelling gewijd aan de Leuvense
schilder Dieric Bouts (ca. 1420-1475),
over wie Friedländer meermaals had
geschreven.111
Negen maanden later, op 11 oktober 1958, overleed Friedländer, 91
jaar oud (afb. 8). In zijn testament
had hij bepaald dat de crematie zich
zou voltrekken in stilte.112 De stenen plaquette op de begraafplaats
Heerstraße te Berlijn draagt de eerste twee regels uit Goethe’s Lied des
Lynkeus (afb. 9):

8. Overlijdensbericht van Max Friedländer

Zum Sehen geboren,
Zum Schauen bestellt.113

‘And what M.J. Friedländer then knew…’
In het voorwoord van Early Netherlandish Painting, de Engelse vertaling van
Friedländers magnum opus Die altniederländische Malerei, waarvan het eerste
deel in 1967 ter gelegenheid van Friedländers honderdste verjaardag verscheen,
schreef Erwin Panofsky de apodictische woorden: ‘And what M.J. Friedländer
then knew and thought will never cease to be worth learning’.114 Nu er inmiddels
weer een halve eeuw is verstreken, kan deze bewering nog steeds worden onderschreven. Friedländers bijdrage aan het onderzoek naar de vroege Nederlandse
schilderkunst heeft nog altijd betekenis en het nalezen van hetgeen hij in zijn
onvolprezen formuleringen stelt, ontlokt aan de liefhebber nog al te vaak een
instemmend knikken, al dan niet gepaard gaande met een heimelijke glimlach.
In de navolgende drie hoofdstukken worden drie kunsthistorische vraagstukken
voor het voetlicht gebracht waarin Friedländer nadrukkelijk van zich heeft laten
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spreken. In de kwesties betreffende het aandeel van de beide broers Van Eyck in
het Lam Gods en de verhouding tussen de Meester van Flémalle en Rogier van
der Weyden liepen de gemoederen hoog op, zelfs zozeer dat er sprake was van
kampen. De stofwolken die in het bijzonder Emile Renders wist te veroorzaken,
zijn bij wijze van spreken nog altijd voelbaar. De derde kunsthistorische kwestie
waarin Friedländer een belangrijke rol heeft gespeeld, betreft het fenomeen van
het Antwerpse Maniërisme. In tegenstelling tot de voorgaande twee, kenmerkt
deze kwestie zich juist door de veronachtzaming van het onderwerp door het
toenmalige kunsthistorische veld. Niemand leek werkelijk geïnteresseerd om de
kluwen te ontwarren die Herri met de Bles heette. Met deze casus zal het spits
worden afgebeten.

9. Stenen plaquette op de begraafplaats
Heerstraße te Berlijn
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Noten
1	Meister Bertram, Bertramaltaar, paneel, 124 x 229 cm (middenpaneel), 124
x 114 cm (elk luik). Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (voorheen
Provinzialmuseum Hannover), inv.nr PAM 922 a-c. Zie voor deze kwestie ook Elson
2016, pp. 310-325.
2 	Veilingcat. Londen (Sotheby’s), 27 november 1929, nr 54 (als ‘Early Cologne School’).
Volgens de opbrengstenlijst van het veilinghuis afgeslagen op 3.100 pond.
3 	Een keuze uit de berichtgeving zoals die vanaf november 1932 in de Duitse pers
verscheen: R. Biedrzynsli, ‘”Ich fürchte die Danaer ...”. Der Fall Max Friedländer’,
Deutsche Zeitung, 10 november 1932; ‘Kein Ehrenmann ist mehr sicher vor niedrigen Anschuldigungen! Die Angriffe gegen Geheimrat Max Friedländer’, Acht
Uhr Abendblatt, 12 november 1932; ‘Expertisen-Streit in Berlin. Vorwürfe gegen
Friedländer’, Münchner Neueste Nachrichten, 14 november 1932; ‘Kunsthandel
und Museumsbeamte.Was Geheimrat Friedländer vorgeworfen wird’, Münchner
Telegramm Zeitung, 14 november 1932; ‘”Expertisen”-Streit in Berlin, Kölnische
Zeitung, 18 november 1932.
4 	Volgens opgave van het Niedersächsisches Landesmuseum Hannover werd het altaar verworven voor 300.000 Mark; Elson 2016, pp. 310 en 496, noot 102. Voor de
verwervingsgeschiedenis zie ook Stuttmann 1959, pp. 16-17.
5 	Tietze 1930b.
6 	Dossier ‘Angriffe 1932’. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 374. Niet alle stukken
betreffende dit dossier zijn bewaard gebleven.
7 	Afschrift van een brief van Max Friedländer aan Hans Tietze, ongedateerd. rkd,
Archief M.J. Friedländer, inv.nr 374.
8 	Het betrof de Berlijnse kunsthandelaars Johannes Hinrichsen (1884-1971) en
Raphael Rosenberg (1894-1968), samen met diens broers Saemy en Siegfried verbonden aan de in Frankfurt am Main gevestigde kunsthandel van hun oom, Isaak
Rosenbaum. Jakob Rosenberg (1893-1980), broer van Raphael, Saemy en Siegfried,
was sinds 1930 als Kustos verbonden aan het Berlijnse Kupferstichkabinett. Niets
wijst er evenwel op dat hij in de kwestie rondom het Bertramaltaar een rol heeft
gespeeld.
9 	Brieven van Gustav Pauli aan Max Friedländer, 12 januari, 18 januari en 6 februari
1930. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 374.
10 	Tietze 1931. Alvorens een rectificatie te schrijven voor plaatsing in de Frankfurter
Zeitung (gepubliceerd op 5 februari 1931) schreef Tietze Friedländer eerst een brief
waarin hij zijn standpunt nog eens uiteenzette: ‘Dass ich Ihren Brief mit einiger /
Verspätung erst heute beantworte, / liegt daran, dass die Art, wie / ich darauf zu reagieren habe, / mich einige Überleging gekostet / hat. Nicht dass ich es nicht über /
mich bringen könnte ein be- / gangenes Unrecht einzubekennen / und etwas richtig
zu stellen, was / ich auf Grund unrichtiger oder / ungenügender Informationen / behauptet habe. Aber ich finde / nicht, dass die Darstellung, die / Sie mir zu schicken die
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Güte hat- / ten, meine Auffassung in ihrem / wesentlichen Kern umstört. Es / tut mir
leid, dass hier eine so / tiefe Differenz besteht, dass ich / mich, wie es scheint, kaum
/ verständlich machen kann. Sie / glauben doch nicht ernstlich, / dass ich mich berufen fühle, / am Vorgehen eines Mannes wie / Sie persönliche Kritik zu üben; / und
es wird doch auch niemand / aus diesem oder einem anderen / meiner Artikel den
Argwahn / schöpfen können, dass ich die / subjektive Korrektheit Ihrer /Handlungen
anzweifelte. Was / ich meine, ist einfach das, den / aus diesem Zusammenleben und
/ Zusammenarbeiten von Kunsthänd- / lern und Beamten öffentlicher / Museen für
diese nur Nachteil er- / wächst; und Ihre Darstellung / bestätigt dies mit jedem Worte.
/ Denn obwohl Sie von dem auftau- / chen des Werkes Kenntnis hatten / und es als
eine für das Deutsche / Museum geeignetes Objekt er- / kannten, haben Sie doch
nicht / verhindern können, dass es / diesem verloren ging und / nicht erreichen können, dass / es anders als mit einer schweren / finanziellen Differenz – wenn sie / vielleicht auch kleiner war, als ich / in Hannoveren’schen Zeitungen gelesen / habe, für
den deutschen Museal- / besitz erworben werden konnte. / Das Ergebnis scheint mir
das all- / gemein Bedenkliche des Vorfalls / zu verdeutlichen. / Es wäre mir lieber,
wenn / Sie selbst die Richtigstellung meiner / Behauptungen, soweit sie unrich- / tig
waren, an die Frankfurter Zei- / tung geleitet hätten; ich hatte / ja selbst um eine solche Auf- / klärung gebeten. Da Sie jedoch / Gründe haben es nicht so zu halten, / werde ich versuchen, dort eine / Ihren Wünschen möglichst entspre- / chende Erklärung
unterzubringen. / [...]’; Brief van Hans Tietze aan Max Friedländer, 21 januari 1931.
rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 374. Te oordelen naar een volgend schrijven van
Tietze, door Friedländer ontvangen op 3 februari 1931, had Friedländer getwijfeld of
de toegezegde rectificatie door Tietze wel werd geschreven. Het fundamentele verschil van mening tussen hen beiden bleef onverminderd bestaan: ‘Ich habe die von
Ihnen / gewünschte Richtigstellung sogleich / nach Empfang Ihres ersten Briefes / an
die F.[rankfurter] Z.[eitung] geschickt, vielleicht / ist sie schon erschienen, jeden- /
falls kann ich nicht gut noch / etwas auf Grund Ihres zweiten / Briefes hinzufügen.
Übrigens / enthält, was ich geschrieben habe, / fast wörtlich alles, was Sie als / Ihren
speziellen Wunsch formulieren. / Die Zuwendungen, die Berliner / Museen von
Kunsthändlern er- / halten haben und erhalten, sind / mir natürlich nicht im ein- /
zelnen, aber doch im Allgemeinen / bekannt; ich finde sie erstaun- / lich bescheiden
im Verhältnis / zu den Gegenleistungen – sowohl / materieller als auch ideeller Art – /
und auch nicht bedeutender als / ähnliche Zuwendungen, die andere Museen – in
Paris oder / London – ohne solche Gegenleistung / erhalten. Hier, fürchte ich, sind /
wir wieder bei der gegensätzlichen / Auffassung angelangt, wo eine / Verständigung
so schwierig zu sein / scheint.’; Brief van Hans Tietze aan Max Friedländer, 30 januari
1931. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 374. – Ook in Weltkunst werd aandacht
besteed aan de discussie. In het nummer van 18 januari 1931 (als reactie op een bijdrage in het nummer van 4 januari van muntenhandelaar Busso Peus uit Frankfurt, die
van mening was dat de munten het hadden moeten afleggen tegen andere, kennelijk
hoger geschatte kunstvormen) lichtte Alexander Dorner, directeur van het Museum
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für Kunst und Landesgeschichte Hannover (voorheen Provinzialmuseum Hannover),
het voorval toe: met de veiling van de verzameling van graaf Karl zu Inn- und
Knyphausen (in 1886 met steun van de Pruisische staat aangekocht en bestaande uit
ongeveer 1200 Nedersaksische munten en penningen) was geen unieke muntenverzameling verloren gegaan. Immers, de verzameling vormde ten dele een overlap met
de muntenverzameling van het Kestner-Museum, eveneens te Hannover. Bovendien
had het Kestner-Museum eerst de gelegenheid gekregen een keuze te maken ter aanvulling van zijn eigen muntenverzameling. Ditzelfde gold voor het Münzkabinett te
Berlijn. Het deel dat ter veiling was gekomen, bestond hoofdzakelijk uit doubletten
die reeds in de muntenverzameling van het Kestner-Museum aanwezig waren. In
de optiek van Dorner was vooral van belang dat de al jaren gewenste samenvoeging
van de muntenkabinetten van het Museum für Kunst und Landesgeschichte en het
Kestner-Museum eindelijk was gerealiseerd; Weltkunst 5 (1931) nr 1 (4 januari), p. 10;
Weltkunst 5 (1931) nr 3 (18 januari), p. 3; Weltkunst 5 (1931) nr 6 (8 februari), p. 9.
11 	Löpelmann 1932a; Löpelmann 1932b. Zie verder ook noot 3. De door Löpelmann geuite beschuldigingen, zo valt uit de persberichten te vernemen, werden als dermate ernstig beoordeeld dat het besluit werd genomen hem te dagvaarden. – De andere door
Löpelmann aangehaalde voorvallen betroffen onder meer een Portret van een vrouw
door Albrecht Altdorfer, dat, nadat het door een ‘bayrischen Adligen’ voor 6.000 Mark
aan Hugo Perls was verkocht, door de laatste voor 350.000 Mark werd doorverkocht
aan Baron Thyssen (Schloss Rohonz), alsook een schilderij van Hans Memling waarvoor de hertog van Dessau 40.000 Mark kreeg betaald, en vervolgens door Perls voor
450.000 Mark ‘an den Juden Mannheimer nach Amsterdam weiterverhökert’ werd. Het
Portret van een vrouw (paneel, 59 x 45 cm. Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, inv.nr
1929.11 [als Albrecht Altdorfer]) werd in 1929 door Thyssen verworven. In 1928 werd
het door Friedländer in een brief aan Altdorfer toegeschreven; Heinemann 1969, pp.
9-10, nr 1; Lübbeke 1991, pp. 32-36. In zijn notitieboekje van 1929 noteerde Friedländer:
‘Thyssen erworb.[en] / [...] / Altdorfer W[eibliches]P.[ortrait] (Perls)’; Notitieboekje M.J.
Friedländer, 1929, p. 8. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 285. Over het schilderij
van Memling, Maria met kind en engelen (paneel, 58,8 x 48 cm. Thans Washington,
National Gallery of Art, inv.nr 1937.1.41 [als Hans Memling]), noteerde Friedländer in
1927 in zijn notitieboekje: ‘”Memling” a.[us] Dessau von / Perls für ca. 200.000 M[ar]k.
/ gek.[auft], für 50000 M[ar]k. verk.[auft] / an Dr. Mannheimer, Am- / sterdam (verm.
[utlich] Heilbronner) / an Duveen / weiter’; Notitieboekje M.J. Friedländer, 1926-1927,
p. 47. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 280. Op een reproductie van het schilderij uit zijn fotoverzameling noteerde Friedländer: ‘II.1927 P.[erls] gek.[auft]’; rkdimages afbeeldingsnr 0000132314 (https://rkd.nl/explore/images/116385). Het schilderij
veranderde in 1927 een aantal malen van eigenaar: nadat het in bezit was van Perls
in februari, kwam het in handen van de Amsterdamse bankier en verzamelaar Fritz
Mannheimer die het aan kunsthandel Duveen verkocht, waarna het in november
werd verworven door Andrew W. Mellon in Washington, wiens collectie terecht kwam
in de National Gallery of Art; Hand/Wolff 1986, pp. 184-188.
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12 	Wilhelm Waetzoldt was tot 1920 als hoogleraar verbonden aan de universiteit van
Halle. In datzelfde jaar werd hij benoemd tot ‘Vortragender Rat im Preußischen
Kultusministerium’. In 1927 kreeg hij de post van Generaldirektor van de Berlijnse
musea; Catalogus Professorum Halensis (http://www.catalogus-professorum-halensis.de/waetzoldtwilhelm.html; geraadpleegd 11 juni 2016).
13 	Kladversie van een brief van Max Friedländer aan Wilhelm Waetzoldt, 19 oktober 1932.
rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 374. De andere twee kladversies van brieven aan
Waetzoldt dateren van 8 en 15 november 1932. De brief van 8 november betreft een
Heilige Familie waarover Friedländer, naar eigen zeggen per ongeluk, twee verschillende meningen naar buiten heeft gebracht. De eerste maal aan de Berlijnse kunsthandelaar Karl Haberstock aan wie hij zijn twijfels uitte over de toeschrijving aan Albrecht
Altdorfer; de tweede maal aan Hugo Perls aan wie hij meldde van mening te zijn dat
het een werk van Altdorfer betrof, waarna deze het werk kocht. Uit notities op de
achterzijde van foto’s uit Friedländers fotoverzameling valt af te leiden dat Haberstock
het schilderij eind 1930 kreeg aangeboden en Perls begin 1932. Friedländer verschafte
Perls een expertise, gedateerd 29 januari 1932. Voor Haberstock reden zich benadeeld
te voelen en zich luidruchtig te beklagen. Friedländer stelt in zijn brief evenwel vast
dat het schilderij geen typische Altdorfer is. ‘Vorläufig habe ich Herrn / Perls mit dem
positiven / Urteil geschadet, Herrn H.[aberstock] / mit dem negativen genützt, / da
ja das Bild unverkauft / geblieben ist u.[nd], wie die / Dinge liegen, schwer ver- /
käuflich sein wird. –’. Uit een brief van Hugo Perls van 17 november 1932 blijkt dat
ook hij uiteindelijk geen schade heeft ondervonden, aangezien hij het schilderij vrij
snel weer naar de vorige eigenaar in Wenen had teruggezonden. De kennelijk door
Haberstock veronderstelde verkoopprijs van 60.000 Mark die hem door de neus zou
zijn geboord, doet Perls af als een ‘Phantamagorie’. De brief van 15 november betreft
het Bertramaltaar; rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 374.
14 	Kladversie van een brief van Max Friedländer aan Oberregierungsrat Vesper, 7 december 1932. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 374. In het Zentralarchiv in
Berlijn bevinden zich tenminste twee klaagschriften gericht aan Vesper inzake de
‘Fall Friedländer’. Van beide is het onduidelijk wie de opsteller is; smb-za, I/GG 355.
– Voor Karl Haberstock, die in 1933 lid werd van de nsdap, en zijn rol inzake het beoogde Führermuseum in Linz, zie bijvoorbeeld de website van de Stiftung Deutsches
Zentrum Kulturgutverluste en de aldaar vermelde literatuur (http://www.lostart.de/
Content/051_ProvenienzRaubkunst/DE/Beteiligte/H/Haberstock,%20Karl.html?nn=5150&cms_lv2=95544&cms_lv3=8114; geraadpleegd 16 juni 2017).
15 	Conceptbrief van Max Friedländer aan Hans Tietze, 23 december 1932. Bijgevoegd
is een in aanzienlijk fellere bewoordingen gestelde kladversie waaruit blijkt dat
Friedländer niet alleen op het Bertramaltaar, maar ook op de Bache-Dürer doelt
wanneer hij het heeft over ‘Angelegenheiten’ waarmee Tietze meende zijn ‘”These”’
te moeten illustreren. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 374. De brief van Tietze
waarop Friedländers schrijven een antwoord was, is niet in het dossier ‘Angriffe
1932’ bewaard gebleven.
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16 	In het dossier ‘Angriffe 1932’ bevinden zich overigens wel aan Friedländer persoonlijk gerichte steunbetuigingen.
17 	Brief van Käte Perls aan Max Friedländer, 24 november 1932. rkd, Archief M.J.
Friedländer, inv.nr 374.
18 	Dossier ‘Persönliches / Abgang vom Museum’. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr
27.
19 	Löpelmann 1932b.
20 	Brief van Max Friedländer aan Wilhelm Waetzoldt, 5 mei 1933. rkd, Archief M.J.
Friedländer, inv.nr 27.
21 	Brief van Wilhelm Waetzoldt aan Max Friedländer, 14 juni 1933. rkd, Archief M.J.
Friedländer, inv.nr 27.
22 	Brief van Wilhelm Waetzoldt aan Max Friedländer, 29 juni 1933. rkd, Archief M.J.
Friedländer, inv.nr 27. Zie verder ook Berichte aus den preussischen Kunstsammlungen
54 (1933), p. 81.
23 	Catalogus Professorum Halensis (http://www.catalogus-professorum-halensis.de/
waetzoldtwilhelm.html; geraadpleegd 11 juni 2016).
24 	Scholz 1933. Voor de rol van Robert Scholz in nazi-Duitsland, zie bijvoorbeeld Haase
2002, pp. 63-65.
25 	Brief van Max Friedländer aan Julius Held, 5 april 1935. smb-kk, Nachlaß Julius Held.
Aan emigratie dacht Friedländer kennelijk nog niet. Hugo Perls probeerde hem
naar eigen zeggen in 1935 tijdens een ontmoeting in Parijs op andere gedachten
te brengen. De discussie die daarop volgt, is door Perls verwoord in de heruitgave van Friedländers Essays über die Landschaftsmalerei und andere Bildgattungen
uit 1947. Friedländer: ‘Wie viele Gründe haben Sie?’ – Perls: ‘Ein halbes Dutzend.’
– Friedländer: ‘Ich habe 200 und bleibe.’ Friedländer, zo schrijft Perls, ‘wollte von
Archimedes nichts wissen – und blieb in Berlin.’; Perls 1963, p. 21.
26 	Brief van Max Friedländer aan Julius Held, 7 juni 1936. smb-kk, Nachlaß Julius Held.
27 	Brief van Max Friedländer aan Julius Held, 29 december 1936. smb-kk, Nachlaß
Julius Held.
28 	Brief van Max Friedländer aan Adolph Goldschmidt, 15 februari 1937. Universität
Basel, Universitätsbibliothek, Nachlaß Goldschmidt 44.444, nr 70. Met dank aan
Simon Elson.
29 	Brief van Max Friedländer aan Julius Held, 16 april 1937. smb-kk, Nachlaß Julius
Held.
30 	Brief van Max Friedländer aan Julius Held, 10 juli 1938. smb-kk, Nachlaß Julius Held.
31 	Zie ook hoofdstuk 2, noot 1.
32 	Voor Hans Schneider, zie Anoniem 1953; Gerson 1953; Gerson 1954; Staring 1954;
Schneider 2004.
33 	Brieven van Max Friedländer aan Hans Schneider en vice versa, 17 april en 2 mei
1933. rkd, Archief rkd 1932-1975, inv.nr 4 (F), nrs 206-207. Zie verder ook de brieven
van 3 en 15 mei, 21 en 23 november 1933, inv.nr 4 (F), nrs 208-209, 211-212; van 12 en
13 november 1934, inv.nr 5 (F), nrs 337-338; van 23 maart 1935, inv.nr 6 (F), nr 341;
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van 14 en 19 maart, 20 en 23 april 1937, inv.nr 8 (F), nrs 364-367; van 19 en 27 april,
22 oktober 1938, inv.nr 9 (F), nrs 539-540, 542.
34 	Gerson 1953, kol. 188. Voor Horst Gerson en het rkd zie Ekkart 2008 en verder ook
Grasman 2007.
35 	Stichtingsakte Kunstgeleerdenfonds. rkd, Archief rkd 1932-1975. Ludwig Burchard
(1886-1960), geboren te Mainz, had zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een vooraanstaand kenner van de Vlaamse schilder Peter Paul Rubens (1577-1640). Hij maakte kennis met Friedländer toen hij vanaf 1913 als volontair voor enige tijd was verbonden aan het Berlijnse Kupferstichkabinett. De vriendschap die daaruit voortkwam
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te komen, werd door Frans Baudouin, voormalig directeur van het Rubenianum, in
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Kunsthistorische Documentatie in ’s-Gravenhage sterk geïnteresseerd was. Met Dr.
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zou aanknopen. Indien deze geen resultaat opleveren dan zou “Den Haag” daarvan
prompt worden ingelicht, dat op zijn beurt zijn kansen zou waarnemen. Alhoewel
vrij vlug principieel overeenstemming werd bereikt, hebben de onderhandelingen
van “Antwerpen” over de af te sluiten overeenkomsten veel meer tijd in beslag genomen dan verwacht werd. Hierdoor werd het geduld van Gerson wel erg op de proef
gesteld, maar hij heeft zich zeer loyaal aan onze afspraak gehouden. Hiervoor breng
ik hem postuum hulde.’, Baudouin 1987, p. 92, noot 24.
36 	Verslagen en notulen betreffende het Kunstgeleerdenfonds. Archief rkd 19321975. Vrijwel het gehele ter beschikking gestelde kapitaal ten behoeve van het
Kunstgeleerdenfonds was afkomstig van textielmagnaat en verzamelaar H.E. ten
Cate (1868-1955). Met dank aan Rudi Ekkart.
37 	Afschrift aan Hans Schneider van een brief van de minister van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen aan de minister van Buitenlandse Zaken, 27 mei 1937. rkd,
Archief rkd 1932-1975, inv.nr 161, nr A-16.
38 	Brief van Max Friedländer aan Julius Held, 28 september 1938. smb-kk, Nachlaß
Julius Held.
39 	Brief van Max Friedländer aan Hans Schneider, 31 oktober 1938. Archief rkd 19321975, inv.nr 9 (F), nr 543.
40 	Brief van Hans Schneider aan C.G.W.H. baron van Boetzelaer van Oosterhout, 2 november 1938. Archief rkd 1932-1975, inv.nr 9 (B), nr 193.
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41 	Volgens Friedländers notitieboekje verbleef hij in ieder geval vanaf 12 november
in Zweden en waarschijnlijk al eerder; Notitieboekje M.J. Friedländer 1937-1938,
pp. 63-69. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 297. De verschrikkingen van de
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42 	Conceptbrief van Ludwig Burchard aan Max Friedländer, 15 november 1938.
Antwerpen, Rubenianum, Archief Ludwig Burchard.
43 	Brief van Max Friedländer aan Ludwig Burchard, 16 november 1938. Antwerpen,
Rubenianum, Archief Ludwig Burchard.
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Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging, Politieke Recherche-Afdeeling,
Amsterdam, Proces-Verbaal, nader onderzoek contra Jan Dik Jr. e.a., verhoor door
A.M.G. Rouwhorst voor het Parket van de Procureur Fiscaal te Amsterdam van M.J.
Friedländer, 6 juli 1948. na-cabr, inv.nr 76957-I.
45 	Brief van Hans Schneider aan Ludwig Burchard, 4 december 1938. Antwerpen,
Rubenianum, Archief Ludwig Burchard.
46 	Brief van Hans Schneider aan Ludwig Burchard, 2 maart 1939. Antwerpen,
Rubenianum, Archief Ludwig Burchard.
47 	Brief van Hans Schneider aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
23 januari 1939. Archief rkd 1932-1975, inv.nr 162, nr A-6.
48 	Notitieboekje M.J. Friedländer, 1939. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 299.
49 	Alleen al uit de rijkshoofdstad Berlijn vertrokken tussen 1933 en het begin van de
Tweede Wereldoorlog zo’n 80.000 Joden.
50 	Held 1939.
51 	Brief van Max Friedländer aan Julius Held, 10 april 1939. smb-kk, Nachlaß Julius Held.
52 	Brief van assurantiekantoor Blom & Van der Aa aan Hans Schneider, 19 april 1939.
Archief rkd 1932-1975, inv.nr 11 (B), nr 127.
53 	Brinkgreve 1957.
54 	Persoonskaart van M.J. Friedländer. Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie.
55 	Brief van Hans Schneider aan Hugh Agnew, 15 juni 1939. Archief rkd 1932-1975, inv.
nr 11 (A), nr 14.
56 	Akte van overdracht van het studiemateriaal van M.J. Friedländer. Archief rkd 19321975, inv.nr 236.
57 	Aan deze bepaling werd nog verbonden: ‘Wanneer hij van dit recht gebruik maakt
is de Staat der Nederlanden gedurende het tijdvak, waarin [Friedländer] zijn hoofdverblijf niet meer in Nederland gevestigd houdt en/of [zijn wetenschappelijk studiemateriaal] niet in Nederland laat verblijven, ontslagen van al zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen [...], behalve, dat [de Staat der Nederlanden
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van overdracht van het studiemateriaal van M.J. Friedländer. Archief rkd 1932-1975,
inv.nr 236. Omdat Friedländer altijd in Nederland gevestigd is gebleven, heeft deze
bepaling nooit in werking hoeven treden.
58 	In 1953 werd Friedländer ook het Große Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland verleend. De ‘Verleihungsurkunde’ bevindt zich in
Den Haag, rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 348.
59 	G.A. van Poelje, Nota over het Kunstgeleerdenfonds, [19] maart 1961. Archief rkd
1932-1975, inv.nr 236.
60 	Brieven van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan Hans
Schneider en vice versa, 8 en 11 maart 1940. Archief rkd 1932-1975, inv.nr 163, nr
A-9. – Behalve Friedländers fotoverzameling, kwam als onderdeel van het legaat
ook een deel van zijn bibliotheek in 1958 naar het rkd. Het deel waarvoor het rkd
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informatie over de verschillende archiefonderdelen, zie Laemers 2005, pp. 37-39;
Laemers 2009, p. 124, noot 29.
61 	Fräulein Emilie Berta Vigelahn, geboren 6 mei 1883 te Krangen (voormalig Kreis
Neustettin, Pommern). Sinds 1924 was zij bij Friedländer in dienst als huishoudster.
Zij is tegelijk met hem naar Nederland gekomen. Deze informatie is afkomstig uit
een verzoekschrift opgesteld door het rkd ten behoeve van Friedländer en Vigelahn,
ter voorkoming van eventuele gevangenneming direct na de oorlog, 8 augustus 1945.
Archief rkd 1932-1975, inv.nr 17 (F), zonder nr.
62 	Ary Bob de Vries (1905-1983) was als medewerker verbonden aan de afdeling schilderijen van het Rijksmuseum te Amsterdam. Vanwege zijn Joodse afkomst werd hij
in 1940 door de nazi’s van zijn post ontheven. In 1943 week hij uit naar Zwitserland.
Van 1 mei 1947 tot 1 januari 1954 was hij directeur van het rkd; Hoetink 1984.
63 	Brief van Max Friedländer aan Julius Held, 16 december 1939. smb-kk, Nachlaß
Julius Held.
64 	Zie noot 32.
65 	‘[...] / Door de Vreemdelingendienst alhier [Den Haag] werd op 26 september 1940
een / schrijven ontvangen van het Rijkscommissariaat, houdende, dat op last / van
Rijksmaarschalk Hermann GöRING aan Max FRIEDLäNDER vrijstelling / van evacuatie uit het kustgebied was verleend en dat hij als Jood niet / mocht worden lastig gevallen. / [...]’; Brief van de hoofdcommissaris van Politie te Den Haag aan de
Officier van Justitie te Amsterdam, 19 januari 1950. ind, Naturalisatiedossier M.J.
Friedländer, nr N.A. 484/114.
66 	Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging, Politieke Recherche-Afdeeling,
Amsterdam, Proces-Verbaal, nader onderzoek contra Jan Dik Jr. e.a., verhoor door
A.M.G. Rouwhorst voor het Parket van de Procureur Fiscaal te Amsterdam van M.J.
Friedländer, 6 juli 1948. na-cabr, inv.nr 76957-I.
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67 	Busch 1986, p. 8.
68 	Brief van Max Friedländer aan Julius Held, 14 februari 1941. smb-kk, Nachlaß
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Rusland] aldoor maar aanhoudt. Het is leerzaam over de vorige wereldoorlog te peinzen, nu de oorlogshandelingen wederom gebieden beginnen te naderen, waar destijds
ook al werd gevochten, en met welk uiteindelijk resultaat?’; Brief van Hans Schneider
aan Jan van Gelder, 1 augustus 1942. Archief rkd 1932-1975, inv.nr 14, nr 604.

70 	Brief van Jan van Gelder aan Georges Hulin de Loo, 26 februari 1942. Gent,
Universiteitsbibliotheek, Archief Georges Hulin de Loo, Hs 3095, nr 1242.
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Laan van Meerdervoort te Den Haag, trad tevens op in het naturalisatieverzoek van
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72 	Notitieboekje M.J. Friedländer, 1942, p. 17. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 304.
73 	Notitieboekje M.J. Friedländer, 1942, pp. 17-18. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr
304.
74 	Notitieboekje M.J. Friedländer, 1942, p. 22. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.
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Haag gevestigde Dienststelle Mühlmann, hield zich ten behoeve van het geplande
Führermuseum te Linz bezig met beslaglegging en inkoop van kunstwerken, alsmede met verkoop naar Duitsland.
75 	Getypt afschrift van een brief van Walter Andreas Hofer aan Max Friedländer, 12 juni
1942. Records Concerning the Central Collecting Points (‘Ardelia Hall Collection’):
Munich Central Collecting Point, 1945-1951, Restitution Research Records, Göring,
Hermann: Papers, Numerical (Nos. 401-485) (With Gaps), Page 23 (https://www.
fold3.com/image/#270327759; geraadpleegd 22 juni 2017). –
76 	Nadien is op het afschrift door Hofer genoteerd: ‘6/7 42 /Herrn RM vorgelegt / zdA.’;
Getypt afschrift van een brief van Max Friedländer aan Walter Andreas Hofer, 18 juni
1942. Records Concerning the Central Collecting Points (‘Ardelia Hall Collection’):
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Hermann: Papers, Numerical (Nos. 401-485) (With Gaps), Page 22 (https://www.
fold3.com/image/#270327758; geraadpleegd 22 juni 2017)
77 	De evacuatie trof zo’n 135.000 inwoners; Van der Boom 1995, pp. 109-110, 115.
78 	Brief van Hans Schneider aan Jan van Gelder, 9 november 1942. Archief rkd 19321975, inv.nr 14, nr 612.
79 	Zie noot 65.
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zu dem hiesigen Rijksbureau / voor kunsthistorische en ikonografische documentatie (Zen- / trallstelle für niederländische kunstgeschichte). Im Be- / sonderen verpflichten ihn die Geldbezüge von Seiten des / Rijksbureaus, den in seiner Wohnung
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82 	In Friedländers notitieboekjes uit de jaren 1940-1945 (rkd, Archief M.J. Friedländer,
inv.nrs 301-306) worden zij vele malen genoemd.
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Wetenschappen, 13 januari en 8 februari 1944. Archief rkd 1932-1975, inv.nrs 165
(H), 16 (H); afschrift van een brief van Helmuth Lütjens aan Walter Feilchenfeldt sr.,
20 oktober 1945. Zürich, Paul Cassirer-Walter Feilchenfeldt Archiv. Met dank aan
Walter Feilchenfeldt jr.
89 	De Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, vernoemd naar nazi-ideoloog Alfred
Rosenberg, was tijdens de Tweede Wereldoorlog de grootste organisatie die zich
bezighield met inbeslagname van kunstwerken in de bezette gebieden; E.K.
Waterhouse, MFAA Field Report, AMG 159, Annexure x, Report on Monuments etc.,
in Amsterdam and the Western Provinces of Holland, mei-juni 1945, p. 85, 88. na, RG
239/64.
90 	‘Eenige tijd geleden is Dr. Friedländer geëvacueerd naar Am- / sterdam. Ter wille van de veiligheid heeft het Rijksbureau toen / alle reproducties en foto’s naar
het Rijksbureau getranspor- / teerd om het vandaar weer te expedeeren naar
Amsterdam, waar / Dr. Friedländer gevestigd is. Een deel van de foto’s zijn door /
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ons in Amsterdam weer in zijn huis gebracht, maar de heele bi- / bliotheek en ongeveer 1/3 van de reproducties is nog hier. // Ondertusschen is mij gebleken door
een vertrouwelijke mede- / deeling, dat men van Duitsche zijde poogt de bibliotheek
en waar- / schijnlijk ook de foto’s in beslag te nemen en wel de Stab Ro- / senberg,
hoofdcentrale Parijs. Een en ander door een daar aan ver- / bonden kunsthistoricus,
Dr. Lohse, (niet de Lohse, die hier is). De / moeilijkheid is, dat deze S.S. instantie in
Holland niemand bo- / ven zich heeft, aangezien zij hun bevelen uit Parijs krijgen.
De / zaak is urgent geworden, aangezien Woensdag j.l. afgezanten van / deze heeren
bij Friedländer zijn gekomen om de bibliotheek te / bekijken, die er toevallig niet
was. Onder deze omstandigheden / wordt mij door Dr. Göpel zelfs aangeraden om
ook de foto’s in / veiligheid te brengen. Hij raadde mij aan een Rijksadvocaat in / den
arm te nemen om op een gegeven oogenblik met bewijsstukken / voor den dag te
komen, dat het kunsthistorisch bezit van Dr. / Friedländer rechtmatig eigendom is
van de Staat der Nederlan- / den. // De zaak is dan nog gecompliceerd door het feit,
dat het wel / van Friedländer als van een Jood gekocht is voor 1940, maar dat / hij
na 1940, niet meer als Jood mag worden beschouwd volgens be- / vel van Göring.
Daarnaast lijkt mij een machtiging van van Dam / aan mij wel dienstig, waarin staat,
dat mij opdracht [is] gegeven om / wegens het luchtgevaar de bezittingen van de
Staat, die zich bij / Friedländer bevinden in veiligheid te brengen. Deze machtiging
/ liefst ook nog in het Duitsch. Het spreekt vanzelf dat de Duit- / sche instanties hier
niet achter mogen komen voorloopig en dat / dit alles zeer vertrouwelijk is.’; Brief
van Jan van Gelder aan Jan Karel van der Haagen, 13 januari 1944. Archief rkd 19321975, inv.nr 165 (H).
91 	‘Aan Dr. Plutzar is gevraagd te bevorderen, / dat de Commissaris-Generaal voor
Bestuur en Jus- / titie een verklaring zou afgeven, waarin werd / bevestigd, dat de
wetenschappelijke verzameling / in de Bibliotheek van Dr. Friedländer eigendom / is
van de Staat. Deze was hiertoe niet bereid; / volgens hem kan de verzameling slechts
in be- / slag genomen worden door de Duitsche Politie / hier in Nederland en dit kon
niet geschieden / zonder dat hij daarvan op de hoogte was. Hij / acht het daarom
overbodig de gevraagde verkla- / ring te verstrekken en is van meening, dat wan- /
neer er van in beslagneming sprake is er altijd / nog tijd genoeg is in te grijpen.’; Brief
van Jan Karel van der Haagen aan Jan van Gelder, 28 maart 1944. Archief rkd 19321975, inv.nr 165 (H), waarna een schrijven volgt van Van Gelder: ‘Je schrijven betreffende het onderhoud met Dr. Plutzar / heb ik ontvangen. Het spijt mij, dat hij er zoo
overdenkt. Ik / heb Dr. Göp[e]l van het een en ander in kennis gesteld, die het / met
de opvatting van Dr. Plutzar niet eens was, aangezien de / praktijk in zulke zaken wel
anders is dan de theorie. Hij / heeft mij gezegd, dat hij zich nog zelf met Dr. Plutzar
hier- / over in verbinding zal stellen om hem te zeggen op welke / gronden hij meent
dat het schrijven van de Commissaris-Gene- / raal voor Bestuur en Justitie zijn nut
kan hebben. Wij moe- / ten deze bespreking dus maar afwachten’; Brief van Jan van
Gelder aan Jan Karel van der Haagen, 2 april 1944. Archief rkd 1932-1975, inv.nr 165
(H). – F. Plutzar was leider van de Hauptabteilung Wissenschaft, Volksbildung und
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Kulturpflege van het Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz. Deze afdeling
had de verantwoordelijkheid over de kunstwerken in de Nederlandse musea.
92 	Ook Helmuth Lütjens was een oude bekende uit Berlijn. In de periode 1921-1923
werkte hij twee jaar als assistent aan het Kupferstichkabinett waarvan Friedländer
directeur was; Feilchenfeldt 2010, p. 76-77.
93 	Zie noot 74.
94 	Zie noot 83. Zie verder ook Plietzsch 1955, i.h.b. pp. 160, 193, 215-220.
95 	Afschrift van een brief van Helmuth Lütjens aan Walter Feilchenfeldt sr., 20 oktober
1945. Zürich, Paul Cassirer-Walter Feilchenfeldt Archiv.
96 	Afschrift van een brief van Helmuth Lütjens aan Walter Feilchenfeldt sr., 20 oktober
1945. Zürich, Paul Cassirer-Walter Feilchenfeldt Archiv.
97 	Brieven van Horst Gerson aan Hans Schneider en vice versa, 28 september en 18
oktober 1946, Archief rkd 1932-1975, inv.nr 20 (S).
98 	Brief van Max Friedländer aan Jan van Gelder, 27 november 1944. Archief rkd 19321975, inv.nr 16 (F).
99 	Brinkgreve 1957.
100 	Notitieboekje M.J. Friedländer, 1945-1946, p. 57. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.
nr 306. Zie bijvoorbeeld de website Geschiedenis van Aalter (https://geschiedenisvanaalter.blogspot.nl/2010/09/georges-hulin-de-loo-1862-1945.html#!/2010/09/
georges-hulin-de-loo-1862-1945.html; geraadpleegd 17 juni 2017).
101	Notitieboekje M.J. Friedländer, 1945-1946, pp. 2, 4, 8, 16. rkd, Archief M.J. Friedländer,
inv.nr 306. Zie ook noot 87.
102 	Overigens waren ook na de oorlog de problemen voor Friedländer nog niet voorbij.
Zo schreef hij op 4 augustus 1945 aan Horst Gerson: ‘Durch Gerüchte, daß / hier
alle “Deutsche” ver- / haftet werden, ein wenig / beunruhigt, weniger für / meine
Person als für / frl. Viegelahn, bitte ich Sie / mit Dr. v.[an] G.[elder], der ja zur / Zeit
in London sein soll, / zu sprechen, sobald er / zurückgekehrt sein wird. / Vielleicht
kann er mir / einen Brief schicken, in / dem meine “Unschuld” u.[nd] / auch die
meiner Haus- / dame bestätigt wird. / Falls ich, wenn auch nur / für wenige Tage,
abge- / holt werden sollte, würde / ja, gegen das Interesse des / Rijksburos, meine
Biblio- / thek in Gefahr kommen [...].’; Brief van Max Friedländer aan Horst Gerson,
4 augustus 1945. Archief rkd 1932-1975, inv.nr 17 (F), zonder nr. Ter geruststelling
schreef Gerson onmiddellijk terug: ‘Sobald Dr. van Gelder aus London zurück ist,
werde ich ihn bitten, für Sie noch einen Brief zu schreiben. [...] Ich glaube nicht, dass
man Sie belästigen wird, aber wir wollen gerne alle Vorsorgen nehmen, die möglich
sind.’; Brief van Horst Gerson aan Max Friedländer, 7 augustus 1945. Archief rkd
1932-1975, inv.nr 17 (F), zonder nr. Zodra Van Gelder was teruggekeerd, werd de
belofte gestand gedaan en een verzoekschrift opgesteld: ‘(Ondergeteekende) Dr. J.G.
van Gelder, [...], verklaart hierbij, dat hij ten volle ondersteunt het verzoek van Dr.
M.J. Friedländer, waarbij hij vraagt, op grond van de verdiensten, die hij ten opzichte
van de Nederlandsche schilderkunst en de Nederlandsche kunstgeschiedenis heeft
verworven, om hem, krachtens Art. 37 van het K.B.E. 133, betreffende het vijandelijk
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vermogen, vrij te stellen van de in bovengenoemd besluit ten aanzien van het vijandelijk vermogen getroffen of te treffen maatregelen. // Aangezien Dr. Friedländer
ten nauwste verbonden is aan de werkzaamheden van het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie, waaraan hij zijn wetenschappelijk materiaal heeft
afgestaan met het recht van vruchtgebruik, is het ten hoogste gewenscht, dat hem
het verblijf in Nederland niet wordt ontzegd. // Van 1940 af heeft ondergeteekende in
voortdurend contact gestaan met Dr. Friedländer. Hij kan hierbij verklaren, dat deze
politiek volkomen betrouwbaar is. De wetenschappelijke verdienste en de wereldreputatie, die Dr. Friedländer bezit, behoeven geen nadere toelichting. Ten zeerste
hoopt ondergeteekende, dat spoedig, nu het bankconto bij de Amsterdamsche Bank
reeds is geblokkeerd, maatregelen kunnen worden getroffen, die Dr. Friedländer
weer in dezelfde positie brengen, die hij voordien in Nederland innam. // Mocht het
noodig zijn nog de meening van andere kunstgeleerden te vragen, wat ondergetee
kende in dit geval wel niet het geval acht, dan is hij gaarne bereid stappen te doen
om handteekeningen te verwerven. Toezegging hiervoor heeft hij reeds verkregen.’;
Verzoekschrift door Jan van Gelder aan het Nederlandse Beheersinstituut, 17 augustus 1945. Archief rkd 1932-1975, inv.nr 17 (F), zonder nr. Uiteindelijk zou het tot 20
augustus 1946 duren voordat Friedländer en zijn huishoudster Emilie Vigelahn door
het Nederlands Beheersinstituut ‘niet langer w[e]rden beschouwd als vijandelijke
onderdanen in de zin van het Besluit Vijandelijk Vermogen’; ind, Naturalisatiedossier
M.J. Friedländer, nr N.A. 484/114.
103 	Jaarboek Rijksuniversiteit Utrecht 1947-1948, pp. 143-145, 195. De bul behorende bij
het eredoctoraat bevindt zich in Den Haag, rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 349.
104 	Brief van Jan van Gelder aan de heer Tenkink, 14 augustus 19[50] (brief is langs de
rechterzijde beschadigd, waardoor het jaartal en een deel van de tekst is weggevallen). ind, Naturalisatiedossier M.J. Friedländer, nr N.A. 484/114.
105 	Brief van Gerrit Abraham van Poelje aan Hare Majesteit de Koningin, 13 april 1954.
ind, Naturalisatiedossier M.J. Friedländer, nr N.A. 484/114.
106 	Brinkgreve 1957. Persberichten met aandacht voor zijn negentigste verjaardag werden door Friedländer zorgvuldig bewaard, evenals felicitaties van bondskanselier
Konrad Adenauer en de president van de Bondsrepubliek Duitsland, Theodor Heuss;
rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nrs 15, 16, 20.
107 	Zo eerde de Freie Universität Berlin hem met een eredoctoraat in de Letteren; Bul
eredoctoraat Freie Universität Berlin. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nrs 378, 379.
108 	Getuigschrift behorend bij de benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 12.
109

Friedländer 1957. De bijdragen zijn van Erwin Panofsky, Jakob Rosenberg, Vitale
Bloch en Jan van Gelder.

110 	Oorkonde Staatliche Museen zu Berlin. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 347.
111 	Getuigschrift behorend bij de benoeming tot Commandeur in de Orde van Leopold
II. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nrs 1, 382. De tentoonstelling over Dieric
Bouts was na Brussel ook nog in het Prinsenhof te Delft te zien; Cat. tent. Brussel/
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Delft 1957-1958, p. 2: ‘A Max J. Friedländer, l’éminent spécialiste de la peinture des
Anciens Pays-Bas qui a fêté le 5 juin 1957 son 90e anniversaire.’
112 	Testament van Max J. Friedländer, opgemaakt 6 december 1956. Met dank aan David
Neumann.
113 	J.W. Goethe, Faust II, ‘Lied des Lynkeus’ (Fünfter Akt), 1832.
114 	Panofsky 1967, p. 9
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6. de antwerpse maniëristen:
een onontwarbare kluwen

Had Friedländer zich in het voorgaande decennium al een aantal malen kort
uitgelaten over wat hem als een ‘schwieriges und wirres Kapitel’ toescheen en
bijgevolg om opheldering vroeg,1 in 1915 publiceerde hij zijn eerste overzichtsartikel over de Antwerpse Maniëristen.2 Maar al in 1908, in een bijdrage naar aanleiding van de verwerving van een schilderij door de Meester van 1518 voor de
Berlijnse Gemäldegalerie (afb. 1), plaatste Friedländer zijn eerste welgemeende
hartenkreet: ‘Es ist endlich an der Zeit, die Wirrnis zu lichten, die sich um den
Meisternamen Herri met de Bles gebildet hat.’3 Hij is zich dan al bewust van de
problematiek die de Antwerpse schilderijenproductie uit de periode rond 1520 in
petto heeft en zet deze in kort bestek uiteen: ‘Offenbar sind mehrere Meister, die
im Schulzusammenhänge stehen, zu unterscheiden. Die Scheidung ist schwierig,
weil starke Individualitäten nicht hervortreten, weil viele Kopien, die Stilgrenzen
verwischend, sich einmengen. [...] Es genügt nicht, zwei oder drei Bilder als von
einer Hand entstanden zusammenzustellen und die Gruppe mit einem willkürlichen Namen zu stempeln. Erwünscht sind Gruppierungen, in deren Mitte ein
zeitlich oder örtlich, besser noch zeitlich und örtlich fixiertes Bild steht.’4
Hoezeer Friedländer worstelde met de problematiek komt mooi voor het voetlicht in zijn notitieboekjes uit 1911. Om zijn ideeën te ordenen noteerde hij vrij
nauwgezet de sporen waarlangs zijn redenering voerde. De grote vraag die hem
in eerste instantie bezighield was waar het beste te beginnen. Omdat bij de schilderijen sprake is van atelierproductie en bijgevolg van meerdere handen die bij
de totstandkoming zijn betrokken, leek het hem beter om zich eerst te richten op
de tekeningen, vaak ontwerpen voor glasruitjes, die juist niet met medewerking
van leerlingen of assistenten tot stand zijn gekomen. Tegelijkertijd, zo redeneerde hij enkele regels later, houdt deze keuze ook een nadeel in, want de tekeningen, mede door hun grote verscheidenheid, bieden weinig mogelijkheden om
kleur en composities met elkaar te vergelijken. Een beter uitgangspunt zou derhalve de Aanbidding der Wijzen zijn uit de Pinacoteca di Brera te Milaan (afb. 2).
Niet alleen omdat dit drieluik vanwege zijn rijke compositie en originaliteit een
kunstenaarspersoonlijkheid zou kunnen prijsgeven, maar ook omdat voorstellingen van de Aanbidding der Wijzen veelvuldig voorkomen. Het is Friedländers ver-
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1. Meester van 1518, Christus neemt afscheid
van Maria, Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin
– Gemäldegalerie. Foto uit: Fotoarchief Max J.
Friedländer, rkd
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2. Jan de Beer,
Drieluik met de
Aanbidding der
Wijzen, Milaan,
Pinacoteca di Brera

wachting dat door het vergelijken van dezelfde voorstellingen het gemakkelijker
zal zijn om uiteindelijk verschillende kunstenaarspersoonlijkheden te kunnen
aanwijzen.5
In de zomer van 1911 zette Friedländer zich voor het eerst serieus aan de ontrafeling van de zogeheten ‘Blesfrage’. Oorspronkelijk lag het in zijn bedoeling
om zijn bevindingen als boek uit te geven, maar de taaiheid van de materie deed
hem kennelijk besluiten dat een artikel een betere vorm zou zijn.6 Behalve van
de tekeningen en de schilderijen die zich in musea, bij particuliere verzamelaars
en in de kunsthandel bevonden, was hij zich tevens bewust van de gebeeldhouwde retabels die vanuit Antwerpen naar elders waren geëxporteerd en nog altijd
vele kerkinterieurs sierden. Zo noteerde hij gegevens betreffende de retabels te
Viborg en Saeby (Denemarken), en Kempen en Linnich (Duitsland). Ook kende
hij noodnamen toe aan de geschilderde luiken van een aantal van deze retabels.
Zo schreef hij de luiken van Saeby en Linnich toe aan de ‘Meister der grinsenden
Juden’ en die van Viborg aan de ‘Zahn Meister’ (of ‘Meister mit den Zähnen’).7
Hoewel Friedländer er zich in zijn notitieboekjes niet over uitlaat, heeft het
er alle schijn van dat tijdens het voorbereidende proces waarin het voorhanden
zijnde materiaal in kaart werd gebracht, hij zich moet hebben gerealiseerd dat
de enige manier om enigszins grip te krijgen op de materie was gelegen in de
afbakening van het werkmateriaal, in plaats van alle gekende kunstwerken in
het onderzoek te willen betrekken. Zijn zoektocht naar de juiste structuur waarin
de verschillende groepen zich tot elkaar verhouden, lijkt eveneens op dit besef
te wijzen. De eerste mogelijkheid die Friedländer verkent is het principe van de
kettingreactie, waarbij de voorgaande schakel telkens de navolgende direct beïnvloedt en deze invloed vervolgens nog naijlt in de daarna volgende schakels. De
tweede mogelijkheid volgt het model van de stervorm, waarbij er sprake is van
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één gemeenschappelijke bron. De groepen die de stralen vormen, vertonen dan
alle een directe verwantschap hiermee en onderling enkel indirect en in dezelfde
mate als waarmee ze zich verhouden tot de kern. Geen van beide structuren, zo
blijkt al snel de slotsom te zijn, voldoen aan het beeld dat het werkmateriaal vertoont. De beste voorstelling lijkt die van ‘eine Verschlingung der Fäden’ te zijn.
In deze structuur is sprake van het principe van het atelier als collectief, waarbij
versies van eenzelfde compositie door verschillende handen werden uitgevoerd.
Dit zou zowel de verwantschappen als de tegenstellingen tussen de verschillende
versies verklaren.8
De worsteling met het Bles-vraagstuk komt ook tot uiting in een brief, die hij
zijn zeer gewaardeerde vakgenoot Georges Hulin de Loo in diezelfde zomer van
1911 schreef en wiens inzichten hij benutte om zijn eigen ideeën aan te toetsen.
Immers, ook Hulin hield zich in deze jaren bezig met de Antwerpse schilderschool in de vroege zestiende eeuw en zou zijn bevindingen in 1913 publiceren:9
Sehr verehrter Herr Professor,
Besten Dank für Ihren
Brief. Ich freue mich sehr
darauf, daß Sie nach
Berlin kommen und
hoffe, bei Durchsprechung
der Bles-Materie an
Klarheit zu gewinnen.
4 oder 5 Maler kann ich
wohl unterscheiden, aber
ich weiß nicht, wie sie
zusammenhängen, in
welchem Verhältnis sie
zueinander stehen.
Auch scheint mir möglich,
daß mehrere dieser
Maler zusammen in
einer Werkstatt tätig
waren.
In Bezug auf das
Münchener Triptychon,10
das in der Komposition
mit dem Karlsruh[er]-Baseler11
stimmt (es giebt noch
andere Repliken) bin ich
nicht ganz Ihrer Meinung.
Den Meister, dem Sie es
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zuschreiben u.[nd] den Sie
charakterisieren, kenne ich
auch aus seinen Anbetungen
in Brüssel u.[nd] Antwerpen.12
Das Münchener Triptychon
scheint mir aber nicht von
ihm zu sein. Vielleicht hatten
Sie keine Abb.[ildung] vor sich und
haben es verwechselt mit
einem anderen Bilde. –
Alles Weitere mündlich.
Bitte, bringen Sie die
Abb.[ildung] der Londoner Zeichnung mit, auch die Abb.[ildung]
des Liller Bildes, dessen ich
mich nicht entsinne, falls
Sie eine besitzen.
Mit den besten Grüßen
bin ich Ihr treu ergebener
M.J. Friedländer13
Ondanks dat de gedachtewisseling met Hulin zijn nut zal hebben gehad, was
Friedländer er in 1912 nog altijd niet uit:
8. IIII. nehme wieder BlesArbeit vor u.[nd] revidiere m.[eine]
Ansicht. Stoße auf alten
Schwierigkeiten, die Gruppen
von einander zu lösen.
Beste Mittel scheinen
Handformen. Alte MorelliWeisheit bestätigt sich.
will nochmals systematisch
mir die Hände durcharbeiten14
Of het vergelijken van de handen, een van de beeldkenmerken waaraan volgens
Giovanni Morelli een schilder onomstotelijk was te herkennen, daadwerkelijk behulpzaam is geweest, valt te betwijfelen. In zijn notitieboekjes komt Friedländer
er in ieder geval niet meer op terug. En ook het artikel dat uiteindelijk in 1915 het
licht zag, geeft er bepaald geen blijk van dat het Bles-vraagstuk naar tevredenheid was opgelost.
Dit eerste overzichtsartikel, getiteld ‘Die Antwerpener Manieristen von 1520’,
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waarin Friedländer zijn belofte gestand deed een poging te wagen, opent begrijpelijkerwijs dan ook ietwat mopperig. Zijn doelstelling was om een ordening aan
te brengen in de ergernis opwekkende, almaar aanzwellende massa van schilderijen die gemakshalve werden ondergebracht in het oeuvre van Herri met de
Bles. Een ondankbare klus, zo stelt Friedländer, die bijkans door alle onderzoekers tot dusver uit de weg is gegaan. De weinige pogingen die zijn ondernomen
om individuele handen aan deze wirwar te onttrekken, zijn daarbij mislukt.15 Een
belemmering vormt bovendien de omstandigheid dat slechts een klein deel van
de schilderijen zich in openbare collecties bevindt; het overgrote deel is in particuliere handen of bij de kunsthandel.
Naast het groeperen van schilderijen met als doel in de gemeenschappelijke
kenmerken een kunstenaarspersoonlijkheid te ontdekken, had Friedländer zich
tevens ten doel gesteld om de verhouding tussen deze groepen bloot te leggen.
‘Leider’, verzucht hij, ‘habe ich dieses Ziel nicht erreicht’. Friedländer constateert
niet verder te zijn gekomen dan het samenstellen van een aantal groepen zonder
daarmee de vinger te hebben gelegd op kunstenaarspersoonlijkheden. De schuld
hiervan, zo stelt hij vast, ligt bij de aard van het materiaal. Het nagenoeg ontbreken
van signaturen of opschriften op de werken zelf, alsook van bruikbare archivalische gegevens maakten het bovendien onmogelijk om solide verbanden te leggen,
waardoor de door Friedländer gepresenteerde hypothese nauwelijks fundament
had. Ondanks meerdere pogingen tot een bevredigende indeling te komen, moet
Friedländer toegeven dat zijn methode zich niet laat toepassen op ateliers. Niet
verwonderlijk overigens, zo beëindigt hij de eerste pagina van zijn artikel, wanneer
men zich voorstelt dat het Antwerpse Maniërisme een tijdelijke mode is geweest,
waarbij meerdere ateliers voorzagen in een gelijkaardige productie. Een vaststelling die door navolgende onderzoekers niet zou worden ontkracht.
Had Friedländer in zijn eerste overzichtswerk Von Eyck bis Bruegel, dat een jaar
later verscheen, zich nog veroorloofd de Antwerpse Maniëristen goeddeels links
te laten liggen,16 wellicht in de hoop dat vakgenoten zich in de materie zouden
verdiepen, in zijn veertiendelige reeks Die altniederländische Malerei viel dat niet
te verantwoorden.17 Met enig misnoegen vertrouwt hij de lezer in het voorwoord
van deel xi toe: ‘was die Ordnung der Antwerpener Produktion betrifft, haben meine mühseligen Versuche [verwijzend naar zijn overzichtsartikel uit 1915] kaum
irgend jemanden zur Nachprüfung oder Ergänzung angelockt, so daß ich bei neuer Durcharbeitung des Materials im wesentlichen auf eigene Beobachtungen angewiesen geblieben bin’.18 Reeds Paul Wescher had in 1921, naar aanleiding van
het verschijnen van een beknopte variant van Friedländers artikel uit 1915,19 zijn
verbazing uitgesproken over het bij de vakgenoten ontbreken van enig enthousiasme om de Antwerpse Maniëristen nader onder de loep te nemen: ‘Auf den Aufsatz
Friedländer’s im Preusischen Jahrbuch 1915 “Antwerpener Manieristen um 1520”,
der mit dem scharfen Blick und immensen Gedächtnis, die diesem Forscher eigen,
Gruppen zusammengehöriger Bilder aus dem wüsten Chaos des Blesnachlasses
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rettete und vervollständigte, ist eigentlich merkwürdig wenig erfolgt. Selbst die
Museumsleute, die es doch in erster Linie betraf, hielten es offenbar nicht für lohnend, ihre einschlägigen Stücke näher daraufhin anzusehen’.20 Dat het opnieuw
doorwerken van het materiaal Friedländer weinig vreugde had bezorgd, blijkt overigens uit een notitie die hij zijn notitieboekje in het voorjaar van 1933 toevertrouwde: ‘”Vorschau als Abgesang” / Titel für m.[einen] B[an]d. XI’.21
Uitgangspunt in Friedländers onderzoek is een Aanbidding der Wijzen in de Alte
Pinakothek te München (afb. 3).22 Naar zijn oordeel een betrekkelijk onbeduidend
schilderij, maar in tegenstelling tot de vele in stijl verwante schilderijen, het enige
werk dat een signatuur draagt: henricvs blesivs f.23 Het is aan Gustav Glück te danken, zo schrijft Friedländer, dat de kunstwetenschap tot het inzicht is gekomen dat
deze Aanbidding der Wijzen, ondanks de signatuur, niet langer kan worden opgevat
als een jeugdwerk van Herri met de Bles.24 In de optiek van Glück is er geen enkele
stilistische overeenkomst te ontwaren tussen de Aanbidding, de talrijke hieraan
verwante werken en de later te dateren landschappen die eveneens tot het oeuvre
van Herri met de Bles worden gerekend.25 Sterker zelfs, de signatuur bleek een
latere toevoeging te zijn en werd om die reden in 1911 verwijderd.26

3. Pseudo-Bles,
Aanbidding der
Wijzen, München,
Alte Pinakothek
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De valse signatuur bleek de opmaat te zijn voor nog meer problemen. Te beginnen bij het feit dat het gekozen uitgangspunt ineens een naam ontbeerde.
Friedländer loste dit op door de anonieme schilders verantwoordelijk voor de
schilderijenproductie in een sterk verwante stijl, bijeen te brengen onder de noemer ‘Antwerpener Manieristen von 1520’.27 Onmiddellijk voegt hij er evenwel aan
toe dat deze noodgreep bedenkelijk is: het begrip ‘manier’ is eigenlijk veel te
algemeen, maar tegelijkertijd kunnen de uiterlijke kenmerken van deze schilderijen wel als maniëristisch in engere zin worden opgevat. Om de algemeenheid
van de benaming ‘Maniëristen’ enigszins op te heffen, heeft hij er een plaats- en
een tijdsaanduiding aan verbonden: ‘Antwerpen’, omdat de vruchtbaarste ateliers
zich in die stad hebben bevonden en ‘1520’, omdat de meeste werken, hoewel
doorgaans niet gedateerd, rond die tijd moeten zijn ontstaan.28

Stijl versus manier
De benaming ‘Antwerpse Maniëristen’ noopte Friedländer ertoe in Die altniederländische Malerei, alvorens op de kunstwerken zelf in te gaan, een inleiding te
wijden aan wat hij nu precies bedoelde met de ongelukkig gekozen benaming.29
Immers, de term ‘maniërisme’, afgeleid van het Italiaanse maniera, werd al gebruikt om een stijlperiode aan te duiden die zijn wortels had in Italië, omstreeks
1520 was ontstaan en, in tegenstelling tot het Antwerpse Maniërisme, een flink
aantal decennia stand hield. De wijze waarop Friedländer de lezer het verschil
probeert uit te leggen tussen ‘stijl’ en ‘manier’ is een knap staaltje proza geworden waarin zijn taalgevoel, alsook zijn vermogen om bij de lezer de juiste associaties op te roepen, mooi voor het voetlicht komen.30 Stijl, aldus Friedländer,
vertonen kunstwerken die zijn ontsproten aan het genie van de kunstenaar, die
voortkomen uit diens innerlijke gemoed. Manier, daarentegen, is kunstmatig tot
stand gekomen en ontbeert daardoor scheppende kracht en originaliteit. De gekunstelde vormentaal van de Antwerpse Maniëristen, die tot uitdrukking komt
in overdreven lichaamshoudingen, wapperende gewaden en uitbundig kleurgebruik, is in Friedländers ogen een gemakzuchtig trucje dat zonder enige bezieling telkens weer wordt toegepast. Het is als een parafrase die haar diepere
betekenis heeft verloren, maar nog enkel decoratieve waarde heeft: ‘Manier ist
Stil in Konservenform’.31 De scheppende kunstenaar baant zich een weg, zonder
op voorhand precies te weten waar hij uitkomt; de Maniërist, daarentegen, volgt
braaf een reeds aangelegd spoor (‘Stil schaffend, bahnt sich der Meister den Weg;
als Manierist bewegt er sich auf Geleisen’).32 Een verklaring voor dit terugvallen
op gemakzucht geeft hij ook: het hoge tempo waarin de Antwerpse metropool en
daarmee de kunstmarkt tot bloei kwamen, leidde ertoe dat een deel van de schilders hierop behendig inspeelde en ondernemer werd.33 Zij kozen voor gemakkelijk verteerbare voorstellingen in weergaloze kleuren en wisten bovendien de
mogelijkheden van meewerkende leerlingen en assistenten in het atelier maximaal te benutten. De vergezochte gemaaktheid van het Antwerpse Maniërisme,
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aangezwengeld door economische motieven, kreeg daarmee een minderwaardige kwalificatie ten opzichte van kunst die een ‘stijl’ representeerde.
De negatieve kwalificatie van ‘manier’ ten opzichte van ‘stijl’ tekende zich overigens al af in het artikel van Glück uit 1901, wanneer hij de tijdgenoten en navolgers van Joos van Cleve ter sprake brengt. De werken van deze mindere goden,
aldus Glück, getuigen ervan hoe gemakkelijk de ‘smaakvolle stijl’ (‘liebenswürdige Geschmack’) van Van Cleve ontaardt in manier (‘wie leicht dieser Stil bei
geringeren Kräften in Manier ausarten konnte’). In tegenstelling tot hen heeft
Van Cleve in zijn werken ‘nirgends störende Manierirtheit’ toegelaten.34 Glück
beschouwt deze groep schilders ook meer als handwerklieden dan als kunstenaars, een opvatting die door Friedländer werd overgenomen.35
Een van de weinige tijdgenoten die kritiek uitoefende op Friedländers ongelukkig gekozen benaming ‘Antwerpener Manieristen von 1520’, was Ludwig Baldass.
Vier jaar na het verschijnen van deel xi van Die altniederländische Malerei publiceerde Baldass een artikel waarin hij twee redenen geeft waarom de term
‘Maniëristen’ naar zijn stellige overtuiging pertinent onjuist is.36 In de eerste
plaats waren het niet de voortrekkers die vervielen in ‘manier’, maar enkel hun
‘zahlreiche, fast handwerksmäßigen Mitläufer’. Een verschijnsel, aldus Baldass,
dat men ook bij andere kunststromingen aantreft. Geen enkele reden dus om
de gehele groep als Maniëristen aan te duiden. Maar belangrijker nog achtte hij
de omstandigheid dat in de kunstgeschiedenis de term ‘Manierisme’ al aan een
andere kunststroming was toebedeeld, namelijk het Italiaanse Maniërisme – een
punt waar Friedländer zelf ook al kort op had gewezen. Begripsverwarring lag
daarmee op de loer en derhalve was het beter om voor een andere benaming
te kiezen. Bovendien, zo vervolgde Baldass zijn betoog, waren de schilders die
Friedländer Antwerpse Maniëristen had gedoopt, eerder als ‘Spätgotiker’ te bestempelen, daar zij welbeschouwd hun wortels hadden in de vijftiende eeuw en
geen nieuwe kunststroming vertegenwoordigden.37 De Antwerpse Maniëristen
vormden in de ogen van Baldass een uitloper van een onderstroom, die zich al in
de vijftiende eeuw manifesteerde in werken van zowel de in Brussel werkzame
Meester van Sint Goedele alsook van de in de Noordelijke Nederlanden te situeren Meester van de Virgo inter Virgines. Deze onderstroom, in de vijftiende eeuw
nog vertegenwoordigd door de kleinere meesters, kwam in de zestiende eeuw
gaandeweg steeds meer aan de oppervlakte om zich vervolgens ten volle te openbaren, zowel in de Zuidelijke als in de Noordelijke Nederlanden. Op het moment
dat deze als onderstroom begonnen laatgotische stijl ook door de grote kunstenaars werd geabsorbeerd, zo betoogt Baldass, ging hij zijn eigen weg en kwam er
ruimte voor vernieuwing. In zijn optiek vormden de Antwerpse Maniëristen dus
geen aparte groep, maar maakten deel uit van een brede, laatgotische stroming.38
De stilistische ontwikkelingsgeschiedenis zoals door Baldass geschetst, ging
echter voorbij aan waar het Friedländer om te doen was: het op basis van stijlkenmerken onderscheiden van artistieke persoonlijkheden en hoe zij in verhouding
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tot elkaar moesten worden bezien. De kritiek van Baldass op de terminologie,
hoezeer hij daar tot op zekere hoogte ook een punt mocht hebben, loste geenszins
het vraagstuk op hoe orde te scheppen in de massa. In wezen maakte Baldass een
tegengestelde beweging door stilistische kenmerken niet zozeer van elkaar te
willen onderscheiden, maar ze juist met elkaar te verknopen. En met die benadering kwam hij nu net niet tegemoet aan Friedländers genuanceerde doelstelling
om de vinger te leggen op de verschillen binnen de overeenkomsten.

Indeling in groepen
Het probleem van het Antwerpse Maniërisme, dat zich in 1915 al aftekende, bewees zich in 1933 onoplosbaar: de naar inteelt neigende vervlochtenheid (‘inzuchthafte Verflochtenheit’) van stijlkenmerken. Van de verschillende groepen
die Friedländer had weten te onderscheiden, was het hem geenszins duidelijk of
elk daarvan ook een afzonderlijke artistieke persoonlijkheid vertegenwoordigde.
‘Die Maler scheinen sich aneinander zu drängen, beieinander Halt zu suchen,
eine freimauerhafte Gemeinschaft zu bilden.’ Net als in 1915 restte hem weinig
anders dan zich te verontschuldigen aan de lezer voor het magere resultaat.39
In zijn bijdrage uit 1915 komt Friedländer tot een indeling in vijf groepen die
in 1933 werd uitgebreid tot acht groepen, waarbij het geenszins in zijn bedoeling
lag naar volledigheid te streven.40 Elke groep bestaat doorgaans uit één of enkele
kernstukken waaromheen andere stukken zijn gegroepeerd, die hiermee in meer
of mindere mate stilistische verwantschap tonen.

‘Der Pseudo-Blesius’
De eerste groep heeft Friedländer gevormd rond de Aanbidding der Wijzen uit
München waarvan de anonieme maker, nadat de signatuur henricvs blesivs f een
latere toevoeging bleek te zijn, is omgedoopt tot Pseudo-Bles (afb. 3).41 Naast het
Münchense stuk beslaat de groep nog vier andere werken, waaronder een schilderij uit Berlijn (afb. 4),42 aangevuld met een werk uit New York dat Friedländer
nauw verwant acht, maar niet voldoende om het overtuigend in de PseudoBles-groep op te nemen (afb. 5).43 Volgens Friedländer zijn de schilderijen in
de Pseudo-Bles-groep afkomstig uit één atelier en alle min of meer gelijktijdig
ontstaan. Gezien het kleine formaat, zo betoogt hij, ligt het niet voor de hand
dat meerdere handen aan een schilderij hebben gewerkt, wat niet uitsluit dat
meerdere schilders in het atelier werkzaam waren. De schilderijen kenmerken
zich door ‘die Sucht, überall malerische Unruhe zu stiften und im Ganzen eine
prickelnde Wirkung zu erzielen’.44
In deel xi van Die altniederländische Malerei uit 1933 vangt Friedländer zijn overzicht van de Antwerpse Maniëristen eveneens aan met de vijf werken, die hij met
zekerheid aan de Pseudo-Blesius (Pseudo-Bles) meent te kunnen toeschrijven.45
Hij beschouwt deze kleine groep als de oudste van alle te onderscheiden groepen
binnen het Antwerpse Maniërisme, waardoor, zo stelt hij verwachtingsvol, ‘der
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4. Pseudo-Bles, Onthoofding van de H. Johannes
de Doper, Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin
– Gemäldegalerie. Foto uit: Fotoarchief Max J.
Friedländer, rkd
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Stilkritiker sich deshalb in Hoffnung wiegen kann,
bei seinem Basteln an dem verknotenen Geflechte
gerade hier den Anfang des Fadens in die Hand
zu bekommen’.46 Want niet alleen liet de kluwen
die hij Antwerps Maniërisme had gedoopt, maar
moeizaam individuele handen aan zich onttrekken, ook de scheidslijn tussen de vertegenwoordigers pur sang van het Antwerpse Maniërisme
en de schilders die zich slechts in beperkte mate
en/of slechts tijdelijk door deze nieuwe stroming
lieten beïnvloeden, tekende zich niet altijd even
scherp af. Bovendien, zo wist Friedländer dankzij
de Liggeren van het Antwerpse Sint-Lucasgilde,
5. Anonieme Antwerpse
beperkte de invloed die het Antwerpse Maniërisme
uitoefende zich niet enkel tot Antwerpse schilManiërist, Prediking in
een kerk, New York, The
ders.47 Ook schilders van elders maakten zich de
nieuwe stijl eigen en lieten zich, om toegang tot de
Metropolitan Museum of Art
nieuwe afzetmarkt te verkrijgen, als vrijmeester
in Antwerpen registreren.48 Aan de vijf kernstukken voegde Friedländer in het catalogusgedeelte nog drie werken toe die in meer
of mindere mate verband leken te houden met de kerngroep, maar waarover hij
minder zeker was. Hieronder ook het schilderij uit New York, dat hij in 1915 reeds
in relatie tot de Pseudo-Bles-groep noemde (afb. 4).49

‘Der vermeintliche Jan de Beer’
De tweede groep is aanzienlijk groter – zestien schilderijen, aangevuld met enkele geschilderde kopieën en een tekening – en wordt aangevoerd door een drieluik met op het middenpaneel een Aanbidding der Wijzen (Milaan, Pinacoteca di
Brera),50 dat Friedländer toeschrijft aan Jan de Beer (ca. 1475-1536) en tevens
beschouwt als het oudste werk in de groep (afb. 2).51 De toeschrijving is gebaseerd op een vondst van zijn gewaardeerde collega Georges Hulin de Loo, die
in het British Museum in 1902 een studieblad met stilistisch zeer verwante koppen aantrof en de signatuur Jan de beer b 15[2]0 (afb. 6).52 In tegenstelling tot de
Pseudo-Bles-groep vertonen de werken in de tweede groep minder samenhang,
waardoor Friedländer twijfelt of de samengebrachte schilderijen wel van de hand
van één en dezelfde schilder zijn. Des te lager door hem in de lijst vermeld, des
te meer het schilderij stilistisch afwijkt: ‘Fast jede der notierten Kompositionen
zeigt ein Ansetzen zu Neuen.’53 Het drieluik te Milaan beschouwt Friedländer als
de meest extravagante exponent van het karakter van deze kunstenaarspersoonlijkheid: ‘Fürstlicher Glanz, festliches Gepränge, Fahnenschwingen und Jubel:
auf diesen Ton hat der Meister die Anbetung der Könige gestimmt’.54 De uitbundige composities die de werken in de eerste twee groepen kenmerken, verleidden
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Friedländer er vermoedelijk toe om
de Pseudo-Bles-groep voor te stellen
als mogelijk jeugdwerk van Jan de
Beer. Maar ook Hulin, als hij in 1913
de tekening publiceert in een artikel gewijd aan de oorsprong van de
Antwerpse schilderschool, vermeldt
dat de vlot getekende studiekoppen
stilistisch nauwe verwantschap tonen met de Pseudo-Bles.55
6. Jan de Beer, Studieblad met negen koppen,
In 1933 is de Jan de Beer-groep
Londen, British Museum
met een handvol schilderijen uitgebreid, maar het vertrekpunt blijft
het drieluik uit Milaan.56 Het is de
enige groep waarover Friedländer oprecht positief is en die naar zijn mening
enkele ‘glanzvolle Werke’ bevat.57 Het Milanese drieluik karakteriseert hij in
opgetogen bewoordingen als volgt: ‘Die figurenreichen Szenen [...] sind erfüllt
von sprühendem Leben, mit Leibern, die sich neigen, einander überschneiden,
mit flatternden Gewändern, exzentrisch ausfahrenden Gliedern. Der Vortrag
breitet gleichmäßig ein tropfig glitzerndes Gespinst über die Fläche. Wir lernen
einen Meister kennen, der für Fest-Dekoration aufs glücklichste begabt ist.’58
Opnieuw stelt hij vast dat de schilderijen die het einde van de opsomming in het
catalogusgedeelte uitmaken, in stilistisch opzicht ver verwijderd staan van de
eerste, ‘doch wird der Zusammenhalt der Kette nirgends unterbrochen’.59
Ook aan de hypothese dat het werk van de Pseudo-Blesius mogelijk jeugdwerk
is van Jan de Beer, wiens identiteit is gestoeld ‘auf der schmalen Basis der einen
signierten Zeichnung’, houdt Friedländer vast, echter ‘mit noch geringerer
Sicherheit’.60 Wellicht dat een tweetal schilderijen, waaronder het New Yorkse
stuk (afb. 4), als overgangsfase naar het rijpere werk van Jan de Beer kan
worden opgevat, maar het blijft bij louter een veronderstelling.61 Daarentegen is
Friedländer wel zeker over zijn opvatting dat Jan de Beer door zijn tijdgenoten
nauwelijks werd overtroffen in virtuositeit.62
Aan de Pseudo-Bles- en Jan de Beer-groep voegde Friedländer in 1915 nog een
elftal tekeningen toe, welke lijst in 1933 in iets gewijzigde vorm wederom wordt
opgesomd – overigens niet met de intentie volledigheid te pretenderen.63 De tekeningen, die niet zelden als voorbeelden voor glasruitjes hebben gediend, aldus Friedländer, vertonen hetzelfde fenomeen als de schilderijen: naarmate de
lijst vordert wijken de tekeningen stilistisch steeds meer af.64 Tegelijkertijd valt
in de ontwerptekeningen dezelfde ‘verfeinerte Geschmack für Flächenfüllung’
op die ook de schilderijen kenmerkt.65 Tekeningen en schilderijen, zo betoogt
Friedländer, grijpen als het ware ineen, waardoor ze toch een consistente groep
vormen.66
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‘Der Meister der v. Grooteschen Anbetung’
De derde groep bestaat uit elf schilderijen, alsmede een achttal geschilderde
kopieën die stilistisch buiten de groep vallen.67 Kernstuk vormt een drieluik met
op het middenpaneel wederom een Aanbidding der Wijzen, uit de verzameling
van de Freiherr Von Groote in Kitzburg (afb. 7).68 De lijst is verre van volledig,
aldus Friedländer, maar de beeldkenmerken zijn zo eenduidig dat een langere
lijst niets aan het beeld zou toevoegen. Friedländer bespeurt in de derde groep
geen kunstenaarspersoonlijkheid, maar veeleer een atelier dat zich telkenmale
verlaat op dezelfde composities en typen. Zelfs de beste werken, waaronder
het kernstuk, getuigen van saaiheid en fantasieloosheid. In vergelijking met

7. Meester van
de Von GrooteAanbidding, Drieluik
met de Aanbidding der
Wijzen, particuliere
collectie (voorheen
Kitzburg, Freiherr
Von Groote)

de eerste twee groepen, die vanwege hun originele voorkomen nog het prijzen
waard waren, kan deze groep op weinig waardering rekenen: ‘Die malerische
Lebendigkeit, das Helldunkel, der witzig pointierende Vortrag [...] mangeln hier
ganz und gar. Überall, wo Ausdruck erstrebt wird, sind die Lippen geöffnet, so
daß ein Zahn oder mehrere Zähne sichtbar werden. Dies is nahezu ein konstantes Merkmal. Oft stört ein nicht beabsichtigtes Grinsen.’69
Ook in 1933 is het duidelijk dat de schare werken die in het kielzog van de
Pseudo-Bles- en Jan de Beer-groepen meevaren niet op veel waardering mogen rekenen. De openingszin van het hoofdstuk ‘Nachfolger des Pseudo-Blesius’
windt er bepaald geen doekjes om: ‘Den Pseudo-Blesius-Bildern hängt sich eine
unabsehbare Menge zumeist geringwertiger Altäre und Tafeln an, die zu ordnen
eine recht peinliche Aufgabe ist.’70 Het ordenen van het materiaal op stilistische
gronden blijkt haast een onmogelijke opgave: ‘Wohl fügen sich bei stilkritischer
Vergleichung Glieder zu Gruppen oder Ketten zusammen, aber zwischen den
Bilder-Familien laufen verbindende Fäden hin und her, taucht immer wieder,
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Verwirrung stiftend, Übereinstimmung in Komposition und Typik auf, so daß wir
an mehr als einem Punkte daran verzweifeln, gestaltende Persönlichkeiten nebeneinander zu stellen.’71
Kernstuk van de derde groep, die in 1933 met de nodige werken was uitgebreid, vormde wederom het drieluik uit Kitzburg, dat daarmee de groep van
de naam ‘Meister der von Grooteschen Anbetung’ voorzag.72 Omdat de luiken
van dit naamgevende stuk dezelfde voorstellingen tonen als twee luiken uit de
Pseudo-Blesius-groep,73 bood dit, aldus Friedländer, de mogelijkheid de verhouding tussen de Pseudo-Blesius en diens navolger, de Meester van de Von GrooteAanbidding, te definiëren. De laatste komt er niet al te best vanaf: ‘Trotz den offenbaren Mängeln der Formkenntnis, z. B. in den kümmerlichen Händen, erzählt
der Pseudo-Blesius anschaulicher als sein Nachahmer, dessen Hinzufügungen
völlig nichtssagend sind. [...] Die kleinlich splittrige, durchwühlte und gefühlvolle Form des Pseudo-Blesius hat ein nüchtern trockenes Wesen angenommen.’74
Een pagina verder wordt het niet veel beter: ‘Sobald dieser Meister leb[h]afte,
namentlich freudig erregte Anteilnahme ausdrücken will, wie in den Flügeln des
v. Grooteschen Triptychons, verfällt er in ein verkniffenes Lächeln, ein Grinsen;
die Männerköpfe mit geöffneten oder zusammengepreßten Lippen erinnern ein
wenig an Nußknacker.’75

‘Der Meister der Antwerpener Anbetung’
De vierde groep beslaat negen schilderijen, aangevuld met een geschilderde
kopie en een tekening.76 De bijeengebrachte werken zijn gegroepeerd rondom
een klein drieluikje in de Antwerpse verzameling Ertborn, met op het middenpaneel het meest geliefde thema van de Antwerpse Maniëristen, de Aanbidding der
Wijzen (afb. 8).77 Ook hier is de lijst verre van volledig en kan nog ruimschoots
worden aangevuld. Evenals bij de vorige groep vormen de opgesomde werken
stilistisch geen eenheid waardoor, aldus Friedländer, ook hier samenwerking met
leerlingen is te vermoeden. Hoewel Friedländer nog een zekere waardering voor
het kernstuk kan opbrengen, slaat naar zijn overtuiging armzalige conventie hier
om in karikatuur.
In 1933 heeft Friedländer de vierde groep, die enigszins van samenstelling is
gewijzigd, de ‘Meister der Antwerpener Anbetung’ gedoopt, naar het Antwerpse
drieluikje dat ook al in 1915 het kernstuk vormde.78 Zijn poging de Meester van
de Antwerpse Aanbidding duidelijk te onderscheiden van de Meester van de Von
Groote-Aanbidding is volgens Friedländer zelf nauwelijks geslaagd te noemen. Er
restte hem weinig anders dan het hoofd te buigen: ‘Ich wage nicht mehr, einen
Grenzstrich zu ziehen zwischen der Gruppe der v. Grooteschen Epiphanie und
derjenigen der Antwerpener Anbetung, möchte auch nicht den einen Meister
als einen Nachfolger des anderen betrachten’.79 Overeenkomsten enerzijds,
maar het niettemin ontbreken van werkelijk stilistische eenheid anderzijds
noden Friedländer ertoe dezelfde conclusie te trekken als in 1915: ‘Gemeinsame
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8. Meester van de Antwerpse Aanbidding,
Drieluik met de Aanbidding der Wijzen,
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten (voorheen Antwerpen, ridder Florent
van Ertborn)

Arbeit mehrerer Gesellen in einer Werkstätte: mit solcher Vorstellung mögen die
Erscheinungen am ehesten zu erklären sein.’80

‘Der Meister von 1518’
De vijfde en laatste groep die Friedländer in 1915 samenstelde, is tevens ook de
grootste. Maar liefst 33 werken zijn in deze groep ondergebracht, alsmede een
elftal kopieën dan wel werken met vergelijkbare composities.81 De kern wordt
gevormd door vier panelen met episoden uit het leven van Maria (afb. 9),82 een
drieluik gewijd aan de H. Maria Magdalena in het museum te Brussel (afb. 10)83
en de luiken en delen van de predella van een gebeeldhouwd retabel in de
Marienkirche te Lübeck met episoden uit de jeugd van Christus (afb. 11).84 Het
retabel, dat 1518 is gedateerd, bracht Friedländer ertoe de anonieme schilder
‘Antwerpener Meister von 1518’ te noemen.85
In deze groep is eveneens sprake van verschillen in stijl. Zelfs binnen een
werk ontwaart Friedländer stijlverschillen, die wijzen op ateliermedewerking.
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9. Meester van 1518,
Visitatie; Vlucht naar
Egypte; Aanbidding der
Wijzen; Jezus onder de
schriftgeleerden (vier panelen van een Mariaretabel),
Londen, The National
Gallery; Honolulu,
Honolulu Academy of Arts
Gallery (voorheen New
York, Henry Goldman);
Antwerpen, Museum
Mayer van den Bergh

10. Meester van 1518, Drieluik met episoden uit
het leven van de H. Maria Magdalena, Brussel,
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België
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Friedländer onderscheidt in de vijfde groep drie fasen, waarvan de eerste wordt
vertegenwoordigd door de vier panelen met episoden uit het leven van Maria
en de tweede door het retabel te Lübeck en het Brusselse drieluik gewijd aan
Maria Magdalena. De luiken van het altaarretabel te Lübeck ziet Friedländer als
duidelijkste exponent van deze groep, waarbij voor de afzonderlijke voorstellingen gebruik is gemaakt van prenten door Albrecht Dürer.86 De zorgvuldige
uitvoering die de eerste fase kenmerkt, wordt in de tweede fase gevolgd door
een stoutmoedige, scherp karakteriserende vormgeving die in de derde fase is
verworden tot oppervlakkigheid, waarin de uitvoering als haastig en zorgeloos
voorkomt.
In 1933 is de groep met een aantal werken uitgebreid en ook iets van samenstelling gewijzigd.87 Hoewel ‘fruchtbar in außerordentlichem Maße’,88 woorden
waarmee Friedländer in 1933 het hoofdstuk over de ‘Meister von 1518’ aanvangt, en ondanks de ‘saftige und glänzende Farbigkeit, namentlich durch
prächtiges Lackrot’,89 is hij in 1933 nog altijd niet erg onder de indruk van de imposante Lübeckse retabelluiken waaraan de Meester van 1518 zijn naam heeft
te danken: ‘Der Kopf, soweit er nicht verkürzt erscheint – und um Verkürzung
bemüht sich der Meister oft und mit fragwürdigem Erfolge –, wirkt steil und
platt, indem die Stirne senkrecht abfällt, die lange Nase den glatten Lauf fortstetzt, und das Kinn Anschluß an die durchgehende Gerade des Profiles sucht.
In halbseitlicher Ansicht erscheint der Frauenkopf oft in eiförmig geschlossener Gestalt. [...] Die Männerköpfe, nicht selten mit offenem Mund, gehen
häufig, wo freundliche Teilnahme ausgedrückt wird, in scharfes und starres
Lächeln über’90. De halfslachtige wijze waarop de Meester van 1518 in de ogen
van Friedländer zijn figuren karakteriseert, straalt ‘müde Teilnahmlosigkeit’91
uit, ‘die, mit der Lebhaftigkeit der Aktion im Widerspruch, alle dramatische
Bewegung als Affektation bloßstellt’.92 En hoewel hij het Brusselse Magdalenadrieluik, dat hij enkele jaren vroeger dateert (‘um 1515 am ehesten’), als het
‘anspruchvollste und auffälligste’ werk van de Meester van 1518 beschouwt,
overweegt ook hier een weinig opwekkend oordeel: ‘Der Innenraum prunkt
mit einem sinnwidrigen Gemengsel von entarteter Gotik und mißverstandener
Renaissance [...].Unser Meister hat die Wirkung der leeren und unbeholfenen
Figuren-Komposition wesentlich auf die Sensation dieses phantastischen Käfigs
gestellt.’93 En ook zijn vroegste werk, de vier panelen met episoden uit het leven
van Maria, die aanzienlijk ingetogener van karakter zijn, mogen op niet al te
veel waardering rekenen.
Behalve aan de drie kernstukken, die in Friedländers optiek tevens een illustratie zijn van de stijlontwikkeling van de Meester van 1518, besteedt Friedländer in
1933 aan nog een handvol andere werken uit het oeuvre aandacht, die enigszins
de moeite van het kort aanhalen waard zijn. In zijn algemeenheid wordt de productie van de Meester van 1518 gekenmerkt door een gebrek aan originaliteit:
‘Der Meister von 1518, der keineswegs mit selbständiger Bauphantasie auftritt,
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11. Meester van 1518,
H. Maagschap; Droom
van Jozef (twee panelen van de predella van
het Mariaretabel uit de
Marienkirche te Lübeck),
Lübeck, St. Annen
Museum; Stuttgart,
Staatsgalerie. Foto’s
uit: Fotoarchief Max J.
Friedländer
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vielmehr, abgesehen von dem einmaligen Fehlstoß im Brüsseler MagdalenenAltare, mit den allgemein zugänglichen Formenelementen gedankenlos schaltet und die Ruinen in seinen Anbetungen nicht anders wie andere “Manieristen”
aufführt, vergißt fast nie die Rundbogen abwärts mit einer Reihe gotisierender
Krabben oder renaissancehafter Kringel zu garnieren. Dieses gelegentlich auch
sonst verwendete Motiv wird von ihm mit schrulliger Zähigkeit festgehalten.’94

‘Der Meister der Antwerpener Kreuzigung’
In 1933 heeft Friedländer aan de vijf groepen die hij in 1915 met meer of minder succes onderscheidde, nog een drietal groepen en enkele losse werken toegevoegd.95 De eerste van die drie groepen beslaat in het catalogusgedeelte vier
nummers,96 waarbij het eerste opgesomde werk, een Kruisigingstriptiek in het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, behalve als kapstok
tevens als naamgevend stuk fungeert (afb. 12).97 De ‘Meister der Antwerpener
Kreuzigung’ beweegt zich, naar Friedländers opvatting, in stilistisch opzicht in

12. Meester van de Antwerpse Kruisiging
(Adriaen van Overbeke), Drieluik met de
Kruisiging, Antwerpen, Maagdenhuis waarin is
ondergebracht het Museum van de Commissie
van Openbare Onderstand. Foto uit: Fotoarchief
Max J. Friedländer, rkd
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een andere richting dan de Meester van de Von Groote-Aanbidding en de Meester
van de Antwerpse Aanbidding. In tegenstelling tot wat zij gewoon zijn, zijn de
figuren in de werken van de Meester van de Antwerpse Kruisiging ‘krankhaft
mager und teilweise von unnatürlicher Länge’.98

‘Der Meister der Johannes-Martyrien’ en ‘der Meister
des Salomo-Triptychons’
De tweede groep die in 1933 werd toegevoegd, beslaat eveneens maar een handvol schilderijen.99 De groep wordt aangevoerd door twee panelen, de één uit het
Louvre te Parijs en de andere een vrije kopie naar het Berlijnse schilderij uit de
Pseudo-Blesius-groep.100 Aan beide panelen, die elk een episode uit het martelaarschap van respectievelijk Johannes de Evangelist en Johannes de Doper verbeelden, dankt de ‘Meister der Johannes-Martyrien’ zijn naam (afb. 13-14).101 De derde en tevens kleinste van de in 1933 toegevoegde groepen is, aldus Friedländer,

13. Meester van de Johannesmartelingen,

14. Meester van de Johannesmartelingen,

Martelaarschap van de H. Johannes de

Onthoofding van de H. Johannes de Doper,

Evangelist, Parijs, Musée du Louvre

particuliere collectie
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15. Meester van
de Salomotriptiek,
Drieluik met
het Oordeel van
Salomo, Den Haag,
Koninklijk Kabinet
van schilderijen
Mauritshuis

verwant aan de Meester van de Johannesmartelingen en door hem ‘Meister des
Salomo-Triptychons’ gedoopt,102 naar het kernstuk uit het Mauritshuis in Den
Haag (afb. 15).103 Het zijn de laatste twee groepen die zich, weliswaar onduidelijk,
aftekenen in de massa schilderijen die behoren tot de productie van de Antwerpse
Maniëristen. Ze vormen tevens het eindpunt doordat ze ‘die Schlußkrise der
“Manier”’ vertegenwoordigen.104

Jan Gossart, Goswyn van der Weyden en Jan de Cock
Behalve kunstenaars die Friedländer als Antwerps Maniërist pur sang opvatte,
behandelt hij in deel xi van Die altniederländische Malerei ook nog een aantal
andere kunstenaars die tijdelijk of in zekere mate maniëristische stijlkenmerken absorbeerden, zoals Jan Gossart (1478-1532)105 en Goswyn van der Weyden
(ca. 1465-na 1538).106 Of zoals Jan de Cock (ca. 1470-1521), die wellicht vanuit
de Noordelijke Nederlanden naar Antwerpen was getrokken, alwaar zijn Leidse
stijlkenmerken zich vermengden met die van het Antwerpse Maniërisme.107
Aan Jan Gossart had Friedländer reeds in deel viii van Die altniederländische
Malerei uitgebreid aandacht besteed.108 Echter, over diens positie binnen het
Antwerpse Maniërisme was hij bepaald niet zeker. Friedländer twijfelde of
Gossart aan de oorsprong van het Antwerpse Maniërisme stond of juist ‘in
Antwerpen von dem preziösen Schnörkelwesen angesteckt worden [ist]’, zoals hij in 1931 met lichte spot schrijft in een feestbundel ter ere van Georges
Hulin de Loo.109 Hoe het ook zij, de infectie beperkte zich tot enkel een aantal
van Gossarts vroege schilderijen en in het bijzonder tot zijn vroege tekeningen
(afb. 16-17).110 Na 1508, zo stelde Friedländer ongetwijfeld met voldoening vast,
wist Gossart ‘die schludrige Willkür der Manieristen’ achter zich te laten, toen
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16. Jan Gossart, Mystieke huwelijk van

17. Jan Gossart, Keizer Augustus en de

de H. Catharina, Kopenhagen, Statens

Tiburtijnse Sybille, Berlijn, Staatliche

Museum for Kunst

Museen zu Berlin – Kupferstichkabinett

hij tijdens zijn verblijf in Italië kennis maakte met de kunst van de klassieke
Oudheid en de Renaissance.111
Wat de kunstenaarspersoonlijkheid van Goswyn van der Weyden betreft,
verliet Friedländer zich al in 1915 in belangrijke mate op de ‘scharfsinnige
Untersuchungen’ van Hulin de Loo, die in 1913 een eerste omvangrijk artikel over
deze kunstenaar en de oorsprong van de Antwerpse schilderschool had gepubliceerd.112 De aanleiding voor Hulins publicatie, die was verschenen in het Jahrbuch
der königlich preuszischen Kunstsammlungen, vormde een anoniem schilderij in de
Berlijnse Gemäldegalerie, de zogeheten Donatie van Kalmthout,113 dat Hulin in verband had weten te brengen met deze kunstenaar (afb. 18).114 Friedländer koesterde
grote twijfels over de omvang van het oeuvre van Goswyn van der Weyden, maar
stelde in navolging van Hulin wel vast dat naast beïnvloeding door Quinten Massijs
(1465/66-1531), een van oorsprong Leuvense kunstenaar die was neergestreken
in Antwerpen, ook een zeer beperkte invloed van het Antwerps Maniërisme in het
werk van Goswyn van der Weyden viel te bespeuren.115
Over de kunstenaarspersoonlijkheid van ‘der vermeintliche Jan de Cock’
ten slotte, was Friedländer evenmin zeker, ondanks het feit dat hij reeds in
voorgaande jaren meermaals aandacht had besteed aan deze schimmige figuur.116 Het fundament waarop zijn hypothese was gestoeld dat Jan (Wellens)
de Cock oorspronkelijk afkomstig was uit Leiden, beschouwde hij in 1933 nog
altijd als ‘beunruhigend schmal’.117 Het oeuvre van De Cock was op stijlkritische gronden rondom één enkel kernstuk gevormd, een landschap met de H.
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Christoforus, waarnaar een prent
was gestoken die het opschrift
Pictum / J. kock droeg (afb. 1920).118 Opvallend kenmerk van de
aan De Cock toegeschreven werken was, aldus Friedländer, dat
ze raakvlakken vertoonden met
het werk van de in Leiden werkzame Cornelis Engebrechtsz (ca.
1460/62-1527).119 Het struikelblok
vormde het vinden van een overtuigende verklaring voor enerzijds het ‘holländische Wesen’ dat
te bespeuren viel en anderzijds
18. Goswyn van der Weyden, Donatie van
de onmiskenbaar maniëristische
Kalmthout, Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin
invloed dat het oeuvre van Jan
– Gemäldegalerie
de Cock kenmerkte.120 Dit bracht
Friedländer tot de alleszins hypothetische oplossing om een zekere Jan van Leyen, in 1503 als vrijmeester in de Antwerpse Liggeren opgenomen, te vereenzelvigen met een Jan de Cock die in de Liggeren onvermeld blijft
bij zijn intrede als vrijmeester, maar wel in 1506 en 1516 wordt genoemd bij
het aanmelden van een leerling en nogmaals in 1520, als hij tot deken van het
Sint-Lucasgilde wordt benoemd. Ervan uitgaande dat deze Jan de Cock dezelfde was als de schilder van het paneel met de H. Christoforus, gecombineerd
met de vaststelling dat in diens samengestelde oeuvre sprake is van noordelijke

19 Jan de Cock (?), H. Christoforus,

20. Naar Jan de Cock (?), H. Christoforus,

Londen, particuliere collectie (voorheen

Amsterdam, Rijksmuseum

München, Professor Von Bissing)
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invloeden, leidde dit tot de uiterst wankele veronderstelling dat Jan de Cock
wellicht werkzaam was geweest in het atelier van Cornelis Engebrechtsz en nadien naar Antwerpen was getrokken waar hij kennis maakte met het Antwerpse
Maniërisme, in het bijzonder via de kunst van Jan de Beer.121

‘Eine bedenkliche Unterlassung’
In deel xiv van Die altniederländische Malerei, dat naast aandacht voor de laatste kunstenaar in de reeks – Pieter Bruegel – tevens ‘Nachträge zu den früheren
Bänden’ bevat, komt Friedländer nog eenmaal terug op de Antwerpse Maniëristen.
In tegenstelling tot wat hij gewoon was te doen in de ‘Nachträge’, liet hij het vervolledigen, op enkele kleine aanvullingen na, van de in deel xi gepubliceerde catalogi betreffende de Antwerpse Maniëristen achterwege, ‘da ich mir davon keine
Aufklärung der immer noch höchst dunkelen Materie verspreche’.122 Wel achtte
hij het nodig nog te wijzen op een drietal schilderijen van de zogeheten Meester
van Amiens, die in opdracht werden vervaardigd voor de Confrérie de NotreDame du Puy in de jaren 1518, 1519 en 1520 (afb. 21). Omdat het een opdracht
betrof, leek het Friedländer het meest voor de hand te liggen dat deze anonieme
kunstenaar in Amiens zijn standplaats had en wellicht vanuit Antwerpen daarheen
was getrokken. Onder de indruk was
hij ook: ‘Die hohen Tafeln, mit dichter Figurenmenge, erfüllt von einer
kirchlichen, erregenden Poesie, die
uns dunkel erscheint, übertreffen an
fließend schwungvoller Erfindung fast
alles, was zur selben Zeit in Flandern
und Brabant geschaffen wurde.’123 Een
kunstenaar die zich met recht kon meten met het beste wat het oeuvre van
Jan de Beer had voortgebracht. De
Beer was de enige van alle in deel xi
besproken Antwerpse Maniëristen, die
nog enigszins op positieve waardering
had kunnen rekenen.124

Het onderzoek na 1933
De Antwerpse Maniëristen betoonden
zich aan Friedländer als een kluwen
die zich nauwelijks liet ontwarren, tot
grote frustratie en ontevredenheid van
hemzelf.125 Het kennerschap, waarbij
op stijlkritische gronden kunstenaarspersoonlijkheden worden onderschei-

21. Meester van Amiens, Au juste pois
véritable balance, Amiens, Musée de
Picardie
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den, had zich als een vruchtbare methode bewezen, in het bijzonder met betrekking tot de kunstenaars uit de vijftiende eeuw. Met het ontluiken van de zestiende
eeuw werd het evenwel moeilijker. In deel vii van Die altniederländische Malerei,
waarin Quinten Massijs en een aantal anonieme meesters uit diens omgeving
aan bod komen, wijst Friedländer op de toenemende moeite die het kost om
kunstenaarspersoonlijkheden te onderscheiden: ‘Bei gesteigertem Tempo der
Entwicklung und wachsender Unruhe verlieren die einzelnen Persönlichkeiten
an Umriß, wodurch die Gliederung des Bildmaterials rein aus stilkritischer
Beobachtung behindert wird.’126 Wezenlijke vraag derhalve is hoe navolgende
generaties onderzoekers het er vanaf hebben gebracht. In welke mate zijn zij in
staat geweest de bevindingen van Friedländer, die moest beginnen from scratch,
wezenlijk aan te vullen of te vervolmaken? Of hebben zij diens resultaten juist
weten te ontkrachten? Anders gezegd, in hoeverre hebben zij een verschil kunnen maken dat boven het gebruikelijke toe- en afschrijven van individuele kunstwerken uitstijgt?
Voordat Friedländer zich aan de ondankbare taak zette de Antwerpse Maniëristen
serieus het hoofd te bieden, was het nagenoeg stil geweest. Eenieder die een
Antwerpse Maniërist op zijn pad trof, schoof hem in de vergaarbak die Herri met
de Bles heette, totdat Gustav Glück in 1901 deze gemakzucht een halt toeriep.
Na Friedländers verwoede pogingen vat te krijgen op de Antwerpse Maniëristen
bleef het opnieuw opvallend stil.127 Zijn weerzin tegen deze doorgaans artistiek
niet al te bevlogen schilders en vooral het door hem behaalde onbevredigende
resultaat, wekten kennelijk ook bij andere kunsthistorici weinig ambities op nog
eens een serieuze poging te wagen.128 ‘The chief failure of recent scholarship,
however, is that it has been too greatly occupied with a fruitless debate on the
adequacy of the term “Antwerp Mannerism” itself, and too little interested in pursuing serious research on the individual artists.’129 Deze woorden van Dan Ewing,
opgetekend in 1978, luidden de eerste monografische studie in gewijd aan een
Antwerpse Maniërist: Jan de Beer, naar de inzichten van Friedländer ook meteen
de talentvolste onder de Antwerpse Maniëristen.130 In zijn onlangs verschenen
herziene monografie over Jan de Beer houdt Ewing Friedländer zelfs verantwoordelijk voor het feit dat rehabilitatie van De Beer zo lang uitbleef. De door
Friedländer gebezigde toonzetting zou de Antwerpse Maniëristen in een dermate
negatief daglicht hebben geplaatst, dat de lust om er nog eens de loep op te zetten
voor lange tijd was vergaan.131
Maar allengs werden er toch resultaten geboekt. De eerste die met een zekere aannemelijkheid de identiteit van een anonieme Antwerpse Maniërist wist te
onthullen was Georges Marlier in 1966. Zijn bevinding dat de Meester van 1518
wel eens de schoonvader kon zijn geweest van Pieter Coecke van Aelst (15021550), die luisterde naar de naam Jan Mertens van Dornicke, wordt – ondanks
het ontbreken van onomstotelijk bewijs – nog altijd als een plausibele hypothese
aangemerkt.132 Reeds in 1933 had Friedländer voorzichtig de vinger gelegd op
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een stilistisch verband tussen de Meester van 1518 en Pieter Coecke van Aelst,
door te veronderstellen dat de laatste vermoedelijk het atelier van de eerste had
voortgezet.133
Ellen Konowitz voegde in 1995 een nieuwe anonieme meester aan de
Antwerpse Maniëristen toe: de Meester van de Aanbidding te Lille (ook wel de
Meester van de Rijsselse Aanbidding genoemd) wiens oeuvre zij had afgesplitst
van dat van Dirk Vellert (ca. 1480/85-ca. 1547), die vooral als glasschilder en
ontwerper van glasruitjes werkzaam was in een aan het Antwerpse Maniërisme
verwante stijl.134 Friedländer was de eerste die in 1898 een schilderij aan Dirk
Vellert toeschreef, toen nog abusievelijk bekend onder de naam Dirck van Staren
(afb. 22).135 Het was vervolgens Gustav Glück die in 1901, in hetzelfde artikel
als waarin hij de toeschrijving van schilderijen door de Antwerpse Maniëristen
aan Herri met de Bles hekelde, het monogram dv identificeerde als niet van
Dirck van Staren, maar van Dirk Vellert.136 Het drieluik met de Aanbidding der
Wijzen dat Friedländer in 1898 aan Vellert toeschreef, bevond zich in de verzameling van zijn collega Friedrich Lippmann, directeur van het Berlijnse
Kupferstichkabinett.137 In de navolgende decennia werd het geschilderde oeuvre
van Dirk Vellert, hoewel niet altijd onbetwistbaar, uitgebreid. Zo schreef Glück,
in samenspraak met Friedländer, in 1909 een paneel met een Aanbidding der
herders uit het museum te Lille aan Vellert toe,138 gevolgd door een toeschrijving
van een H. Maagschap in Kremsmünster door Ludwig Baldass in 1922.139 In 1935
voegde Friedländer, in zijn bespreking van Dirk Vellert in deel xii van Die altniederländische Malerei, daar nog een drieluik met een Ecce Homo uit het museum
te Brussel aan toe.140 De laatste overtuigende toeschrijving uit de eerste decennia
van de twintigste eeuw werd gedaan door Jadwiga Vuyk in 1946: een drieluik
met de Rust op de vlucht naar Egypte uit een particuliere verzameling.141 Het aldus op stilistische gronden bijeengebrachte geschilderde kernoeuvre wordt door
Konowitz niet bestreden. Zij voegt er zelfs nog een tweetal werken aan toe.142

22. Meester van de Rijsselse
Aanbidding (voorheen Dirk
Vellert), Drieluik met de
Aanbidding der Wijzen, Rotterdam,
Museum Boijmans Van Beuningen
(voorheen, Berlijn, Friedrich
Lippmann)
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Het zijn enkel de stilistische parallellen tussen Vellerts ontwerptekeningen en
glasruitjes enerzijds en de schilderijen anderzijds, die zij onvoldoende overtuigend acht om Vellert ook als paneelschilder te erkennen.
Van buitengewoon belang is het onderzoek dat Godehard Hoffmann in 1998
publiceerde over Adriaen van Overbeke.143 Friedländer was bekend met de naam
van Adriaen van Overbeke, want zijn naam komt voor in verschillende archivalische bronnen.144 Behalve in de Liggeren van het Antwerpse Sint-Lucasgilde, waarvan het eerste deel in 1872 werd uitgegeven door Philippe Rombouts en Théodore
Van Lerius, werd Van Overbeke ook genoemd in een door Hermann Keussen in
1873 gepubliceerd contract met de Annabroederschap te Kempen (1513) in verband met het beschilderen van de luiken van het door de broederschap in opdracht gegeven gebeeldhouwde retabel, gewijd aan het leven van Christus en
de H. Anna.145 Hoewel bepaalde details op de luiken van het Annaretabel terugkomen in het Kruisigingsdrieluik waarnaar Friedländer een van de Antwerpse
Maniëristen ‘der Meister der Antwerpener Kreuzigung’ doopte, kon hij niet bevroeden dat deze anonymus identiek is met Adriaen van Overbeke.146 Het bewijs
voor de identificatie werd geleverd met behulp van infraroodreflectografie (irr),
een onderzoekstechniek die pas na Friedländers dood werd ontwikkeld. Het onderzoek van Hoffmann bevestigde bovendien de noodzaak van het betrekken van
de vele gebeeldhouwde retabels met beschilderde luiken in het onderzoek naar
de Antwerpse Maniëristen. Ofschoon Friedländer wel degelijk op de hoogte was
van de omvangrijke retabelproductie die vanuit Antwerpen naar alle delen van
Europa werd geëxporteerd, liet hij dit onderzoeksterrein toch grotendeels onberoerd, ongetwijfeld omdat anders zijn onderzoeksmateriaal nauwelijks nog te
overzien was geweest.147
Een ander fenomeen waar Friedländer maar zeer beperkt aandacht aan besteedde, was de assimilatie van het Antwerpse Maniërisme door ateliers die buiten Antwerpen waren gevestigd. Hoewel hij met Jan de Cock en later met de
Meester van Amiens wel degelijk enigszins de vinger op dit verschijnsel legde,
hebben latere onderzoekers wezenlijke aanvullingen gedaan. Zo publiceerde
Myra Dickman Orth in 1989 een belangwekkend artikel waarin zij aantoonde
dat aan het Antwerpse Maniërisme ontleende modellen werden gebruikt bij de
productie van Franse getijdenboeken.148 Guy-Michel Leproux vestigde in 1998 de
aandacht op Noël Bellemare, die het Antwerpse Maniërisme en in het bijzonder
de stilistische kenmerken van Jan de Beer in Parijs introduceerde.149
De komst van irr-onderzoek betekende een niet te onderschatten mijlpaal in
het kunsthistorische onderzoek.150 De mogelijkheid om als het ware onder de
verflaag te kijken, schiep nieuwe kansen om meer vat te krijgen op de Antwerpse
Maniëristen. Niet alleen biedt het de kunsthistoricus een haast onverbloemd zicht
op het prille stadium van een schilderij in wording, maar bovendien meer inzicht
in het productieproces. De verwachting was dan ook dat met het systematisch
in kaart brengen van de ondertekeningen, die net als de geschilderde laag er-
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boven stilistische kenmerken vertonen, een belangrijke sleutel tot identificatie
binnen handbereik lag.151 In haar baanbrekende studie over Gerard David (ca.
1455-1523) verwoordt Maryan Ainsworth de verworvenheden van het natuurwetenschappelijke onderzoek als volgt: ‘This method represents an expansion of
traditional connoisseurship practices – by more fully understanding the artist’s
working procedures, we can begin again with new information at hand to reconsider some very basic questions that lead to a fuller comprehension of the artist’s
contribution to the painting of his time.’152
Het was Peter van den Brink die aan het begin van de jaren negentig van de
vorige eeuw aanving om werken van de Antwerpse Maniëristen systematisch te
onderzoeken op de voorbereidende ondertekening. Binnen de kaders van dit ambitieuze project werden tal van deelprojecten opgestart die verschillende artikelen, monografische studies en een tentoonstelling onder de titel ExtravagAnt!
Een kwarteeuw Antwerpse schilderkunst herontdekt / 1500-1530 (Maastricht,
Bonnefantenmuseum en Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten,
2005-2006) tot gevolg hadden.153 In de inleiding van de bijbehorende tentoonstellingscatalogus vat Van den Brink de conclusie die Friedländer enkele decennia
eerder noodgedwongen had moeten trekken, nog maar eens bondig samen: een
poging tot het groeperen van de werken op basis van stijlkenmerken heeft nauwelijks zin. Die zijn dusdanig met elkaar verweven dat het onmogelijk is duidelijke grenzen te trekken.154
De methodiek van het kennerschap liet zich echter evenmin toepassen op
de ondertekening, zo bleek gaandeweg. Hoewel sommige kunstenaars, zoals
Adriaen van Overbeke en de Meester van 1518, wel degelijk zijn te herkennen
aan de ondertekening en derhalve mede op basis daarvan als artistieke persoonlijkheden zijn te definiëren,155 vertonen ondertekeningen vaak toch te weinig of
zelfs geen onderscheidende kenmerken die het mogelijk maken ze aan te wenden als betrouwbaar middel tot identificatie.156 Het systematisch in kaart brengen van de ondertekeningen heeft dan ook niet geleid tot een drastische herziening van de door Friedländer samengestelde groepen. Ze zijn weliswaar hier
en daar van aanvullingen of wijzigingen voorzien, maar uiteindelijk is het door
Friedländer opgeworpen kader in belangrijke mate overeind gebleven. Daarmee
kan Friedländers verzuchting dat het door hem behaalde resultaat uiteindelijk als
onbevredigend moet worden aangemerkt, in zekere zin ook voor het onderzoek
door navolgende generaties kunsthistorici gehandhaafd blijven.
Hoewel met het onderzoek naar de ondertekening de taaiheid van de materie
nog maar weer eens werd bevestigd, heeft het niettemin een rijke oogst en daarmee de nodige verdieping opgeleverd. De verschillende typen ondertekeningen,
variërend van uit de losse hand geschetste lijnen en vrije arceringen tot nauwgezet overgetrokken modeltekeningen of doorgeprikte kartons die niets vrijgeven
over de artistieke persoonlijkheid van de uitvoerende hand, mogen weliswaar in
de regel geen dienst doen als betrouwbaar instrument voor toeschrijvingen, ze
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werpen daarentegen een buitengewoon verhelderend licht op het productieproces en vooral ook op de variaties die daarbinnen mogelijk zijn.157 In dat opzicht
zijn de resultaten zonder meer spectaculair te noemen en het is moeilijk voorstelbaar dat Friedländer het irr-onderzoek niet zou hebben omarmd, indien hij ruim
een halve eeuw later zou zijn geboren.
Het onderzoek naar de ondertekening heeft verder tot het inzicht geleid, in aansluiting op het beeld dat uit archiefdocumenten naar voren komt,158 dat een atelier
doorgaans uit een collectief bestond dat gezamenlijk verantwoordelijk was voor de
productie van het atelier. Een idee dat ook al bij Friedländer post vatte om de toenemende productieaantallen en de vervlechting van stijlkenmerken bij de Antwerpse
Maniëristen uit te leggen. Deze vervlochtenheid verklaarde Friedländer bovendien
met de veronderstelling dat atelierassistenten van het ene naar het andere atelier trokken. Deze hypothese wordt bevestigd door het gegeven, dat in Antwerpen
meesterschilders en leerlingen wel in de Liggeren geregistreerd dienden te worden
en atelierassistenten niet.159 Het is ook precies deze omstandigheid die het onmogelijk maakt om met behulp van de stijlkritiek strakke grenzen te trekken tussen
de verschillende ateliers. Het feit dat volleerde, zelfstandige kunstenaars zich als
assistenten door meesterschilders konden laten inhuren voor het (mede) uitvoeren van opdrachten zonder dat het gilde registratie vereiste, maakt het niet alleen
ondoenlijk om de precieze vinger te leggen op de grootte en samenstelling van
de verschillende ateliers en de mate van mobiliteit van atelierassistenten, maar
leidde ook tot een vermenging van handen die nimmer meer valt te ontwarren.160
De toenemende vraag naar schilderijen in het economisch bloeiende Antwerpen
resulteerde derhalve in een uitgekiende verdeling van taken in het atelier, waarbij
verschillende handen een aandeel hadden in de verwezenlijking van een kunstwerk of meerdere handen verantwoordelijk waren voor de vervaardiging van wat
nu bestsellers zouden heten, schilderijen met populaire thema’s die veel aftrek vonden en bijgevolg in serie werden geproduceerd.161
In het verlengde van het onderzoek naar de ondertekeningen bij de Antwerpse
Maniëristen, kreeg ook het onderzoek naar de bewaard gebleven tekeningen een
prominentere rol. Friedländer besteedde in zijn onderzoek naar de Antwerpse
Maniëristen weliswaar aandacht aan de tekenkunst, maar bejegende die als ondergeschikt aan de schilderijen. Bovendien behoorde systematisch onderzoek
naar de bewaard gebleven tekeningen niet tot de opzet van Die altniederländische
Malerei. Niettemin was Friedländer zich bewust van het feit dat tekeningen door
de Antwerpse Maniëristen doorgaans niet bedoeld waren als autonome kunstwerken, maar als ontwerptekeningen voor bijvoorbeeld glasruitjes en -ramen
een rol speelden in het productieproces.162 Echter, het is vooral het onderzoek
naar de ondertekening geweest, dat in belangrijke mate heeft bijgedragen aan
de verdere uitwerking van de rol van tekeningen in het atelier en aan het begrip
van de dikwijls meerledige functie ervan als onderdeel van de atelierinventaris.163
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Conclusie
De titel van dit hoofdstuk bewijst tevens de conclusie te zijn: de Antwerpse
Maniëristen zijn en blijven grotendeels een onontwarbare kluwen, die zich niet
met behulp van de stijlkritiek tot op de draad laat ontrafelen – noch op het niveau
van het geschilderde verfoppervlak zoals Friedländer als eerste trachtte te doen,
noch op het niveau van de ondertekening waarop latere generaties kunsthistorici
zich toelegden. Het mag wellicht als wrang worden opgevat dat de kunsthistoricus geen enkele methode tot zijn beschikking heeft die in alle gevallen een adequate oplossing biedt voor het kunsthistorische vraagstuk met betrekking tot de
atelierpraktijk en meer bepaald, met de wens tot het kunnen scheiden van handen. Tegelijkertijd is het stellen van de vraag inherent aan de kunstwetenschap.
Orde scheppen om vervolgens tot nieuwe inzichten te komen is nu eenmaal de
taak waarmee de kunsthistoricus is belast, een taak die Friedländer manmoedig op zich nam al was hij, een enkele uitzondering daargelaten, niet erg onder
de indruk van de artistieke impact van de Antwerpse Maniëristen. Friedländer,
maar ook de generaties nadien, hebben moeten onderkennen dat hun pogingen
tot het scheiden van handen in het geval van de Antwerpse Maniëristen al heel
snel op een dood punt belandden, dat de hand van de meester die het atelier
aanvoerde al snel opging in die van zijn ateliermedewerkers, of andersom. Een
conclusie die Paul Huvenne in het voorwoord van de essaybundel behorend bij
de tentoonstelling ExtravagAnt! kort en krachtig verwoordt: ‘Truth be told, we
have not been able to solve the problem on an art historical level yet.’164 De vervaardiging van een schilderij was nu eenmaal in de eerste plaats een ambacht,
dat, aangedreven door economische motieven, inzette op een rendabel productieproces dat de kracht van het collectief benutte om de baten de kosten te laten
overstijgen. Zonder meer hadden artistieke overwegingen daarin een rol, bij het
ene atelier meer dan bij het andere, maar het hoofddoel bestond uit de vervaardiging van een product waar vraag naar was. Zelfs bij kunstenaars als Jan van
Eyck en Rogier van der Weyden, alom geprezen om hun originaliteit en inventiviteit, moet sprake zijn geweest van economisch bewustzijn en het om die reden
inzetten van ateliermedewerkers die zich vanzelfsprekend de stijl van de meester
hadden eigen gemaakt. Vandaar ook dat de hand van Jan van Eyck zich niet onmiskenbaar aftekent tegenover die van zijn oudere broer Hubert in het fameuze
Lam Godsretabel en de stijlkenmerken van de Meester van Flémalle naijlen in het
werk van zijn voormalige atelierassistent Rogier van der Weyden.
Friedländer raakte van deze problematiek al vroeg doordrongen, zo blijkt uit
diens onderzoek naar respectievelijk Hubert en Jan van Eyck en de Meester van
Flémalle en Rogier van der Weyden (zie hiervoor de navolgende hoofdstukken
7 en 8). De slotsom dat zijn pogingen om meer grip te krijgen op de Antwerpse
Maniëristen maar zeer ten dele geslaagd waren te noemen, zet evenwel het niet
onbelangrijke wapenfeit in de schaduw dat het juist Friedländer is geweest die
het raamwerk voor de Antwerpse Maniëristen heeft opgeworpen dat nog altijd
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wordt gehanteerd – met als toegift dat Friedländer zich uitdrukte in vaardig en
bij vlagen geestig proza. En hoewel aspecten van de atelierpraktijk en de onderliggende economische drijfveren door Friedländer slechts werden aangestipt als
verklaring voor het fenomeen van het Antwerpse Maniërisme, hij heeft daarmee
wel de eerste sporen uitgetekend waarop latere generaties zijn voortgegaan. De
komst van het natuurwetenschappelijke onderzoek, het nader definiëren van de
rol van tekeningen in het productieproces, alsook het verdere onderzoek naar
de economische pijlers die aan de basis stonden van de opkomst van Antwerpen
als handelsmetropool, hebben de complexiteit en variëteit van de atelierpraktijk
in belangrijke mate blootgelegd en daarmee een wezenlijke verdieping aangebracht in het onderzoek naar de Antwerpse Maniëristen. Dit staat in schril contrast tot het onderzoek naar ‘der vermeintliche Jan de Cock’, wiens identiteit
evenals zijn precieze verhouding tot Leiden en Antwerpen nog altijd in nevelen
is gehuld.165 Tegelijkertijd heeft het onderzoek naar de Antwerpse Maniëristen
Friedländers indeling in groepen niet weten te vervangen door een aanzienlijk
betere variant of zelfs onderuit gehaald. En ook de term ‘Antwerps Maniërisme’,
hoe problematisch die ook mag zijn, wordt nog altijd gebruikt als typering voor
die opmerkelijke kunstuiting waarvan Antwerpen gedurende een korte periode
hevig in de ban was.
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Noten
1	Friedländer 1903b, p. 160; zie ook Friedländer 1900, p. 256; Friedländer 1903a, pp.
28-29; Friedländer 1908b, kol. 227-229. Een eerste stap in de goede richting had
Friedländer volgens Ludwig Scheibler reeds gezet, getuige een opmerking in een
bespreking van de Kunsthistorische Ausstellung Düsseldorf 1904: ‘In Friedländers
Text zum Berliner Galeriewerk [...] ist jedoch bei Bles von den “Frühwerken” nicht
mehr die Rede; der Teufel hat sie geholt.’; Scheibler 1904, p. 544, noot 26. Vergelijk
hiervoor bijvoorbeeld de entries betreffende Herri met de Bles in de uitgaven van de
Beschreibendes Verzeichnis der Gemälde in de Königliche Museen zu Berlin van 18984
(p. 27) en 19045 (p. 32).
2 	Friedländer 1915b. Deze bijdrage is een uitwerking van een indeling in groepen waarvan de eerste contouren zich al in 1903 aftekenden; Friedländer 1903b, pp. 160-162.
3 	Friedländer 1908b, kol. 227. De aanwinst betrof een schenking uit 1904 van de
Berlijnse verzamelaar Marcus Kappel, Christus neemt afscheid van zijn moeder. Zie
ook Bode 1905, kol. lxxviii. ‘Die Tafel war ursprünglich oben geschweift, ist jetzt
rechteckig ergänzt’; Friedländer 1908b, kol. 228. Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin
– Gemäldegalerie, inv.nr 630B, sinds 1993 heeft het paneel (79 x 37 cm) weer een accoladeboog aan de bovenzijde; Bock et al. 1996, pp. 83-84, afb. p. 253; Van den Brink
et al. 2005-2006, pp. 200-201, nr 84.
4 	Friedländer 1908b, kol. 228. Friedländer hield zich dan al enige tijd bezig met het
inventariseren en bestuderen van kunstwerken behorende tot de zogeheten ‘BlesGruppe’. Zo noteerde hij in zijn notitieboekje in mei 1908 tijdens een bezoek aan
de Pinacoteca di Brera in Milaan waar hij het drieluik onder de loep nam dat hij
enkele jaren later, in 1915, aan Jan de Beer zou toeschrijven (zie hiervoor p. 210 van
dit proefschrift); Notitieboekje M.J. Friedländer, 1908, pp. 81-82. rkd, Archief M.J.
Friedländer, inv.nr 232:
Montag Brera [Inv. Nr.] 620 vorm.[ittags]
M[ei]st.[er] m.[it] d.[en] fliegenden Engeln [Jan de Beer] –
Tript.[ychon] genau studiert. Offenbar
e.[ines] relativ originellen M[ei]sters.
wohl gewiß derselben, der das
Cook’sche G.[emälde]* geschaffen. Ob
alle Dormagen-Sachen** hierher
noch festzustellen. Jedenfalls
ein Hauptm[ei]ster d.[er] Bles-Gruppe,
der sich deutlich trennt von
Antw.[erpener Meister] v.[on] 1518 – Geistreicher
liederlicher, begabter – Kompos.[ition]
überreich, unmäßig bewegt.
Lichtstimmung – Raum
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fast ganz bedeckt. Effektvoll
karnevalistisch. Magere überaus
gelenkige bizarr profilierte
Figuren[.] Verkürzung besser
gelungen als dem mehr
altertümlichen dürftigeren
M[ei]st.[er] von 1518. Malweisebreit
ziemlich pastös genialisch.
Von ders.[elben] Hand wohl hier
das Lukasbild*** auf Leinwand, das schlecht erhalt.[en] u.[nd]
gegen das Licht gehängt –
[…] Auch Original u[nd] wichtig. Mad.[onna] auffall[en]d. hübsch –
Boden auffällig steigernd.
* Jan de Beer, H. Jozef met de bloeiende staf (voorzijde); Geboorte (achterzijde), paneel, 138,4 x
138,4 cm. Birmingham, The Barber Institute of Fine Arts, inv.nr 51.5; Friedländer 1915b, p. 69,
nr 11; Friedländer 1933a, p. 117, nr 15, zie ook Ewing 2016, pp. 292-293, cat.nrs 3-4.
	** Jan de Beer, drieluik met de Aanbidding der herders, paneel, 73 x 56,3 cm (middenpaneel),
76,4 x 24,5 cm (elk luik). Keulen, Wallraf-Richartz-Museum, inv.nr WRM 480; Friedländer 1915b,
p. 70, nr 16; Friedländer 1933a, p. 118, nr 22, zie ook Ewing 2016, pp. 298-299, cat.nr 6.
	*** Jan de Beer, H. Lucas schildert de Madonna, doek, 84 x 144 cm. Milaan, Pinacoteca di Brera,
inv.nr 672; Friedländer 1915b, p. 69, nr 12; Friedländer 1933a, p. 117, nr 11, zie ook Ewing 2016,
pp. 331-332, cat.nr 27.

5 	Notitieboekje M.J. Friedländer, 1911, pp. 79-80 (april). rkd, Archief M.J. Friedländer,
inv.nr 245:
Bles-Gruppe
Anzufangen etwa mit Glasentwurf
von Lanna ([...])*
weil Z.[eichnung] nicht ausgef.[ührt] G.[las]
was Vorteil, da Mitarbeit
von Schülern ausgeschlossen.
Gleichmäßig hohe Qualität
der Zeichnung. Verhältnism.[äßig]
große Maßstab. Mannigfaltigkeit der Typen. Ungewöhnlichkeit der Aufgabe eher ein
Nachteil, weil Vergleichbarkeit in Bezug auf Farbe
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u.[nd] auf Kompos.[ition], die durch
Aufgabe bestimmt, verringert
ist. Besser.[er] Ausgangspunkt
wohl Epiphanie in Brera.
weil Anbet[un]gen d.[er] K[önig]e. in bes.[onders]
großer Zahl in der Gruppe
vorkommen. Vergleich[un]g. durch
Indentität [sic] der Aufgabe erleichert wird.
Besonders reiche Kompos.[ition]
v.[on] Originalität, in der die
Individualität sich deutlich
offenbaren kann.
* Katalog der berühmten Sammlung des Herrn Barons Adalbert von Lanna in Prag. 2. Teil.
Handzeichnungen alter Meister und Kupferstiche. [...], Stuttgart (H.G. Gutekunst), 6. bis 11. Mai
1910. In deze veiling bevonden zich onder meer twee ontwerpen voor glasramen, samen voorstellende de Boom van Jesse (nr 197, als Hans von Kulmbach). Nadien zou Friedländer deze
toeschrijven aan Jan de Beer; Friedländer 1915b, pp. 76 en 89; Friedländer 1933a, p. 24, nr 7, zie
ook Ewing 2016, pp. 333-334, cat.nr 29.

6 	Notitieboekje M.J. Friedländer, 1911, pp. 67-68 (juli). rkd, Archief M.J. Friedländer,
inv.nr 246: ‘Arbeite an Bles-Aufsatz / viell.[eicht] besser als kleines / Buch’.
7 	Notitieboekje M.J. Friedländer, 1911, pp. 51-52, 54-55, 60 (juli). rkd, Archief M.J.
Friedländer, inv.nr 246. Zie ook Notitieboekje M.J. Friedländer, 1911, p. 64 (april).
rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 245.
8 	Notitieboekje M.J. Friedländer, 1911, pp. 75-78 (juli-augustus). rkd, Archief M.J.
Friedländer, inv.nr 246:
Arbeite an Bles-Aufsatz
Gruppen zusammenzufügen
Möglichkeiten. Kette
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b von a gezeugt,
c von b gezeugt
u.s.w.
c in diesem
Falle von a weit
entfernt, ohne
directe Beziehung, von a nu[r/n]
abhängig, d ebenso von b
und noch mehr von a.
Dies Verhältnis entspricht nicht
dem Eindruck, den unsre Gruppen machen.

Befunde

2. Möglichkeit Gruppen sternförmig zusammen, haben
gemeinsame Quelle. Viele
Kinder von einem Vater erzeugt. Hier geringere Zeit
(was dem Eindruck Befunde entspricht.
Eine Gruppe müßte hervorstechen als vergleichsweise
altertümliche) u.[nd] mit dieser
Gruppe müßten alle Gruppen
verwandt, unter sich dürften
Strahlen nur soweit verwandt
sein, wie sie mit der 1. Gr.[uppe]
zusammenhängen, abgesehen
[nicht] diesen Zusammenhang

davon unter sich nicht verim wesentlichen

wandt und je weniger verwandt abstrahlen von einen Centr[um?]
Auch diesem Bilde entspricht
der Befund nicht ganz.
Eher eine Verschlingung der
Fäden. Verschiedene Mitglieder
eines Ateliers[.] Hierfür [s[pri]cht]
die Benutzung gewisser
Kompositionsschema [in]
den verschiedenen Gruppen
und die überraschend auftauchende Ähnlichkeiten
bei Meistern, die weit
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entfernt von einander
zu stehn scheinen.
Ich glaube, daß die Mehrzahl
dieser Bilder in einem Atelier
von verschiedenen Malern
ausgeführt werden. Die
Kopien sind besonders lehrreich, am lehrreichsten wohl
die Flügel der Epiphanie
bei Gräfin Pourtalès*
Gro[o]te**
Hutchinson***
3 aufs Engste zusammenhängende
Darstellungen
* Pseudo-Bles, De drie helden voor koning David met het water uit de put van Bethlehem (linkerluik); Het bezoek van de koningin van Sheba aan koning Salomo (rechterluik), paneel, 53 x 26
cm (elk luik). Toronto, Art Gallery of Ontario, inv.nrs LN 980-LN 981 (voorheen Parijs, gravin
Pourtalès). Zie La Farge 1908; Friedländer 1915b, pp. 66-67, nr 3; Friedländer 1933a, p. 116, nr 3
(zie ook noot 73).
	** Meester van de Von Groote-Aanbidding, drieluik met De drie helden voor koning David met het
water uit de put van Bethlehem (linkerluik), Aanbidding der Wijzen (middenpaneel), Het bezoek
van de koningin van Sheba aan koning Salomo (rechterluik), paneel, 114,6 x 84,8 cm (middenpaneel), 99,5 x 42,2 cm (linkerluik), 100,4 x 42,8 cm (rechterluik). Duitsland, particuliere collectie (voorheen Kitzburg, Freiherr Von Groote). Zie Friedländer 1915b, p. 78, nr 23; Friedländer
1933a, p. 118, nr 27 (zie ook noot 68).
	*** Antwerpse Maniërist, De drie helden voor koning David met het water uit de put van Bethlehem
(linkerluik); Het bezoek van de koningin van Sheba aan koning Salomo (rechterluik), paneel
overgebracht op doek, 73,5 x 27,5 cm (linkerluik), 73,2 x 27,7 cm (rechterluik). Chicago, The Art
Institute of Chicago, inv.nrs. 1936.126-1936.127 (voorheen Chicago, Charles L. Hutchinson). Zie
La Farge 1908; niet in Friedländer 1915b en Friedländer 1933a.

9 	Hulin de Loo 1913.
10 	Friedländer 1933a, p. 119, nr 29a; Ewing 2016, p. 303, cat.nr 10.
11 	Friedländer 1933a, p. 119, nr 29b en de daaronder vermelde versie te Basel.
12 	Vermoedelijk doelt Friedländer hier op twee drieluiken met elk op het middenpaneel
een voorstelling van de Aanbidding der Wijzen, beide tegenwoordig toegeschreven
aan de Meester van de Antwerpse Aanbidding; Antwerpen, Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten, inv.nrs 208-210; Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België, inv.nr 336.
13 	Brief van Max Friedländer aan Georges Hulin de Loo, 3 augustus 1911. Gent,
Universiteitsbibliotheek, Archief Georges Hulin de Loo, Hs 3095, nr 846. Deze brief
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werd op aanwijzing van Suzanne Laemers voor het eerst gepubliceerd in Borchert
2004-2005, p. 17.
14 	Notitieboekje M.J. Friedländer, 1912, p. 35 (april). rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.
nr 249. Voor de methode van Morelli zie p. 62 van dit proefschrift.
15 	Een vrijblijvende poging werd gedaan door Ludwig Scheibler in 1904 in een bespreking van de Kunsthistorische Ausstellung Düsseldorf 1904; Scheibler 1904, pp. 544545. In de catalogus bij de tentoonstelling werd een aantal maniëristische werken
gewoon nog opgevoerd onder de naam Herri met de Bles; cat. tent. Düsseldorf 1904,
pp. 81-83. In Meisterwerke westdeutscher Malerei und andere hervorragende Gemälde
alter Meister aus Privatbesitz auf der kunsthistorischen Ausstellung zu Düsseldorf 1904
dat een jaar later werd uitgegeven, stipte Eduard Firmenich-Richartz overigens wel
de problematiek aan met betrekking tot het oeuvre dat aan Herri met de Bles werd
toegeschreven; Clemen/Firmenich-Richartz 1905, pp. 25-26. Zie voorts bijvoorbeeld
het artikel van John La Farge over twee voorheen aan Herri met de Bles toegeschreven werken in The Burlington Magazine uit 1908 (zie ook noot 8), waarin bovendien opzichtig wordt gemeld dat ‘M. Georges Hulin, Dr. Friedländer and Dr. Glück
have begun to throw light on this most obscure and intricate chapter in the history
of Netherlandish sixteenth-century art’; La Farge 1908. En verder ook een bijdrage van Theodor von Frimmel in zijn Blätter für Gemäldekunde uit hetzelfde jaar,
waarin hij een poging doet het oeuvre van de ‘Meister von Utrecht’ (Meester van de
Utrechtse Aanbidding) nader te definiëren; Von Frimmel 1908. De anonieme meester was vernoemd naar een drieluik uit het toenmalige Aartsbisschoppelijk Museum
te Utrecht (thans in de collectie van het Museum Catharijneconvent, inv.nr ABM
s56). Von Frimmel beschouwde de meester niet bepaald als een hoogvlieger: ‘kein
Bahnbrecher, kein Genie mit hochfliegenden künstlerischen Plänen und stürmischer Einbildungskraft’ (p. 61). Nadien zal de Meester van de Utrechtse Aanbidding
worden vereenzelvigd met de Meester van 1518 en diens atelier, waarin ook zijn
schoonzoon Pieter Coecke van Aelst werkzaam is; Marlier 1966, pp. 146-154. Zie
hiervoor ook de online collectiecatalogus van Museum Catharijneconvent: https://
www.catharijneconvent.nl/adlib/42519/?q=abm+s56 (geraadpleegd 11 november
2016).
16 	Friedländer 1916; enkel op pp. 85-86 wijdt hij enige aandacht aan de Antwerpse
Maniëristen.
17 	Omdat Friedländer zich voor zijn Die altniederländische Malerei ten doel had gesteld
alle kunstenaars werkzaam tot in het derde kwart van de zestiende eeuw te behandelen, konden de Antwerpse Maniëristen (helaas) niet ontbreken. Behalve de Antwerpse
Maniëristen en stilistisch aan hen verwante kunstenaars zoals Jan Gossart, Goswyn
van der Weyden en Jan de Cock, behandelt deel xi ook de Brugse schilderschool
met Adriaen Isenbrant, Albert Cornelis, Ambrosius Benson en Lancelot Blondeel.
Van Isenbrant en Benson is overigens wel bekend dat zij op Antwerpse jaarmarkten
schilderijen verkochten. Cornelis werd mogelijk in 1520 als vrijmeester ingeschreven in de Antwerpse Liggeren; Martens et al. 1998, pp. 120-121, 140, 143.
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18 	Friedländer 1933a, p. 8. Slechts Arthur Ewart Popham publiceerde enkele korte
bijdragen over Antwerpse tekeningen; Popham 1926-1927 (betreft een voorstelling
van de Boom van Jesse, door Friedländer nadien toegeschreven aan de Pseudo-Bles;
Friedländer 1933a, pp. 28-29); Popham 1930-1931 (betreft een voorstelling van de
H. Lucas en het visioen van Zacharias, door Friedländer toegeschreven aan Jan de
Beer; Friedländer 1915b, p. 76; Friedländer 1933a, p. 25, nr 9; zie ook Ewing 2016, p.
337 [cat.nr 36]); Popham 1931-1932 (betreft een voorstelling van de Ziekenzalving).
Voorts wijdden Paul Wescher en Jan Gerrit van Gelder beiden een artikel aan Jan
(Wellens) de Cock, een aan het Antwerpse Maniërisme gelieerde kunstenaar;
Wescher 1925-1926; Van Gelder 1927. – De weinig aanlokkelijke status quaestionis
wat de Antwerpse Maniëristen betreft, stond gelukkig in schril contrast met het onderzoek naar de kunstproductie in Brugge: ‘Während wir uns, durch Brügge wandernd, wie stets der Führung James Weales anvertrauen und Hulins tief sachkundiger Begleitung erfreuen’. – James Weale (1832-1917) had de Brugse archieven
nauwgezet doorgeplozen, waardoor nogal wat kunstwerken in verband konden worden gebracht met archiefvermeldingen en bijgevolg toeschrijvingen konden worden
zekergesteld. Het op deze manier kunnen vaststellen van kernoeuvres was onmogelijk in het onderzoek naar de Antwerpse Maniëristen.
19 	Friedländer 1921c.
20 	Wescher 1921, p. 212.
21 	Notitieboekje M.J. Friedländer, 1932-1933, p. 87. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.
nr 290. De precieze datum waarop Friedländer de weinig opgewekte titel noteerde, is
onbekend, maar deze moet ergens tussen 21 maart en 26 mei 1933 hebben gelegen.
Vermoedelijk werd het pessimisme ook ingegeven door de machtsovername door
Hitler in maart 1933, de vrijwel meteen daarop volgende repercussies jegens Joden
en de ‘Expertisenstreit’, waar Friedländer sinds november 1932 in verstrikt was geraakt (zie ook noot 125 en hoofdstuk 5 van dit proefschrift).
22 	Paneel, 74 x 64 cm. München, Alte Pinakothek, Bayerische Staatsgemäldesammlungen,
inv.nr 708.
23 	De transcriptie van de signatuur zoals in cat. tent. Düsseldorf 1904, p. 81.
24 	Glück 1901, pp. 8-9. Glück maakte zijn opmerkingen in een inleiding op de Antwerpse
schilderschool voorafgaande aan een bespreking van de glasschilder en ontwerper
van glasruitjes Dirk Vellert (ca. 1480/85-ca. 1547). – De landschapsschilder Herri met
de Bles was werkzaam in Antwerpen ongeveer vanaf de jaren 1540. Zijn landschappen worden gekenmerkt door weidse vergezichten met, zoals Friedländer het in deel
xii van Die altniederländische Malerei omschrijft, opvallende ‘spitzig aufragende und
überhangende Felsen von brüchiger, zerfressener, korkartiger Materie’; Friedländer
1936a, p. 43. Dikwijls meandert een rivier tot aan de einder en trekken zwermen vogels door de lucht. Verspreid tussen de bomen en struiken liggen huizen en andere
bouwwerken, en mens en dier gaan op in hun dagelijkse bezigheden. In de voorgrond
speelt zich niet zelden een religieuze of andere verhalende episode af. Het geheel
benadrukt de grootsheid van de natuur en de macht van de schepping tegenover de
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nietigheid van de mens. Voor het oeuvre van Herri met de Bles zie naast Friedländer
1936a, pp. 36-45, 146-149, bijvoorbeeld Toussaint 2000 en Weemans 2013.
25 	Het besef dat de Aanbidding der Wijzen en de stilistisch daaraan verwante werken
onmogelijk van dezelfde hand konden zijn als de landschappen, drong evenwel geleidelijk door. In het eerste deel van Alfred von Wurzbachs Niederländisches KünstlerLexikon uit 1906 bijvoorbeeld, worden schilderijen van Antwerpse Maniëristen en de
geheel daarvan afwijkende landschappen nog immer tezamen opgesomd onder het
lemma Herri met de Bles; Wurzbach 1906, kol. 105-107.
26 	Reeds Glück had twijfels over de echtheid van de signatuur: ‘Ist nach alledem der
Schluss zu gewagt, die Münchner Inschrift, die nicht tief im Farbenkörper sitzt sondern sich plastisch abhebt, sei eine Fälschung, die vielleicht nur durch das Käuzchen
veranlasst worden ist?’; Glück 1901, p. 8. Het was kunstenaarsbiograaf Karel van
Mander (1548-1606) die beweerde dat Herri met de Bles zijn schilderijen met een uiltje signeerde (‘stellende in al zijn wercken een Wlken’); Van Mander 1604; fol. 219v.
Ook Friedländer had al vroeg zo zijn twijfels over de ‘Inschriftsechtheit’, gebaseerd
op de ‘Wunderlichkeit der Latinisierung’; Friedländer 1908b, kol. 227. Voor Ludwig
Scheibler was het reeds in 1904 een uitgemaakte zaak: ‘Hoffentlich beseitigt endlich einmal jemand diesen Stein des Anstoßes durch den Nachweis, daß die Inschrift
unecht ist.’; Scheibler 1904, p. 544, noot 25. Het was overigens Alfred Michiels die al
in de negentiende eeuw de signatuur als ‘évidemment fausse’ verklaarde; Michiels
1866, p. 421.
27 	Reeds Ludwig Scheibler, door Friedländer als een van zijn leermeesters beschouwd,
gebruikte in zijn bespreking van de Kunsthistorische Ausstellung Düsseldorf 1904 de
term ‘Antwerpener Manieristen’; Scheibler 1904, p. 544, noot 26.
28 	Friedländer 1915b, p. 66.
29 	Friedländer 1933a, pp. 9-14. Zie verder ook de opmerkingen die Friedländer reeds
eerder maakte over de opkomst van ‘manieristische Schnörkel’ in de inleiding van
deel vii van Die altniederländische Malerei, wanneer de overgang van de vijftiende
naar de zestiende eeuw ter sprake komt; Friedländer 1929a, pp. 9-10.
30 	Voor een mooi geformuleerde inleiding op Friedländers wijze van aanschouwelijk
verwoorden, zie Borchert 2004-2005, pp. 9-18. – Voor een nadere bespreking van het
gebruik van de term ‘maniërisme’, de discussie daaromtrent en het onderscheid dat
Friedländer maakte tussen ‘stijl’ en ‘manier’, zie Born 2004-2005, pp. 24-27, 37-39;
Born 2005-2006, pp. 10-11; Born 2013, pp. 27-29, 32-35; Vézilier-Dussart 2013b, pp.
17-20 – Born heeft veelvuldig over het Antwerps Maniërisme in het algemeen, over
Friedländers benadering van de Antwerpse Maniëristen en over de Meester van 1518
in het bijzonder, gepubliceerd. Zie vooral: Born 2004-2005; Born 2005-2006; Born
2007; Born 2013.
31 	Friedländer 1933a, p. 10.
32 	Friedländer 1933a, p. 11; voor Friedländers opvatting over het onderscheid tussen
stijl en manier, zie ook Friedländer 1928b; deze tekst werd opnieuw gepubliceerd in:
Friedländer 1929b, pp. 54-61. Zie verder ook Friedländer 1946, pp. 70, 190. – Ook in
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het notitieboekje dat Friedländer in deze periode gebruikte, treffen we een passage
aan waarin hij het verschil tussen stijl en manier tracht te verwoorden: ‘Einschalten
in Kette / für eingliedern / hergebrachte Form / Manier ohne innere / Erregtheit
ohne inneren / Anteil hervorgebrachter / Stil. / Manier ist der Stil des / vogelfrei
gewordenen / Handwerkers, ausge- / brochenen, wild ge- / wordenen. / Manier ist
der Stil eines / gealterten und ermüde[-] /ten Künstler. / Manier ist der willent- /
lich, beflissen geschaf- / fene Stil. / Manierist sieht mehr / auf den Weg als auf / das
Ziel, denkt mehr / an die Mittel als an / den Zweck. / Durch solche Einschal- / tung
von Zeichnungen / die Kette geschlossen / wird.’; Notitieboekje M.J. Friedländer,
1932-1933, pp. 177-178. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 290. – Zelfs in zijn nadagen, waarin hij een verzameling notities aanlegde die hij de titel Aphorismen aus
Krieg- u.[nd] Nachkriegszeit meegaf (rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 7), nam
Friedländer nog een opmerking over de tegenstelling tussen stijl en manier op. Na
zijn dood gepubliceerd in: Heilbrunn 1967, pp. 62-63.
33 	Voor de opkomst van de Antwerpse kunstmarkt en de daaraan gepaard gaande export, zie ook Friedländer 1929a, p. 10.
34 	Glück 1901, p. 7. Onder de werken die ten prooi zijn gevallen aan ‘manier’ schaart
Glück tevens het Reinhold-altaarstuk uit het atelier van Van Cleve. Voor het
Reinhold-altaarstuk en de relatie met het Antwerpse Maniërisme, zie Leeflang
2007, pp. 60-71, 81-84, 104-105 en Leeflang 2015, pp. 47-55, 112-118. – Maar ook
in een bespreking van de tentoonstelling Exhibition of Pictures by Masters of the
Flemish and British Schools including a Selection from the Works of Sir Peter Paul
Rubens (Londen [The New Gallery] 1899-1900) door Friedländer een jaar eerder,
kan men een negatieve kwalificatie van de term vermoeden, aangezien hij spreekt
van ‘Figurencompositionen von geringer Feinheit mit manieristischen Zügen und
carikirten Typen im Bles-Stil’, als hij een vergelijking trekt tussen enkele tentoongestelde werken en de Aanbidding der Wijzen in München; Friedländer 1900, p.
256. De bewering van Born dat Wilhelm Bode al in 1905 het door Berlijn verworven
schilderij Christus neemt afscheid van zijn moeder als maniëristisch aanmerkte (zie
ook noot 3), lijkt niet helemaal te berusten op een juiste voorstelling van zaken. Het
verband zal hem zeer waarschijnlijk zijn ingefluisterd door zijn ondergeschikte,
Friedländer; zie Born 2013, p. 27; Bode 1905, kol. lxxviii.
35 	Glück 1901, p. 9.
36 	Baldass 1937; zie hiervoor ook Born 2004-2005, Born 2005-2006 en Born 2013.
37 	Baldass 1937, p. 117.
38 	Baldass 1937, pp. 117-120. Godefridus Johannes Hoogewerff poneerde in 1939 in deel
iii van De Noord-Nederlandsche schilderkunst een vergelijkbare opvatting in die zin
dat hij een aantal Noord-Nederlandse schilders uit de vroege zestiende eeuw ook
onder de Maniëristen schaarde. In de paragraaf ‘Wat heeft men onder Manierisme te
verstaan?’ put hij deels uit Friedländers gedachtegoed als het gaat om de karakterisering van ‘manier’; Hoogewerff 1939, pp. 12-13.
39 	Friedländer 1933a, p. 14.
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40 	Zijn slotwoord aan het einde van het hoofdstuk waarin de laatste twee groepen aan
bod komen, is veelzeggend: ‘Der in beträchtlichen Umfange noch immer ungeordnete Bestand an Bildern – sehr viel habe ich beiseite gelassen, besonders zahlreiche Flügelaltäre mit der Anbetung der Könige im Mittelfelde – zeigt eine ärgerliche Kreuzung oder Mischung der abgegrenzten Arten. Ohne Zweifel wird fernere
Bemühung noch mehrere Gruppen aussondern. Eine erhebliche Förderung unserer Erkenntnis dürfte aus solcher stilkritischen Kleinarbeit schwerlich zu erwarten
sein.’; Friedländer 1933a, pp. 57-58.
41 	In 1915 spreekt Friedländer over de ‘Pseudo-Bles-Stil’, om het geheel van werken
die een aan de Münchense Aanbidding verwante stijl vertonen, in algemene zin aan
te duiden. De groep als zodanig noemt hij ‘A. Gruppe der Münchener Anbetung’;
Friedländer 1915b, pp. 66-69, nrs 1-6. In 1933 wijzigt de aanduiding ‘Gruppe der
Münchener Anbetung’ in ‘der Pseudo-Blesius’. De eerste die ogenschijnlijk de benaming ‘Pseudo-Blesius’ muntte, was Hulin de Loo; La Farge 1908, p. 388. Ook
Hoogewerff gebruikte al vroeg de benaming ‘Pseudo-Bles’; Hoogewerff 1912, pp.
27, 29.
42 	Onthoofding van Johannes de Doper, paneel, 48 x 35 cm. Berlijn, Staatliche Museen
zu Berlin – Gemäldegalerie, inv.nr 630C. In 1906 door Julie Hainauer, weduwe van
de Berlijnse verzamelaar Oscar Hainauer, geschonken aan de Gemäldegalerie; Bock
et al. 1996, p. 13, afb. p. 222.
43 	Prediking in een kerk (mogelijk Bekering van de H. Antonius; voorheen H. Franciscus
in een kerk), paneel, 85,1 x 58,4 cm. New York, The Metropolitan Museum of Art, inv.
nr 08.183.2.
44 	Friedländer 1915b, p. 67.
45 	‘Der Pseudo-Blesius’: Friedländer 1933a, p. 116, nrs 1-5.
46 	Friedländer 1933a, p. 17.
47 	Friedländer 1933a, pp. 7-8: ‘Die Künstlerschaft Antwerpens ist uns aus den annäherend vollständig publizierten Gilden-Listen bekannt. Freilich nichts als Namen. Aber
die Namen verraten in vielen Fällen Herkunft oder Geburtsort. Damit ist uns wertvolles statistisches Material gegeben über eine Meisterwanderung. Namentlich aus
Brügge, Brüssel und aus Holland strömten die Maler nach Antwerpen.’
48 	Friedländer 1933a, pp. 15-17.
49 	Friedländer 1933a, p. 116, nrs 6-8.
50 	‘B. Gruppe der Mailänder Anbetung’: Friedländer 1915b, pp. 69-72, nrs 7-22.
51 	Paneel, 156 x 123 cm (middenpaneel), 158 x 58 cm (linkerluik), 157 x 57 cm (rechterluik). Milaan, Pinacoteca di Brera, inv.nr 620.
52 	Friedländer 1915b, pp. 89-90; Friedländer 1933a, pp. 22-23; Hulin de Loo 1913, p.
71. Het derde cijfer is nauwelijks leesbaar, maar werd door Hulin als een ‘2’ geïnterpreteerd, wat nog altijd als het meest plausibel wordt geaccepteerd; zie Ewing
1978, pp. 45, 248 (cat.nr 10); Ewing 2016, pp. 78-79, 333 (cat.nr 28). – De tekening
werd voor het eerst genoemd door James Weale in een bespreking van Alfred von
Wurzbachs Niederländisches Künstler-Lexikon in The Burlington Magazine 13 (1908),
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p. 170. De tekening (penseel en zwart krijt op purperbruin gegrondeerd papier, gehoogd met wit, 201 x 259 mm) was door het British Museum (Department of Prints
and Drawings, inv.nr 1886,0706.7) enkele decennia voordien als zijnde vervaardigd
door Joachim Patinir (zoals ook vermeld op de verso-zijde van het blad: ‘Jochem de
patinier’) aangekocht op de veiling Amsterdam (Frederik Muller), 15 juni 1886, nr
237. Zie ook Van den Brink et al. 2005-2006, nr 30, p. 95 (bij materiële gegevens en
herkomst); Ewing 2016, pp. 77-78, 333 (cat.nr 28); The British Museum Collection
online:

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_ob-

ject_details.aspx?objectId=712926&partId=1&searchText=jan+de+beer&page=1 (geraadpleegd 13 november 2016).
53 	Friedländer 1915b, p. 72.
54 	Friedländer 1915b, p. 72.
55 	Friedländer 1915b, p. 90; Hulin de Loo 1913, p. 71.
56 	‘Der vermeintliche Jan de Beer’: Friedländer 1933a, pp. 117-118, nrs 9-26.
57 	Friedländer 1933a, p. 20.
58 	Friedländer 1933a, p. 20.
59 	Friedländer 1933a, p. 20.
60 	Friedländer 1933a, p. 26.
61 	Friedländer 1933a, pp. 27 en 116, nrs 7-8. Zie ook pp. 70, 71, alwaar Friedländer de
verhouding van Jan de Beer tot Jan de Cock bespreekt.
62 	Friedländer 1933a, p. 30.
63 	Friedländer 1915b, pp. 74-76, nrs 1-11; Friedländer 1933a, pp. 24-25, nrs 1-12.
64 	Friedländer 1915b, p. 76.
65 	Friedländer 1933a, p. 25.
66 	Friedländer 1915b, p. 76. Voor de meest recente monografie over Jan de Beer, zie
Ewing 2016.
67 	‘C. Gruppe der Grooteschen Anbetung’: Friedländer 1915b, pp. 78-79, nrs 23-33.
68 	Paneel, 114,6 x 84,8 cm (middenpaneel), 99,5 x 42,2 cm (linkerluik), 100,4 x 42,8
cm (rechterluik). Duitsland, particuliere collectie (voorheen Kitzburg, Freiherr Von
Groote) (zie ook noot 8).
69 	Friedländer 1915b, p. 79.
70 	Friedländer 1933a, p. 35.
71 	Friedländer 1933a, p. 35.
72 	‘Der Meister der v. Grooteschen Anbetung’: Friedländer 1933a, pp. 118-120, nrs 2745.
73 	De drie helden voor koning David met het water uit de put van Bethlehem (linkerluik);
Het bezoek van de koningin van Sheba aan koning Salomo (rechterluik), paneel, 53
x 26 cm (elk luik). Toronto, Art Gallery of Ontario, inv.nrs LN 980-LN 981 (voorheen
Parijs, gravin Pourtalès); Friedländer 1933a, p. 116, nr 3 (zie ook noot 8).
74 	Friedländer 1933a, pp. 35-36.
75 	Friedländer 1933a, p. 37.
76 	‘D. Gruppe der Antwerpener Anbetung’: Friedländer 1915b, pp. 79-81, nrs 34-42.
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77 	Paneel, 29 x 22,2 cm (middenpaneel), 29 x 8,5 cm (elk luik). Antwerpen, Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten, inv.nrs 208-210 (voorheen ridder Florent van
Ertborn); zie ook noot 12. Voor de populariteit van het thema de Aanbidding der
Wijzen, zie Ewing 2004-2005.
78 	‘Der Meister der Antwerpener Anbetung’: Friedländer 1933a, pp. 120-121, nrs 4654.
79 	Friedländer 1933a, p. 40.
80 	Friedländer 1933a, p. 40.
81 	‘E. Gruppe des Lübecker Altars’: Friedländer 1915b, pp. 81-84, nrs 43-75.
82 	Paneel, 81,3 x 71 cm (Vlucht naar Egypte); paneel, 80,2 x 69,7 cm (Visitatie). Londen,
The National Gallery, inv.nrs 1082, 1084; paneel, 81,7 x 70,5 cm. Antwerpen, Museum
Mayer van den Bergh, inv.nr 357; paneel, 79 x 69 cm. Honolulu, Honolulu Academy
of Arts Gallery (voorheen New York, Henry Goldman), inv.nr 1963, 3103.1.
83 	Paneel, 180 x 150 cm (middenpaneel), 185 x 70 cm (linkerluik), 185 x 71 cm (rechterluik). Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv.nr 329.
84 	Luiken: paneel, 283 x 125 cm (elk luik). Lübeck, Marienkirche; predella: paneel, 46 x
40 cm (elk paneel van de predella), Lübeck, Museum für Kunst und Kulturgeschichte
der Hansestadt Lübeck – St. Annen-Museum, inv.nr 2568; Stuttgart, Staatsgalerie, inv.
nrs 2654 en GVL 108; België, particuliere collectie.
85 	Friedländer 1908b; Friedländer 1915b, p. 82.
86 	Voor het gebruik van prenten door onder andere de Antwerpse Maniëristen, zie
Goddard 2004-2005.
87 	‘Der Meister von 1518’: Friedländer 1933a, pp. 122-125, nrs 70-103.
88 	Friedländer 1933a, p. 44.
89 	Friedländer 1933a, p. 45.
90 	Friedländer 1933a, pp. 45-46.
91 	Friedländer 1933a, p. 46.
92 	Friedländer 1933a, p. 46.
93 	Friedländer 1933a, p. 47. Ook in 1908, als Friedländer het Magdalena-drieluik vergelijkt met de recente Berlijnse aanwinst (zie noot 3), is hij de mening toegedaan
‘daß die größeren Verhältnisse und allerlei Schwierigkeiten der Aufgabe [...] das
Unvermögen des Meisters kompromittierend enthüllen’; Friedländer 1908b, kol. 228.
94 	Friedländer 1933a, p. 51.
95 	‘Einzelne Tafeln’: Friedländer 1933a, p. 122, nrs 67-69.
96 	‘Der Meister der Antwerpener Kreuzigung’: Friedländer 1933a, p. 121, nrs 55-58.
97 	Paneel, 95 x 70 cm (middenpaneel), 95 x 29 cm (elk luik). Thans Antwerpen,
Maagdenhuis, waarin is ondergebracht het Museum van de Commissie van Openbare
Onderstand, inv.nr 135.
98 	Friedländer 1933a, p. 41.
99 	‘Der Meister der Johannes-Martyrien’: Friedländer 1933a, p. 121, nrs 59-63.
100 	Friedländer 1933a, p. 116, nr 4; zie ook noot 42.
101	 Paneel, 117 x 67 cm. Parijs, Musée du Louvre, inv.nr R.F. 2128 (Martelaarschap
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van de H. Johannes de Evangelist); paneel, 118,7 x 70 cm. Particuliere collectie
(Martelaarschap van de H. Johannes de Doper).
102 	‘Der Meister des Salomo-Triptychons’: Friedländer 1933a, p. 122, nrs 64-66.
103 	Paneel, 107,5 x 77 cm (middenpaneel), 107,5 x 32,5 (elk luik). Den Haag, Koninklijk
Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv.nr 433.
104 	Friedländer 1933a, p. 53.
105 	Friedländer 1933a, pp. 73-78.
106 	Friedländer 1933a, pp. 31-34.
107 	Friedländer 1933a, pp. 59-72.
108 	Friedländer 1930a, pp. 9-77.
109 	Friedländer 1931b, p. 185. Zie ook Friedländer 1930a, p. 26. De veronderstelling dat
Jan Gossart in Antwerpen onder invloed van het Antwerpse Maniërisme was geraakt,
sloot aan bij de opvatting die Hulin er zelf op nahield; Hulin de Loo 1913, pp. 74-75.
110 	Het betrof het Mystieke Huwelijk van de H. Catharina, pen in bruin, 227 x 172 mm.
Kopenhagen, Statens Museum for Kunst, inv.nr KKSgb4828; Staande soldaat, pen in
zwart over zwart krijt, 200 x 121 mm. Frankfurt am Main, Städel Museum, Graphische
Sammlung, inv.nr 724; H. Familie met twee vrouwelijke heiligen, pen in bruin op blauw
geprepareerd papier, gehoogd met wit, 320 x 265 mm. Wenen, Albertina, inv.nr 17552.
Deze tekening, die tegenwoordig later wordt gedateerd (zie Alsteens 2010, pp. 320322), bracht Friedländer in verband met een drieluikje met de H. Familie, engelen en
heiligen te Lissabon (paneel, 50 x 31,5 cm [middenpaneel], 47,5 x 12,5 cm [elk luik].
Lissabon, Museu de Arte Antiga, inv.nr 1479 Pint), dat hij aan Gossart toeschreef. Zo
ook een H. Joris te paard (paneel, 40,4 x 32,9 cm. Londen [Sotheby’s], 7 oktober 2008,
nr 110 [voorheen New York, Historical Society, inv.nr 299]), waarmee hij een belangrijke brug meende te slaan naar het Antwerpse Maniërisme. Tegenwoordig worden
deze toeschrijvingen aan Gossart niet meer gesteund; Friedländer 1930a, pp. 24-31;
Ewing 1978, pp. 64-65; Van den Brink et al. 2005-2006, pp. 48-50, nr 14. – In 1934
verwierf het Berlijnse Kupferstichkabinett met steun van het Max J. FriedländerStiftungsfonds (opgericht naar aanleiding van Friedländers zestigste verjaardag in
1927) nog een gesigneerde tekening uit Gossarts vroege periode: Keizer Augustus
en de Tiburtijnse Sybille (pen in zwart, 338 x 274 mm, gesigneerd anwer en ien-

ni. Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin – Kupferstichkabinett, inv.nr KdZ 15295);
Friedländer 1937, p. 111. – Voor de algemeen geaccepteerde relatie tussen Gossarts
vroege tekeningen en het Antwerpse Maniërisme, zie ook Alsteens 2010, pp. 89-90,
322, 388.
111 	Friedländer 1930a, pp. 32, 68, 77.
112 	Friedländer 1915b, p. 89; zie ook Friedländer 1929a, pp. 96, 98-100; Friedländer
1933a, p. 31.
113 	Paneel, 153 x 153 cm. Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin – Gemäldegalerie, inv.nr
526; Bock et al. 1996, p. 130, afb. p. 267. In de Beschreibendes Verzeichnis der Gemälde
im Kaiser Friedrich-Museum uit 1904 bijvoorbeeld, nog als ‘Niederländischer Meister
um 1480’ (p. 272, nr 526).
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114 	Hulin de Loo 1913. Behalve het gelegde verband met het Berlijnse schilderij, komen
in dit artikel voorts leven en werk van Goswyn van der Weyden aan de orde, alsook
archivalische gegevens betreffende andere in Antwerpen werkzame schilders, onder
wie Gillis van Everen, de leermeester van Jan de Beer. Daarnaast heeft Hulin aandacht voor de vraag hoe de werken van Goswyn van der Weyden zich verhouden tot
de Antwerpse schilderschool van omstreeks 1505, voordat het Antwerpse Maniërisme
tot volle wasdom komt. Het artikel eindigt met de mededeling ‘Schluß folgt’, maar
dat lijkt er niet te zijn gekomen. Twintig jaar later besluit Friedländer zijn beknopte
hoofdstuk ‘Goswyn van der Weyden in seinem Verhältnis zu den Manieristen’ met
de mededeling dat nadere bevindingen van Hulin zijn te verwachten; Friedländer
1933a, p. 34. – Overigens blijkt uit Friedländers notitieboekje van 1912 dat Hulin ter
voorbereiding Berlijn bezocht om met Friedländer over Goswyn van der Weyden te
spreken: ‘15. X. [1912] Hulin in Berlin. / fragt mir Sache Goswin v.[an] d.[er] / Weyden
vor cf. Burl.[ington] Mag.[azine] / 1912 u.[nd] Jahrb.[uch] d.[er königlich] pr.[euszischen] K[un]st.[sammlungen] 1913.’; Notitieboekje M.J. Friedländer, 1912, p. 36. rkd,
Archief M.J. Friedländer, inv.nr 251. Hulins artikel uit 1912 handelt over Goswyn van
der Weydens reeks gewijd aan het leven van de H. Dymphna; Hulin de Loo 1912.
115 	Friedländer 1933a, pp. 32-33; Hulin de Loo 1913, pp. 75, 84-86. Zie ook Friedländer
1903a, p. 28.
116 	Friedländer 1915b, p. 88; Friedländer 1918a; Friedländer 1918b; Friedländer 1932,
pp. 69-73. De aanduiding ‘der vermeintliche Jan de Cock’ in Friedländer 1918, pp. 72,
73, 74 en Friedländer 1933a, pp. 69, 72, 125.
117	Friedländer 1933a, p. 59. Zie ook Friedländer 1932, p. 69. Volgens de Antwerpse
stadsarchivaris F.J. Van den Branden zou Jan de Cock identiek zijn met Jan Wellens
alias Cock; Van den Branden 1883, p. 289.
118 	Paneel, 35,7 x 45,9 cm. Londen, particuliere collectie (voorheen München, Professor
Von Bissing); Ets en gravure, 259 mm x 318 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr
RP-P-1963-630. Voor het door Friedländer aan De Cock toegeschreven oeuvre, zie
Friedländer 1933a, pp. 125-127, nrs 104-123.
119 	Friedländer 1933a, p. 59. Voor de verhouding van Jan de Cock tot Cornelis
Engebrechtsz, zie ook Friedländer 1918, pp. 71-72, 74 en Friedländer 1932, pp. 69-73.
120 	Friedländer 1933a, p. 72.
121 	Friedländer 1933a, pp. 59-60; zie ook Friedländer 1918, pp. 68, 74, Friedländer 1929a,
p. 96 en Friedländer 1932, p. 69. Voor de veronderstelde invloed van Jan de Beer,
zie ook Friedländer 1933a, pp. 66, 69-71. – Interessant is bovendien dat Friedländer
vooral in het latere werk van Jan de Cock weer meer noordelijke invloeden bespeurt,
wat het gevolg zou zijn van een onafgebroken reizen van kunstenaars van noord
naar zuid en vice versa. Door het (tijdelijk) terugkeren van Noord-Nederlandse kunstenaars uit Antwerpen, zou ook Cornelis Engebrechtsz tot op zekere hoogte zijn
gevoed door de ‘hysterische Beweglichkeit der Manieristen’; Friedländer 1918, p. 73;
Friedländer 1932, pp. 72-73; Friedländer 1933a, p. 72. Een opvatting die overigens
ook Hulin de Loo in 1913 al formuleerde in verband met de vraag hoe de verhouding

244

| max j. friedländer

tussen de Pseudo-Bles-groep en de ‘Leydener Cornelius-Enghelbrechts-Richtung’
moest worden bezien; Hulin de Loo 1913, p. 74, noot 1.
122 	Friedländer 1937, p. 123.
123 	Friedländer 1937, p. 123.
124 	Friedländer 1937, p. 124. Dan Ewing gaat zelfs nog een stap verder door op stijlkritische gronden te veronderstellen dat de Meester van Amiens mogelijk als leerling en
zeker als assistent werkzaam is geweest in het atelier van Jan de Beer; Ewing 2016,
pp. 65, 178-184, 204, 214-215, 268 en 300 (cat.nr 8); zie ook zijn entry over De Beers
Milanese drieluik met de Aanbidding der Wijzen (Pinacoteca di Brera) in Van den
Brink et al. 2005-2006, pp. 64-67, nr 21.
125 	Niettemin werd Friedländers studie naar de Antwerpse Maniëristen in de pers lovend begroet. Zo schrijft Carl Georg Heise in de Frankfurter Zeitung van 9 september 1934: ‘Die Dinge in so überraschender Klarheit darzustellen, wie das hier
geschehen ist: dazu gehört außer sprachlicher Prägnanz, über die der Verfasser in
hohem Maße gebietet, jene Gelassenheit im Abstreichen alles dessen, was zwar
etappenweise die Erkenntnis erst hat ermöglichen helfen – Friedländer selbst hat
jahrzehntelang solche mühevollen Teilstudien gerade zu diesem Thema geliefert
–, was aber das gewonnene Gesamtbild nur hätte verdunkeln können. So ist ein
Musterbeispiel entstanden für wissenschaftliche Darstellung überhaupt, das bei aller stilkritischen Klarheit immer die großen Gesichtspunkte entwicklungsgeschichtlicher Betrachtung in den Vordergrund rückt, mit dem Geist echter, um Objektivität
ringender Wissenschaftlichkeit sehr fruchtbare und persönliche Einsichten in die
Gesetze künstlerischen Schaffens überhaupt vermittelt.’ En Johan Huizinga in de
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 17 februari 1934: ‘Naarmate Friedländer’s standaardwerk met dit voorlaatste deel [sic] het slot nadert, wordt de wensch, dat het
hem gegeven mag zijn, onder de moeilijke omstandigheden, die de tijd meebrengt,
dit toonbeeld van echt wetenschappelijken en waarlijk levenden arbeid te voltooien,
inniger en angstiger. Hoe dit ook zal zijn, hij zal hebben gewerkt voor de geslachten,
die na ons komen, en die zijn naam in eere zullen houden.’
126 	Friedländer 1929a, p. 93. Naast Quinten Massijs komen in deel vii de Meester van
de Magdalena van Mansi, de Meester van de Morrison-Triptiek, de Meester van
Frankfurt en de Meester van Hoogstraeten aan bod.
127 	Met uitzondering van Baldass 1937 en Roosval 1934.
128 	Ook Friedländers slotopmerkingen hebben wellicht enige schrik aangejaagd; zie
verder noot 40. Voor een overzicht van het onderzoek na het verschijnen van deel
xi van Die altniederländische Malerei tot halverwege de jaren zeventig, zie ‘Editor’s
Note’ in: Friedländer 1974, pp. 104-105.
129 	Ewing 1978, p. 6. Zie voor deze discussie verder onder noot 30. Zie ook Ewing 2016,
p. 18.
130 	Ewing 1978. De slotzin van Ewings introductie (p. 7) doet vermoeden dat hij zelf deze
mening ook was toegedaan: ‘Moreover, in de Beer’s case, as we shall see, we are
dealing with an artist of great sensitivity and skill.’
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131 	Ewing 2016, p. 9: ‘While Friedländer deserves enormous credit for the monumental task of reassembling De Beer’s oeuvre and restoring him to the art-historical
map, where he belongs, he is also responsible for an appraisal of the artist that was
half-hearted at best and inseparably tied to his own strongly held, subjective, and ultimately negative views about Mannerism. Friedländer’s pioneering texts established
the somewhat dismissive, conflicted tone that was adhered to De Beer and his fellow
Antwerp Mannerists ever since.’ Zie voor kritiek op Friedländers benadering verder
ook ibidem, pp. 15, 20, 43-44. Hoewel Ewing in historisch opzicht een punt heeft –
Friedländers matige waardering voor de Antwerpse Maniëristen heeft bepaald geen
aanjagende werking uitgeoefend – moet tegelijkertijd worden vastgesteld dat de
kunsthistoricus feitelijk niets in de weg heeft gestaan om niettemin gevolg te geven
aan zijn nieuwsgierigheid. Kennelijk had men lange tijd de overtuiging dat de door
Friedländer behaalde resultaten niet wezenlijk meer aangevuld konden worden. Het
verwijt dat Friedländer te weinig oog heeft gehad voor het inbedden van het fenomeen van het Antwerpse Maniërisme in een bredere historische context kan men
vele decennia later weliswaar maken, maar gaat voorbij aan het mechanisme dat
eerst het fundament gelegd dient te worden alvorens de verdere bouwwerkzaamheden een aanvang kunnen nemen.
132 	Marlier 1966, pp. 112-115. Zie verder ook Van den Brink et al. 2005-2006, p. 225.
133 	Friedländer 1933a, p. 52. Een verband tussen Pieter Coecke van Aelst (‘AbendmahlMeister’) en de Meester van 1518 stelde Friedländer ook al eerder vast; Friedländer
1915b, p. 84; Friedländer 1917a, pp. 93-94.
134	Konowitz 1995.
135 	Cat. tent. Berlijn 1898, p. 14, nr 66; Friedländer 1899, pp. 18-19. Zie ook Glück 1901,
pp. 32, 33 en Friedländer 1935a, p. 43.
136 	Glück 1901, i.h.b. pp. 10-11. Dat Vellert werkzaam was in een aan het Antwerpse
Maniërisme verwante stijl is een gegeven dat reeds door Friedländer (‘etwas manirirten Formen’) en Glück (‘etwas Zittriges und dadurch Manierirtes’) werd opgemerkt; Friedländer 1899, p. 19; Glück 1901, pp. 17 en voorts pp. 32, 33-34.
137 	Op 26 en 27 november 1912 werd de omvangrijke kunstverzameling van Friedrich
Lippmann geveild bij Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus in Berlijn. Het drieluik
betreft nr 43 (Tafel 21) in de veilingcatalogus en werd gekocht door de Münchense
kunsthandelaar A.S. Drey voor 30.000 Mark. Het drieluik (paneel, 106 x 70 cm
[middenpaneel], 106 x 31 cm [elk luik]) bevindt zich thans in Rotterdam, Museum
Boijmans Van Beuningen, inv.nr 1959; cat. Rotterdam 1994, pp. 298-301, nr 67. Zie
aldaar ook voor verdere herkomstgegevens.
138 	Paneel, 86 x 63,5 cm. Lille, Palais des Beaux-Arts, inv.nr P 739. Dat de toeschrijving in
samenspraak met Friedländer tot stand was gekomen, blijkt uit een noot: ‘eine Taufe,
bei der wir uns der Zustimmung M.J. Friedländer erfreuen’; Glück 1909, p. 18, noot
5. Dit blijkt eveneens uit een notitie van Friedländer op de achterzijde van een foto
uit diens foto- van het schilderij te Lille: ‘= Dirk Vellert, von Glück u.[nd] mir so bestimmt.’; rkd, Fotoarchief M.J. Friedländer, afb.nr 0000107171. Dat beiden met enige
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regelmaat elkaar in kunsthistorische kwesties wisten te vinden en elkaar ook de
eer gunden, blijkt bovendien uit het voorwoord dat Friedländer schreef voor de veilingcatalogus van de verzameling van collega Lippmann: ‘Den Namen “Dirk Vellert”
wird man nicht ohne Verwunderung in einem Gemäldekataloge finden. Dirk Vellert
ist niemand anders als der hochgeschätzte Kupferstecher Dirk van Star, dessen richtigen Namen G. Glück vor einigen Jahren entdeckt hat. Der stattliche Flügelaltar
mit der Anbetung der Könige im Mittelfelde, der aus der Wiener Sammlung Stache
in Lippmanns Haus gekommen ist, wurde als das erste Tafelgemälde des aus
Kupferstichen und Zeichnungen bekannten Meister zugeschrieben. Viel scheint
Vellert nicht gemalt zu haben. Trotz eifrigen Suchens habe ich seine Hand nur noch
ein zweites Mal in einem Bild erkennen können, nämlich in einer Geburt Christi, die
[...] im Museum zu Lille hängt.’; Friedländer 1912a, pp. 9-10.
139 	Paneel, 47,5 x 87,5 cm. Kremsmünster, Stiftsgalerie; Baldass 1922, pp. 163-164.
140 	Paneel, 90 x 58 cm (middenpaneel), 90 x 24 cm (elk luik). Brussel, Musée de l’Assistance Publique, inv.nr 135; Friedländer 1935a, pp. 49-50.
141 	Paneel, 80 x 150 cm (in geopende toestand). Huidige verblijfplaats onbekend; Vuyk
1946.
142 	Het betreft voorstellingen van respectievelijk Pilatus (Stockholm, particuliere collectie) en de H. Hieronymus in zijn studeervertrek (Chicago, particuliere collectie);
Konowitz 1995, pp. 184-187, afb. 11-12.
143 	Hoffmann 1998. Zie verder ook Hoffmann 2004-2005; Hoffmann 2005.
144 	Friedländer 1915b, p. 89; Friedländer 1929, p. 97; Friedländer 1933a, p. 16. Zie ook
Notitieboekje M.J. Friedländer, 1911, pp. 51-52, 54-55. rkd, Archief M.J. Friedländer,
inv.nr 246.
145 	Rombouts/Van Lerius 1872, p. 69; Keussen 1873. Naast de archiefbronnen die
Friedländer reeds bekend waren, publiceerde Hoffmann ook verschillende nieuwe
archiefdocumenten met nadere details over de opdrachtverlening.
146 	Hoffmann 1998, pp. 139-147; Van den Brink et al. 2005-2006, pp. 176-179, nrs 7374. De sleutel tot de ontmaskering van de Meester van de Antwerpse Kruisiging als
Adriaen van Overbeke werd geleverd door een drieluik dat in 1988 op de kunstmarkt
opdook. Het werk was een kopie naar het Kruisigingsdrieluik waarnaar Friedländer
de Meester van de Antwerpse Kruisiging had vernoemd. De ondertekening op deze
kopie was onmiskenbaar van dezelfde hand als de ondertekeningen op de luiken die
volgens het contract uit 1513 door Adriaen van Overbeke waren geschilderd. De ondertekening op het naamstuk zelf kon daarentegen niet zichtbaar worden gemaakt
met irr, vanwege het ontbreken van een koolstofhoudend materiaal (zie ook noot
150). Mede door de bestudering van de ondertekeningen wist Hoffmann ook nog een
aantal andere retabels aan het atelier van Adriaen van Overbeke toe te schrijven.
147 	Friedländer 1915b, pp. 86-87; Friedländer 1916, pp. 85-86; Friedländer 1929, p. 10;
Friedländer 1933a, pp. 42-43 (met een verwijzing naar Münzenberger/Beissel 18851905). De door Friedländer veronachtzaamde retabelproductie is door navolgende
generaties onderzoekers ruimschoots opgevuld. Johnny Roosval was de eerste die
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na het verschijnen van dl. xi van Die altniederländische Malerei een poging deed om
Antwerpse retabels in Zweden te verbinden met de door Friedländer onderscheiden
groepen; Roosval 1934. Zie verder in het bijzonder Hoffmann 1998 en de opmerkingen op pp. 123-124 en Hoffmann 2004-2005, alsmede de aldaar genoemde literatuur.
Zeer recent was er in het Wallraf-Richartz-Museum te Keulen een kleine focustentoonstelling te zien, gewijd aan de reconstructie van een Antwerps retabel; Krischel
2016.
148 	Orth 1989. Zie verder ook Van den Brink 2004-2005, pp. 189-196.
149 	Leproux 1998 en verder Leproux 2001, pp. 111-140, 169-170; Leproux 2014. Zie ook
Van den Brink 2004-2005, pp. 196-198; Ewing 2016, pp. 227-230. De onmiskenbare
invloed van De Beer op Bellemare werd ook duidelijk in een met afbeeldingen onderbouwd gesprek met Peter van den Brink op 21 december 2016.
150 	Het onderzoek van schilderijen met irr werd in de jaren zestig van de vorige eeuw
ontwikkeld door J.R.J. van Asperen de Boer. De techniek maakt het mogelijk om
de voorbereidende tekening (ondertekening), door de kunstenaar bij de aanvang
van het werk aangebracht op het geprepareerde paneel, zichtbaar te maken, mits
vervaardigd in een koolstofhoudend materiaal. Voor een overzicht van wat het onderzoek met irr vermag, zie bijvoorbeeld Faries 2001.
151 	Ook het röntgenonderzoek van schilderijen en het systematisch uitvoeren van
dendrochronologisch onderzoek op panelen heeft in belangrijke mate bijgedragen
aan de kennis over de door kunstenaars gehanteerde productiemethoden en de
materiële geschiedenis van de kunstwerken. Het röntgenonderzoek van schilderijen kende zijn pioniersjaren in de eerste decennia van de twintigste eeuw, met Alan
Burroughs in een voortrekkersrol. In 1926 voerde hij een onderzoekscampagne
uit in onder meer de Berlijnse Gemäldegalerie; zie Spronk 2003. Zijn bevindingen werden gebundeld in Burroughs 1938. Dendrochronologisch onderzoek van
panelen op grote schaal werd in het kunsthistorisch onderzoek geïntroduceerd
door Peter Klein. Aan talrijke kunsthistorische publicaties leverde hij direct of indirect een bijdrage. Zie bijvoorbeeld in Ainsworth 1998, pp. 321-324 (Appendix B);
Leeflang 2015, pp. 165-193. Voor een uitleg van de methodiek, zie bijvoorbeeld
Klein 2003.
152 	Ainsworth 1998, p. 57.
153 	De belangrijkste publicaties die voortvloeiden uit Van den Brinks initiatief: Van den
Brink et al. 2005-2006 met bijbehorende essays door Till-Holger Borchert, Annick
Born, Maximiliaan P.J. Martens, Godehard Hoffmann, Stephen Goddard, Yao-Fen
You, Peter van den Brink, Micha Leeflang, Dan Ewing en Paul Vandenbroeck, gepubliceerd in het Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 2004/05.
Voor de verschillende artikelen die Van den Brink over de Antwerpse Maniëristen
publiceerde, zie de bibliografieën in voornoemde publicaties. Voorts verscheen er
een tweetal dissertaties: Leeflang 2007 over Joos van Cleve (ca. 1485-1540/41), een
tijdgenoot van de Antwerpse Maniëristen, en Born 2010 over de Meester van 1518
(onder embargo). De dissertatie over Joos van Cleve werd tevens uitgegeven als
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handelseditie; Leeflang 2015. De dissertatie die Van den Brink zelf voorbereidde, is
voorhanden als manuscript; Van den Brink manuscript.
154 	Van den Brink et al. 2005-2006, p. 7.
155 	Van den Brink manuscript, dl I, pp. 74-75, 95; dl II, pp. 129, 130, 131; zie ook Hoffmann
1998. Ook Joos van Cleve heeft doorgaans een herkenbare ondertekening; zie
Leeflang 2015.
156 	Van den Brink 2004-2005, pp. 221-228.
157 	Zie Van den Brink manuscript. Zie verder ook Leeflang 2004-2005; Leeflang 2015
en bijvoorbeeld Ainsworth 1998, pp. 7-55, 57-91, 257-312. Daarnaast werd de nodige
winst geboekt in het onderzoek naar andere aspecten van de atelierpraktijk, waaronder de productie in serie en de rol van prenten en tekeningen in het atelier, alsook
naar bijvoorbeeld de schilderspopulatie in Antwerpen in de periode 1490-1530 en
het netwerk waarbinnen die opereerde. Ook werd het bestand aan tekeningen dat
aan de Antwerpse Maniëristen kan worden toegeschreven, aanzienlijk uitgebreid;
zie verder noot 153.
158 	Campbell 1981; Van der Stock 1993.
159 	Van der Stock 1993, p. 48; Martens 2004-2005. Voor de rol en status van atelier
assistenten zie ook Peeters et al. 2007.
160 	Van der Stock 1993, pp. 47-48, 50; Martens 2004-2005.
161 	Ainsworth 1998, p. 314. Dan Ewing publiceerde voor het eerst een uitgebreid artikel over de commercialisering van de kunstmarkt in de groeiende handelsmetropool Antwerpen; Ewing 1990. In de jaren nadien werden de reeds geformuleerde
inzichten hierover wezenlijk aangevuld met verscheidene publicaties door Filip
Vermeylen; Vermeylen 1999; Vermeylen 2000; Vermeylen 2001; Vermeylen 2003.
162 	Friedländer 1915b, pp. 75-78; Friedländer 1933a, pp. 22, 24-26, 28.
163 	Van den Brink 2004-2005; zie ook de entries over de tekeningen door Van den Brink
in: Van den Brink et al. 2005-2006, nrs 15-16, 30-32, 34-63, 81, en Ewing 2016, pp.
77-127 over de tekeningen door Jan de Beer. Een belangrijke bijdrage aan het huidige inzicht in de rol van tekeningen in het atelier en de relatie tot de ondertekening leverde bijvoorbeeld ook Maryan Ainsworth in haar grensverleggende studie
over Gerard David; Ainsworth 1998, i.h.b. pp. 7-55, 279. Zie verder ook bijvoorbeeld
Ainsworth 1989 en Leeflang 2015, pp. 29-89 en de inzet op p. 71. – Vele, zo niet de
meeste tekeningen, deden dienst als ontwerp- of modeltekening voor een werk in
een ander medium, zoals schilderijen, glasruitjes, zilver- of houtsnijwerk. Model- en
patroontekeningen lagen vaak ten grondslag aan de voorbereidende ondertekening.
Een ontwerptekening die verband hield met een specifieke opdracht kon nadien als
modeltekening worden gebruikt. Een natekening naar bijvoorbeeld een (deel van
een) geschilderde voorstelling kon als modeltekening voor de productie van andere schilderijen zijn benut. Ook model- en ontwerptekeningen zelf konden uiteraard
worden gekopieerd, bijvoorbeeld wanneer meerdere exemplaren van een bepaald
model in het atelier waren gewenst. En (delen van) ontwerptekeningen konden worden ontleend aan modeltekeningen. Deze zijn dikwijls te herkennen aan hun schets-
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matige karakter (en kunnen naar het leven zijn getekend). In een aantal gevallen
zijn modeltekeningen naderhand verder uitgewerkt, al dan niet in een ander medium (bijvoorbeeld inkt over krijt of zilverstift over krijt). Patroontekeningen werden
direct overgenomen op het geprepareerde paneel door middel van ponsen of overtrekken en ontberen daardoor vaak de spontane lijnvoering van een uit de vrije hand
aangebrachte ondertekening. Gezien de kwetsbaarheid van werken op papier, mag
worden vermoed dat het overgrote deel van de tekeningen dat deel heeft uitgemaakt
van de atelierinventaris, verloren is gegaan.
164 	Huvenne 2004-2005, p. 6.
165 	Voor een beknopt overzicht van het verrichte onderzoek naar Jan (Wellens) de Cock,
zie Early Netherlandish Paintings [online cat. coll. Amsterdam, Rijksmuseum] (hdl.
handle.net/10934/RM0001.COLLECT.8148; geraadpleegd 29 juli 2016), onder biografische gegevens; Filedt Kok 2011, pp. 108-109 en Filedt Kok et al. 2014, pp. 5-6.
Over deze kunstenaar zie verder ook De Vrij 2009. In 2011 stelde J.P. Filedt Kok voor,
om de naam Jan Wellensz de Cock te vervangen door Meester J. Kock, naar het opschrift op de prent; Filedt Kok 2011, p. 109. Zie ook Filedt Kok et al. 2014, pp. 7-9.
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7. de meester van flémalle en rogier
van der weyden: één of twee
kunstenaarspersoonlijkheden?

Een kwestie die Friedländer eveneens de nodige hoofdbrekens bezorgde, was
de kunstenaarspersoonlijkheid van de zogeheten Meester van Flémalle en in het
bijzonder hoe deze zich nu precies had verhouden tot Rogier van der Weyden (ca.
1400-1464). De kernvraag in deze kwestie was of een groep schilderijen die een
aan Rogier van der Weyden nauw verwante stijl vertoont, al dan niet afgezonderd
diende te worden als zijnde het werk van de Meester van Flémalle en of deze anonieme kunstenaar, zoals Georges Hulin de Loo had voorgesteld, vereenzelvigd
kon worden met Robert Campin (ca. 1375-1444), die volgens een Doornikse archiefbron leermeester was geweest van ‘Rogelet de le Pasture’.1 Gedurende ongeveer twee decennia is Friedländer uitgegaan van de veronderstelling dat de
Meester van Flémalle alias Robert Campin een andere artistieke persoonlijkheid
was dan Rogier van der Weyden, ondanks dat hij grote moeite had met het leggen van de vinger op de scheidslijn tussen beider oeuvres. Als vervolgens Emile
Renders de veronderstelling nieuw leven inblaast dat het oeuvre van de Meester
van Flémalle opgevat moet worden als jeugdwerk van Rogier van der Weyden,
wordt deze zienswijze door Friedländer verwelkomd als een mogelijke oplossing
voor het probleem.

De Meester van Flémalle, Robert Campin, Rogier van
der Weyden en Jacques Daret
Het oeuvre van de Meester van Flémalle, veelal bestaande uit schilderijen die een
toeschrijving aan Rogier van der Weyden droegen, was in de negentiende eeuw
al goeddeels vastgesteld door Wilhelm Bode, Henri Hymans en vooral door Hugo
von Tschudi, Friedländers voorganger als wetenschappelijk assistent van Bode
aan de Gemäldegalerie. In 1898 publiceerde Von Tschudi een monografische studie in het Jahrbuch der königlich preussischen Kunstsammlungen onder de titel
‘Der Meister von Flémalle’.2 Beschouwde Bode de zogeheten Mérode-triptiek
(afb. 1), destijds in het bezit van de gravin van Mérode, nog als het kernstuk waaromheen hij een eerste oeuvre vormde, Von Tschudi doopte de anonymus ‘Meister
von Flémalle’, naar drie panelen die afkomstig heetten te zijn uit een klooster te
Flémalle (bij Luik) (afb. 2).3 Werd in eerste instantie de Meester van Flémalle nog
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1. Meester van Flémalle, Mérode-triptiek, New
York, The Metropolitan Museum of Art – The
Cloisters Collection (voorheen Brussel, gravin
van Mérode)

2. Meester van Flémalle, Maria met kind;
H. Veronica (twee van de drie zogeheten
Flémaller Tafeln), Frankfurt am Main, Städel
Museum
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opgevat als een loot van Rogier
van der Weyden, in 1899 gooide Eduard Firmenich-Richartz
(1864-1923) het over een andere boeg door het werk van
de Meester van Flémalle als
vroeg werk van Rogier van der
Weyden te beschouwen.4
Een aantal archiefvondsten
door Georges Hulin de Loo
maakte het vraagstuk vervolgens nog een slag complexer.5
Hulin wist een reeks panelen, geschilderd in een stijl
die nauw verwant was aan de
Meester van Flémalle in verband te brengen met een aantal
archiefdocumenten, waardoor
onomstotelijk kwam vast te
staan dat deze panelen waren
geschilderd door Jacques Daret
in opdracht van Jean du Clercq,
abt van de abdij van Sint-Vaast
te Arras, en tevens dat deze
panelen oorspronkelijk deel
hadden uitgemaakt van een al-

taarstuk dat op zijn laatst in de eerste
maanden van 1435 voltooid moest zijn
(afb. 3).6 Uit archiefdocumenten was
verder bekend dat een zekere ‘Rogelet
de le Pasture’, die werd vereenzelvigd
met Rogier van der Weyden, en een zekere ‘Jaquelotte Daret’, bijna gelijktijdig leerling waren geweest bij Robert
Campin in Doornik en beiden aldaar
het vrijmeesterschap verwierven in
1432. De conclusie was onvermijdelijk:
de Meester van Flémalle, wiens oeuvre stilistisch nauwe verwantschap vertoonde met zowel dat van Rogier van
3. Jacques Daret, Visitatie (een van de vier
der Weyden als dat van Jacques Daret,
kon niemand anders zijn dan Robert
panelen van het altaarstuk voor Jean du
Campin. De resultaten uit Hulins onClerq), Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin
derzoek betekenden bovendien dat
– Gemäldegalerie
een streep gehaald kon worden door
Von Tschudis veronderstelling dat de
Meester van Flémalle een jongere tijdgenoot was van Rogier van der Weyden.
Deze status quaestionis vormt het uitgangspunt waarmee Friedländer in 1916
zijn hoofdstuk over Rogier van der Weyden in Von Eyck bis Bruegel aanvangt.
Voorts stelt hij vast: ‘Der Flémalle-Meister, seine Persönlichkeit als Ganzes beurteilt, erscheint in höherem Grade altertümlich als Rogier’ en ook: ‘Der jugendliche
Rogier scheint dem Flémalle-Meister näher als der alternde.’7 Desalniettemin,
hoewel Friedländer bereid was mee te gaan in de veronderstelling dat de Meester
van Flémalle een andere kunstenaarspersoonlijkheid betreft dan Rogier van der
Weyden, van een oudere generatie bovendien, getuigen zijn omzichtige formuleringen tegelijkertijd van een flinke dosis twijfel over de wijze waarop de nauwe
stilistische verwantschap uitgelegd diende te worden. Moet Rogiers aanwezigheid in het atelier van de Meester van Flémalle, in plaats van als leerling, niet eerder opgevat worden als die van atelierassistent om de wederzijdse beïnvloeding
te verklaren? ‘Rogier und der Flémalle-Meister sind so miteinander verwandt,
wie bei mehrjähriger Ateliergemeinschaft zu erwarten ist, nach Begabung und
Charakter aber verschieden voneinander. Jeder von beiden verfügt über Kräfte,
die dem andern mangeln. Der Flémalle-Meister arbeitet minder zielbewußt, weniger kenntnisreich, ungleichmäßig, er überrascht im Gelingen und Versagen.
Mit feinerem Auge für die Oberfläche, für die Haut der Dinge, für Licht, Luft und
Farbe, nimmt er es mit der Konstruktion nicht so genau wie Rogier. Er geht von
der Beobachtung aus, Rogier von der Idee. Er nährt sich uns mit menschlichen
und sinnlichen Zügen, während Rogiers unerbittliche und harte Religiosität die
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Vertraulichkeit entfernt.’8 Maar niet in alle gevallen is een dergelijk onderscheid
tussen beide kunstenaars te maken, aldus Friedländer, en het feit dat FirmenichRichartz heeft gepoogd ‘die beiden Meister zu verschmelzen, zwar nicht zu billigen, aber zu begreifen.’9
In het tweede deel van Die altniederländische Malerei, dat in 1924 verscheen,
koesterde Friedländer nog altijd grote twijfels over de wijze waarop de Meester
van Flémalle zich tot Rogier van der Weyden verhield en waar nu precies de
scheidslijn tussen beide kunstenaars getrokken moest worden. De grote onzekerheid hieromtrent, noopte hem, zo schrijft hij in het voorwoord, de lezer deelgenoot te maken van het denkspoor dat hij had gevolgd. Eigenlijk niet zoals het
hoort: ‘Der Autor soll die Mühe des Aufstiegs allein tragen, den Leser nur das
Vergnügen der Aussicht genießen lassen. Wenn dies ginge. In diesem Falle geht
es nicht.’ Het onderzoek had Friedländer weinig meer opgeleverd dan een hypothese zonder dat hij de overtuiging had de werkelijke loop der geschiedenis te
hebben benaderd: ‘mein Text geht den Weg der Forschung, nicht den des historischen Geschehens.’10
In het vierde hoofdstuk, getiteld ‘Der Meister von Flémalle, Robert Campin
und Jacques Daret’, legt Friedländer de genese van de Meester van Flémalle nog
eens uit: ‘Aus der großen Zahl von Gemälden, die im weiteren Sinne rogierartig
erscheinen, ist eine Gruppe unter dem Notnamen “Meister von Flémalle” oder
“Meister des Merode-Altars” zusammengeschlossen worden. Da die Findung dieses Meisters so vor sich ging, daß man ihn von Rogier ablöste, daß man eine zweite Persönlichkeit in einigen Schöpfungen zu erkennen meinte, die mit fremdartigen Zügen aus Rogiers “Werk” herausfielen, begann man damit, in dem zweiten
Maler einen Nachfolger Rogiers zu sehen. [...] Später trat der Meister von Flémalle
neben Rogier, bis daß am Ende die Altertümlichkeit seiner Gestaltungsweise
erkannt, und er als ein Vorgänger, als der Lehrer Rogiers betrachtet wurde.
Dreimal ist versucht worden, den Maler aus seiner Namenlosigkeit zu erlösen.
Firmenich-Richartz hat [...] die Gruppe der dem Flémalle-Meister gegebenen
Werke für Jugendarbeiten Rogiers erklärt, mit beachtenswerter Argumentation,
wenn auch ohne Zustimmung zu finden. Hulin de Loo hat höchst scharfsinnig
1902 [...] den Meister von Flémalle mit Jacques Daret identifiziert, also mit dem
ungefähr gleichaltrigen Genossen Rogiers, dann aber [1909], nicht minder scharfsinnig mit Robert Campin, dem Lehrer Rogiers.’11 Hoe lovenswaardig de vondst
van Hulin ook mocht zijn, om nu meteen Robert Campin als een voldongen feit
zijn plaats in de geschiedenis te gunnen (‘wie [...] jetzt von Robert Campin gesprochen [wird] wie von Rembrandt oder von Rubens’), ging Friedländer een brug te
ver. Niettemin achtte hij de positionering ten opzichte van Rogier van der Weyden
dermate belangwekkend dat hij Hulins veronderstelling wel ‘die Elastizität einer
Hypothese’ wilde toestaan.12
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Eén of twee kunstenaarspersoonlijkheden?
Als problematisch bezag Friedländer derhalve nog steeds de veronderstelling dat
Rogier van der Weyden een leerling was geweest van de Meester van Flémalle.
Immers, de aanduiding met ‘maistre’ in een archivalische bron uit 1426, waarin
melding wordt gemaakt van het aanbieden van wijn door de stad Doornik aan
‘maistre Rogier de le Pasture’, leek hem in tegenspraak met een archivalische
bron uit 1427 waarin sprake is van de aanvang van Rogiers leertijd (‘Rogelet de
le Pasture, natif de Tournay, commencha son apresure [...]’).13 De conclusie leek
gerechtvaardigd, zoals Friedländer ook al in 1916 bevroedde, dat Rogier veeleer
als ateliermedewerker in dienst van Robert Campin was getreden. ‘Vielleicht war
Campin so etwas wie ein Unternehmer, der tüchtige Kräfte für längere Zeit zu
gemeinsahmer Arbeit verpflichtete. Vielleicht war die Lehrlingschaft in diesem
Falle nur eine Form für tatsächliche Genossenschaft. Diese Erwägungen geben
uns einige Bewegungsfreiheit, wenn es gilt, das Verhältnis Rogiers zu Campin
festzustellen.’14
Alvorens de moeilijkheden in het aanbrengen van een scheidslijn tussen Rogier
en Campin nader onder de loep te nemen, wijdt Friedländer eerst nog een knap
staaltje proza aan de karakterisering van wat in zijn ogen het kernstuk is van
het oeuvre van de Meester van Flémalle. Niet de panelen uit Frankfurt waaraan
de meester sinds Von Tschudi zijn meest gangbare noodnaam ontleende, maar
de Mérode-triptiek waarmee Bode was aangevangen het oeuvre van de meester
samen te stellen:15 ‘Das vollkommen erhaltene Werk frappiert durch originale
und genrehafte Züge. Mit dem Gefühle für Raum, für Licht, für Realität, mit dem
Streben, die Gemächer, die Umwelt anschaulich zu machen, von der Lebensweise
der Gottesmutter zu erzählen, stößt der Maler weit vor. [...] Seine Beobachtung ist
unmittelbar und kühn, aber oberflächlich [...]. Der Meister geht dem Scheine mit
eifriger Lust nach, verfolgt die Schlagschatten, das Lichtspiel, auf den Stoffen [...]
kann sich nicht genug tun, Ding für Ding anschaulich zu machen. [...] Der Maler
verweilt bei stillebenartiger Schilderung und wird fast aufdringlich mit seiner
Naturtreue. Das Wunder ist um so mehr Wunder, als es jäh in den Werktag einbricht. Der Maler gibt darüber Auskunft, wo Joseph zur Zeit der Verkündigung
geweilt hat. [...] In den Wohnraume sitzt Maria und liest im Gebetbuche, Joseph
aber arbeitet in seiner engen Werkstätte daneben, ungestört durch den Besuch
des Engels. Was er, obwohl Wand an Wand mit Maria, nicht sieht und nicht hört,
dessen sind wir Zeugen, während das Stifterpaar an der Treppe und der halb
offenen Tür kniend bescheiden etwas davon erblickt und erlauscht. Sinnfällig,
rationalistisch, mit eher novellistischer als dramatischer Spannung, sogar humoristisch wird erzählt. Auf Josephs Arbeitstisch steht eine Mausefalle.’16
In dit kernstuk, aldus Friedländer, manifesteert de Meester van Flémalle zich
onmiskenbaar als een onderscheidende artistieke persoonlijkheid, ‘[tritt] der
Autor deutlich als eine von Rogier verschiedene Persönlichkeit [hervor]. Die
Gefahr einer Verwechselung scheint fernzuliegen. Die Grenzlinie aber, deren wir
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4. Meester van Flémalle/Rogier

5. Naar Rogier van der Weyden, Christus

van der Weyden, H. Johannes

verschijnt aan Maria (rechterluik van

de Doper met Heinrich von Werl,

het Granada-altaarstuk), New York, The

Madrid, Museo del Prado

Metropolitan Museum of Art

hier sicher zu sein glauben, wird verwischt, sobald wir, ausgehend vom MerodeAltar, andere Schöpfungen dem “Werke” des sogenannten Flémalle-Meisters hinzufügen.’17 Want, zo vervolgt hij, als het kernstuk in verband wordt gebracht met
de 1438 gedateerde luiken van het zogeheten Werl-altaarstuk, dan valt het niet
te verloochenen dat, ondanks dat er sprake is van zeer verwante voorstellingen,
beïnvloeding door Rogier bespeurbaar is: ‘In den Flügeln des Werl-altares zeigt
sich der Meister überraschender Weise von Rogier berührt.’ In het bijzonder het
handgebaar van Johannes de Doper op het linkerluik lijkt ontleend te zijn aan
dat van de verrezen Christus op het Granada-altaarstuk door Rogier van der
Weyden (afb. 4-5).18 Daarmee is niet gezegd dat de Meester van Flémalle het motief rechtstreeks van het Granada-altaarstuk heeft overgenomen, maar, zo stelt
Friedländer, het wijst wel op wederzijdse beïnvloeding. ‘Jedenfalls gewinnen
wir aus diesem Zusammenhang ein Argument für Ateliergemeinschaft zwischen
den beiden Meistern, damit ein Beweisstück für die Identität Robert Campins
und des Flémalle-Meisters, zugleich aber einen warnenden Hinweis, Rogiers
Verhältnis zum Flémalle-Meister nicht als ein Schülerverhältnis schlechthin aufzufassen, und damit wieder ein Argument gegen die Identifizierung. Glauben wir
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an Gemeinschaft im Sinne wechselseitiger Anregung, so hat Campin mit seinen
lichterfüllten Innenräumen, Rogier mit geistiger Überlegenheit und seiner besonnenen Kompositionskunst gewirkt.’19 En zo zijn er volgens Friedländer meer
voorbeelden van werken, die zowel de geest van Campin als die van Rogier ademen en waaruit deze wisselwerking onmiskenbaar naar voren komt.20
Dit geldt in de opvatting van Friedländer ook nadrukkelijk voor de drie panelen
uit Frankfurt waarnaar de Meester van Flémalle is vernoemd. Niet de kenmerken
die zo typisch zijn voor de Meester van Flémalle zijn hier het meest tot uitdrukking gebracht – ‘Licht- und Raumillusion’, ‘Erzählung’, ‘menschlich genrehafte
Vertraulichkeit’ – maar juist hetgeen waarin Rogier excelleert: ‘Würde und der
Ausdruck der heiligen Gestalten’. ‘Der Meister scheint mit Rogier in Wettbewerb
zu treten auf dem Gebiet, auf dem ihm Rogier seiner Natur nach überlegen war.’21
Het bracht Friedländer tot de veronderstelling dat de panelen mogelijk het resultaat waren van een samenwerking tussen de Meester van Flémalle en zijn
medewerker Rogier van der Weyden. De onscherpe grens tussen beide artistieke
persoonlijkheden tekende zich hier het duidelijkst af en Friedländer achtte het
zeer begrijpelijk dat ‘ein Kenner vom Range Ludwig Scheiblers’, zijn voormalige leermeester aan de Berlijnse musea, ‘die Bestimmung auf Rogier vor diesen
Tafeln niemals aufzugeben bereit war, [wir] verstehen auch den Versuch, den
Firmenich-Richartz gerade an dieser Stelle unternahm, die “Werke” der beiden
Meister zusammenzuschweißen.’22 Evenals het bij het Lam Gods onmogelijk was
gebleken om exact de vinger te leggen op een aandeel Hubert en een aandeel
Jan, zo viel ook in dit geval een dergelijk strikt onderscheid niet te maken.23 Enkel
in algemene zin viel er volgens Friedländer iets over te zeggen: ‘Rogier nahm
hauptsächlich teil an der Anlage, der Typengestaltung, der Vorzeichnung, Robert
Campin an der Ausführung.’24
Concluderend moest Friedländer vasstellen dat de hypothese van Hulin –
Robert Campin kan worden vereenzelvigd met de Meester van Flémalle – zich
als zeer bruikbaar had bewezen. Maar wel met inachtneming van de door hemzelf aangebrachte nuancering dat Rogier niet zozeer als leerling, maar veeleer
als ateliermedewerker van Robert Campin moest worden beschouwd.25 Ondanks
zijn zorgvuldig opgebouwde gevolgtrekkingen was Friedländer, zoals hij reeds in
het voorwoord had aangekondigd, uiteindelijk toch niet overtuigd dat zijn voor
het voetlicht gebrachte voorstellingswijze een juiste voorstelling van zaken weerspiegelde. De aanhoudende twijfel leidde er enkele jaren later toe dat hij zich
ontvankelijk betoonde voor de oplossing die Emile Renders met veel misbaar
aandroeg voor wat door hem ‘l’énigme du Maître de Flémalle’ werd genoemd.

De oplossing van Emile Renders
Vooraleer Renders in 1931 zijn uit twee delen bestaande boek La solution du problème v.d. Weyden, Flémalle, Campin publiceerde,26 had hij reeds in een aantal
kleinere publicaties in Apollo, The Burlington Magazine en Gazette des Beaux-Arts
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zijn visie over de Meester van Flémalle uiteengezet.27 De beweegredenen voor
zijn onderzoek zette Renders in 1929 uiteen in een brief aan Hulin de Loo. De
verdachtmakingen door Friedrich Winkler met betrekking tot een aantal schilderijen uit zijn verzameling die in 1927 op de Londense tentoonstelling te zien waren geweest (zie hiervoor hoofdstuk 3), hadden hem aangemoedigd te bewijzen
dat hij meer in zijn mars had: ‘Par cette étude je mets le Dr. Winkler devant un
dilemme, car je veux qu’il sente que je ne suis pas le “banale Sammler” tel qu’il
l’a cru. [...] Enfin je suis convaincu, qu’après lecture de mon étude, vous adopterez avec enthousiasme la solution du problème que j’expose et que je démontre
scientifiquement, je dirais même mathématiquement. Sur le terrain, que depuis
des années j’explore à ma manière, je me sens inbattable [sic]. Vous me direz
peut-être que ma témérité est excessive et dangereuse pour moi. Cette témérité
n’est que le désir sincère de bien faire dans l’interêt de la science et pour celà je
n’hésite pas un instant de m’exposer à la risée de centaines de compilateurs cherchant à défendre ce qu’ils croient avoir inventé. Un simple geste d’un de Loo, d’un
Friedländer ou d’un Winkler fera taire ces hurleurs.’28 Er was Renders bijzonder
veel aan gelegen om Hulin de Loo, Friedländer en diens collega bij de Berlijnse
musea, Winkler, die in 1913 bovendien een studie over beide kunstenaars had
gepubliceerd,29 voor zijn inzichten te winnen.30 Niet alleen omdat zij zich alle
drie met de kwestie Rogier van der Weyden en de Meester van Flémalle hadden
bezig gehouden, maar ook omdat hij in zijn hoedanigheid van dilettant dolgraag
tot de gevestigde orde van kunsthistorici wilde toetreden. De aanmoedigende rol
die Friedländer daarbij tot dan toe had gespeeld, bracht Renders fijntjes onder de
aandacht in een dankwoord op een van de eerste pagina’s: ‘C’est aux encouragements que, durant des années, m’a prodigués Monsieur le Dr Max J. Friedländer
de Berlin que je dois ma persévérance à débrouiller le problème le plus compliqué que nous offre l’histoire de l’art. Qu’il veuille me permettre de l’en remercier
au seuil de cet ouvrage.’31
La solution du problème v.d. Weyden, Flémalle, Campin, waarmee Renders
meende het vraagstuk definitief te hebben opgelost, laat zich omschrijven als een
veldtocht op papier, waarin de auteur onbeschroomd vakgenoten de les leest die
naar zijn mening in het verleden tot verkeerde gevolgtrekkingen waren gekomen – onder wie Hulin – en pluimen uitdeelt aan wie de juiste inzichten vertegenwoordigden – Friedländer in het bijzonder. Onmiskenbaar is hier een man
aan het woord die geen tegenspraak duldt en vergenoegzaam veronderstelt zijn
gelijk glansrijk te hebben gehaald. Behalve op persoonlijk aanzien, was Renders
ook uit op het in zijn voordeel beslechten van de strijd die al sinds de negentiende eeuw woedde tussen Vlamingen en Walen. De door Hulin voorgestelde
identificatie van de Meester van Flémalle met Robert Campin, de leermeester van
Rogelet de le Pasture, impliceerde dat de wieg van de Vlaamse primitieven niet
enkel in het Brugge van Jan van Eyck had gestaan, maar ook in het in Wallonië
gelegen Doornik.32 Voor Renders als Bruggeling een onverteerbare gedachte. De
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omstandigheid dat Friedländer, Winkler en Hulin de Loo allen hadden onderkend
dat het trekken van een duidelijke scheidslijn tussen het oeuvre van de Meester
van Flémalle en dat van Rogier van der Weyden problematisch was, kwam voor
Renders als geroepen.33 Het bood een uitgelezen kans om korte metten te maken
met de aspiraties van de Waalse landgenoten, onder wie Jules Destrée (18631936), voormalig minister van Kunsten en Wetenschappen en voorzitter van
de Société des Amis de l’Art Wallon, die in 1930 kort na elkaar Le Maître dit de
Flémalle (Robert Campin) en Roger de la Pasture – Van der Weyden had gepubliceerd, waarin Robert Campin en zijn leerlingen Rogier van der Weyden en
Jacques Daret als de belangrijkste exponenten worden beschouwd van de school
van Doornik.34
Renders’ oplossing bestond erin dat de Doornikse archiefbronnen uit 1426, 1427
en 1432, waarin melding wordt gemaakt van ‘Rogelet de le Pasture’ en ‘maistre
Rogier de le Pasture’, betrekking hebben op twee verschillende kunstenaars met
dezelfde naam. De eerste vermelding van 17 november 1426, waarin de stad
Doornik wijn schenkt aan ‘maistre Rogier de le Pasture’, heeft betrekking op
Rogier van der Weyden, de latere ‘peintre de la ville de Bruxelles et fils de Henri
de le Pasture’.35 De twee andere archiefvermeldingen echter, die van 5 maart
1427 waarin ‘Rogelet de le Pasture [...] commencha son apresure’ bij ‘maistre
Robert Campin’, in de ogen van Renders een onbeduidende ‘peintre décorateur’,36
en die van 1 augustus 1432 waarin ‘Maistre Rogier de le Pasture’ het vrijmeesterschap in Doornik verwerft, hebben betrekking op een naamgenoot. Volgens
Renders had Rogier van der Weyden zijn leertijd niet in Doornik doorlopen, maar
‘appris son art dans le milieu des van Eyck’.37 Voor deze laatste bewering baseerde
hij zich op een lijst met citaten uit literaire bronnen die Winkler in zijn studie van
1913 had opgenomen, waarin Rogier van der Weyden in verband wordt gebracht
met Brugge en zelfs als leerling van Jan van Eyck wordt genoemd.38 Een van
deze bronnen betrof Het Schilder-Boeck van Karel van Mander waarin, zo schreef
Friedländer al in 1924 in Die altniederländische Malerei, Rogier van der Weyden
abusievelijk tweemaal wordt opgevoerd, eerst als ‘Rogier van Brugghe, Schilder’,
die in de leer was geweest bij Jan van Eyck, en vervolgens als ‘Rogier van der
Weyde, Schilder van Brussel’.39 De verklaring die Friedländer voor Van Manders
vergissing geeft, bood Renders evenwel ruimte om naar eigen behoefte toch uit
deze bron te putten: ‘Van Mander hat sich geirrt, wie neuerdings fast überall angenommen wird. Immerhin ist solcher Irrtum seltsam und schwer zu erklären.
In Brüssel und in Brügge scheint van Mander auf eine Rogier-Tradition gestoßen
zu sein. Vielleicht war der in Brüssel urkundlich als der Stadtmaler nachweisbare Meister eine Zeitlang in Brügge tätig. Jedenfalls waren Schöpfungen von
seiner Hand in Brügge zu sehen.’40 Maar vooral de opmerking die Friedländer
twee pagina’s later maakt en die Renders als een soort devies aan het begin van
zijn boek in een Franse vertaling citeert, werd aangegrepen om als bekrachtiging
te dienen van zijn these: ‘Stößt man sich aber an der Diskrepanz der urkundli-
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chen Daten und bezweifelt die Identität der hier und dort genannten Personen,
so fällt das Gerüst der Lebensgeschichte ein, und im besonderen müssen wir die
Folgerungen fahren lassen, die an den Zusammenhang des Brüsseler Stadtmalers
mit Robert Campin geknüpft worden sind.’41
Om de Waalse eerzucht helemaal de kop in te drukken, moest het oeuvre
dat aan de Meester van Flémalle alias Robert Campin was toegeschreven en
stilistisch verwant was aan Rogier van der Weyden, vervolgens nog uit de weg
worden geruimd. Uitkomst bood de oude en ondertussen verworpen zienswijze
van Firmenich-Richartz, die het oeuvre van de Meester van Flémalle als jeugdwerk van Rogier van der Weyden beschouwde. De opvatting van Friedländer dat
verschillende werken zowel de geest van de Meester van Flémalle als die van
Rogier van der Weyden ademen, gaf eveneens een duw in de goede richting.
Om zijn ‘solution’ nog extra kracht bij te zetten, had Renders, zoals hij ook al in
de voordien verschenen reeks artikelen had gedaan, het tweede deel van zijn
boek voorzien van ‘planches comparatives et démonstratives’, waarin overeenkomstige details uit schilderijen van de Meester van Flémalle en Rogier van
der Weyden tegenover elkaar waren geplaatst ter bewijsvoering dat de werken
feitelijk door dezelfde hand waren vervaardigd (afb. 6). Daarbij waren sommige
afbeeldingen spiegelbeeldig afgedrukt en werd voorbijgegaan aan schaalverschillen om het vergelijken te vergemakkelijken. De kien gekozen afbeeldingen waarvan Renders’ artikelen vergezeld gingen, deed Destrée in Roger de la
Pasture – Van der Weyden gevat opmerken: ‘[...] la confrontation est impressionnante. Elle l’est surtout pour ceux qui ignorent qu’au xve siècle, les artistes ne
se faisaient aucun scrupule de copier autrui plus ou moins librement. [...] Le
jeu de M. Renders eût pu se continuer avec Petrus Christus, Thierry Bouts et
Memlinc.’42 En, zo vervolgt hij een pagina verder: ‘La thèse, pour être solide,
devrait non seulement relever les ressemblances, mais expliquer les dissemblances. [...] Dans une controverse où toute affirmation n’est qu’une opinion, il
faut choisir celle qui correspond le mieux aux faits connus, sous réserve des lumières nouvelles que peut apporter l’avenir; c’est pourquoi, jusqu’à plus ample
informé, je crois que Rogelet n’est autre que van der Weyden, et que le Maître
de Flémalle est Robert Campin.’43
Als Renders in het eerste deel bijna aan het einde is gekomen van zijn betoog
stelt hij Friedländer nogmaals als lichtend voorbeeld door geraffineerd te citeren
uit een brief die hij op zeker moment had ontvangen. Het in het Frans vertaalde
citaat, dat naar het zich laat aanzien uit zijn verband gerukt is bovendien, veronderstelt op het eerste oog meer stelligheid dan Friedländer bedoeld zal hebben:
‘[...] vos études que vous poursuivez avec une clairvoyance et une persévérance
digne d’éloges, porteront des fruits. Aussitôt que je le pourrai, je me mettrai à
l’étude en m’efforçant d’oublier tout ce qui a été écrit et tout ce que j’ai écrit moimême’. Fijntjes laat Renders erop volgen: ‘Admirable exemple de sincère amour
pour la science.’44
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6. ‘Planche comparative et démonstrative’,
uit: E. Renders, La solution du problème v.d.
Weyden, Flémalle, Campin, Brugge 1931
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Kort na de verschijningsdatum van La solution du problème v.d. Weyden,
Flémalle, Campin, stelde Renders aan Friedländer voor een bespreking te wijden
aan zijn boek. Friedländer antwoordde hem in een brief van 10 april 1931 daar
niet onwelwillend tegenover te staan:
Verehrter Herr Renders,
Eben Ihr Brief vom 8. – Falls ich
über Ihr Buch schreibe, möchte
ich es in einer deutschen Zeitschrift tun, um gut verstanden zu werden. Die Übersetzung entstellt meinen Text
fast stets. – Ich habe Ihr Buch
zu studieren begonnen, bin
noch keineswegs fertig. Sagen aber kann ich schon
heut, daß Sie ausgezeichnet
gearbeitet u.[nd] mich in wesentlichen Punkten überzeugt
haben. Die Trennung der
beiden “Rogier”, womit der
Campin-Hypothese der
Boden entzogen wird,
scheint mir durchaus gelungen zu sein.
Am wenigsten einleuchtend
scheint mir vorläufig der
Zusammenhang van Eyck-Rogier.
Wenn wir annehmen, daß der
1399 geborene Rogier in normaler Weise zwischen 1415 u.[nd]
1420 “gelernt” hat, müssen wir
fragen, wo er in dieser Zeit
bei van Eyck gelernt haben
könnte. Der tiefe Gegensatz
zwischen van Eyck u.[nd] Rogier
wird ja etwas ausgeglichen
durch die Frühwerke Rogiers,
die dem Flemalle-Meister
gegeben worden sind, bleibt
aber immer noch bestehen. –
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Ook spreekt hij opnieuw zijn waardering uit voor Ludwig Scheibler:
Ich weiß nicht, ob ich Ihnen
erzählt habe, daß L.[udwig] Scheibler
bis an sein Lebensende
die Frankfurter Tafeln für
Werke Rogiers gehalten hat.
Und Scheibler verstand von
dessen Dingen in seiner
Generation am meisten, mehr
als v.[on] Tschudi u.[nd] Bode.
Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer
Arbeit u.[nd] bin überzeugt, daß
Sie damit eine erhebliche
Förderung unserer Erkenntnis
bieten.
Bezwaarlijk achtte Friedländer evenwel de politieke strijd tussen Vlamingen en
Walen die de kwestie had ontketend. Dat Renders niet alleen stond in zijn opvatting dat de Walen een toontje lager moesten zingen, illustreert bijvoorbeeld
een bespreking van Renders’ boek door Urbain Van de Voorde in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant van 23 april 1931: ‘Maar intusschen zijn wij Vlamingen
ook niet verplicht, ons cultureel patrimonium te laten plunderen door hongerige
Waalsche regionalisten, die, met bijna leege handen dat ze staan voor het aangezicht der geschiedenis, een deel van onzen invloed op hun actief zouden willen
plaatsen. Er diende hun halt geboden, want na deze eerste bres te hebben geslagen zouden zij al spoedig naar andere objecten hebben uitgekeken. De sneeuwbal zou vervaarlijk aan ‘t rollen zijn gegaan.’45 Friedländer wenste liever niet in
deze strijd te worden betrokken:
Schlimm ist das
Politische in dieser Frage.
Dadurch wird die wissen[schaftliche] Objektivität arg behindert.
Ich fühle mich, wie Sie
sich denken können, völlig
neutral. Dennoch wird auch
meine Äußerung von den
Politikern als politisch beeinflußt betrachtet werden.
Leider Gottes. –
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Mit ergebenem Gruß
M.J. Friedländer46
De zo vurig gewenste geste van Friedländer was binnen. Kort daarop zond
Renders opnieuw een brief aan Friedländer, waarin hij melding maakt van de
positieve ontvangst van zijn boek. Friedländer antwoordde hem op 1 mei 1931:
Verehrter Herr Renders,
Vielen Dank für Ihren letzten
Brief. Ich gratuliere zu der günstigen Aufnahme, die Ihre Darstellung findet. Ohne Zweifel wird
auch Widerspruch laut werden,
hoffentlich in anständiger u.[nd] würdiger Tonart u.[nd] frei von politischer
Leidenschaftlichkeit.
Ich habe Ihren Text eifrig studiert,
bin aber noch nicht zu Ende gekommen. Besonders tiefen Eindruck
macht mir Ihre Erwägung, daß,
wenn Campin der Fl.[émalle]-Meister wäre,
Roger als ein unselbständiger
Nachahmer dastünde. [...]
Ook geeft hij te kennen waarom de Meester van Flémalle als zelfstandige kunstenaarspersoonlijkheid is mislukt:
Dann noch etwas wichtiges: jede
richtige stilkritische Kombination
ist fruchtbar, hat gute Folgen, wird
durch neue Funde bestätigt. Die
Konstruktion der Fl.[émalle]-Meisters aber
hat bei jeder neuen Erscheinung versagt. Als wir das schöne Frauenportrait aus Petersburg47 bekommen hatten, sagte Hulin: Fl.[émalle-]M[ei]st.[er]
ich dagegen: Roger. Als der kleine
Georg in London48 auftauchte,
schwankten alle erfahrenen
Kenner zwischen R.[oger] u.[nd] Fl.[émalle]-M[ei]st.[er]
Die Grenze, die durch neues
Bildmaterial deut[licher] hätte
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werden müssen, wurde immer
unklarer.
[...]
Mit ergebenem Gruß bin ich
Ihr M.J. Friedländer49

‘Flémalle-Meister-Dämmerung’
Enkele maanden later verscheen in Pantheon onder de titel ‘Flémalle-MeisterDämmerung’ de door Friedländer toegezegde bespreking van het boek van
Renders, die hij een ‘selbständiger Beobachter, ein unabhängiger Bilderkenner,
ein enthusiastischer Kunstfreund’ noemt.50 Hij herhaalt hetgeen hij reeds in
1916 in Von Eyck bis Bruegel betoogde, namelijk dat de Meester van Flémalle
in wezen ‘aus einer Rippe Rogiers’ werd geschapen en stelt: ‘Anstoß genommen hat man schon immer an dem seltsamen Umstand, daß ein Mann von 27
Jahren, der maître genannt und [1426] von der Stadt [Tournay] geehrt worden
ist, [1427] als Lehrling in das Atelier Campins eingetreten wäre. Renders bestreitet die Identität der Personen in den beiden Urkunden, wie ich glaube, mit
vollem Rechte.’51 De bestaande twijfel over zijn eerdere, op basis van de archiefbronnen en de stijlkritiek gevormde hypothese, leidde ertoe dat Friedländer
openstond voor het maken van een ommezwaai. ‘Mit der Möglichkeit des
Anders-Werdens pflegen die Stilkritiker zu rechnen, sie sollten aber lernen, mit
der Notwendigkeit des Anders-Werdens zu rechnen.’52 Als de vermelding in de
Doornikse archieven betreffende een ‘Rogelet de le Pasture’ geen verwijzing inhoudt naar de leertijd van Rogier van der Weyden bij Robert Campin, dan wordt,
zo vervolgt Friedländer, de hypothese dat de Meester van Flémalle geïdentificeerd kan worden met Campin elke grond ontnomen. De kunstenaarspersoonlijkheid van de Meester van Flémalle is wat Friedländer betreft definitief aan
het wankelen gebracht. ‘Bei der Lektüre meiner Darlegungen im ii. Bande der
Altn.[iederländischen] Malerei spürt man, wie sich das Wetter zusammenzieht,
das in dem Buch von Renders losbricht.’53 De gewiekst gekozen details voor de
‘planches comparatives et démonstratives’, die door Renders in zijn studie waren opgenomen als doorslaggevend bewijsmateriaal voor zijn bewering dat het
bij de Meester van Flémalle en Rogier van der Weyden in feite om één kunstenaarspersoonlijkheid ging, werd door Friedländer nochtans doorzien: ‘Der vermeintliche Flémalle-Meister unterscheidet sich von Rogier stärker, als die klug
gewählten Abbildungen erkennen lassen [...].’ Niettemin achtte hij met overtuiging aangetoond dat de werken van de Meester van Flémalle en die van Rogier
van der Weyden, wanneer in een bepaalde volgorde gezet, als een ononderbroken reeks op elkaar aansluiten: ‘Aber, wenn wir uns irgendeinen Gegensatz
recht verdeutlicht haben [...], so finden wir Zwischenstufen in anderen Werken
[...]. Die weite Kluft wird überbrückt. Die Glieder schließen sich aneinander: wir
stoßen nirgends auf die Grenze.’54
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De door Renders naar voren gebrachte hypothese bood tevens de mogelijkheid
om het door schildersbiograaf Karel van Mander abusievelijk veronderstelde
bestaan van zowel een Rogier van Brugge als een Rogier van Brussel opnieuw
in te passen. ‘Man hat über den Irrtum van Manders hinweggesehen, aber nie
die Frage beantworetet, wie er zu dieser falschen Meinung gekommen wäre.
Er muß doch in Brügge auf eine Roger-Tradition gestoßen sein.’55 Wellicht was
Van Manders foutieve veronderstelling voortgekomen uit de omstandigheid dat
Rogier, alvorens stadschilder van Brussel te worden, enige tijd in Brugge werkzaam was geweest en aldaar onder invloed was geraakt van de kunst van Jan van
Eyck. Dat zou tevens de Eyckiaanse invloeden in de Frankfurtse panelen verklaren.56 ‘So hat Van Mander, indem er einen Brügger und einen Brüsseler Roger
voneinander unterschied, sich in ähnlicher Art geirrt wie die Stilkritiker, die den
Flémalle-Meister von Roger abspalteten.’57
Hoezeer Friedländer echter ook onder de indruk was van de oplossing die
Renders voor ‘l’énigme du Maître de Flémalle’ had gevonden, de veronderstelling dat Rogier van der Weyden in Brugge daadwerkelijk een leerling was geweest van Jan van Eyck en daarmee zijn wortels als kunstenaar op de keper beschouwd in Vlaanderen had, achtte hij een brug te ver: ‘Man braucht nicht so
weit zu gehen wie Renders, der [...] Roger ganz eigentlich als einen Schüler Jan
van Eycks betrachtet.’58 Wel was hij van mening dat veel van Rogiers ontwikkeling zou worden verklaard, wanneer er inderdaad betrekkingen tussen beiden
zouden hebben bestaan. Deze redenering maakte het evenwel onvermijdelijk
om het aan de Meester van Flémalle toegeschreven oeuvre als jeugdwerk van
Rogier van der Weyden op te vatten. ‘Im anderen Falle war [Roger] nichts als der
Nachfolger und Nachahmer eines Genies [Meister von Flémalle], was im hohem
Grad unwahrscheinlich ist.’59 De door Renders geponeerde hypothese, zo besluit
Friedländer zijn boekbespreking, verdient een kans zich te bewijzen. ‘Wir haben alle Veranlassung, die neue Hypothese zu benutzen, zu erproben und ihr
Vertrauen entgegenzubringen. Dabei denken wir an Scheibler, der nie an einen
Flémalle-Meister glauben wollte, und an Firmenich-Richartz, der vor Jahren
mit weit geringeren Mitteln als Renders einer Identifizierung Rogers mit dem
Flémalle-Meister das Wort geredet hat.’60
Na het verschijnen van Friedländers recensie in Pantheon, schreef Renders
weer een brief aan Friedländer waarin hij verzocht het stuk te mogen vertalen in
het Frans. Op 24 oktober 1931 antwoordde Friedländer:
Ich habe nichts dagegen, wenn Sie
glauben im Interesse der Wahrheit eine
französische Übersetzung meines PantheonAufsatzes verbreiten zu sollen. Lieber ists
mir freilich, möglichst wenig in den wirren
Streit hineingezogen zu werden. Ich glaube,
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Sie können mit Gleichmut die Sache
reifen lassen. Wenn Sie Recht haben, wie
ich meine, werden sich aus ferneren
Beobachtungen Tatsachen von selbst ergeben, die Ihre Ansicht bestätigen.61
Ook uit een brief van enkele jaren later komt naar voren dat Friedländer zich
geenszins kon vinden in de agressieve bejegening waarmee Renders vakgenoten begroette die er een afwijkende mening op nahielden. Zo schreef hij op 5
juli 1939, vermoedelijk als reactie op een aantijging van Renders dat Hulin bleef
vasthouden aan zijn eerder gedane identificatie van de Meester van Flémalle met
Robert Campin en Rogier van der Weyden als een afzonderlijke kunstenaarspersoonlijkheid opvatte:
Über Hulin urteile ich
etwas anders als Sie. Ich kenne
ihn seit 1902 u.[nd] habe oft seinen
Scharfblick beobachtet.62 Freilich
hat er den sehr menschlichen
Fehler, der sich namentlich
im Alter bemerkbar macht,
an Irrtümern u.[nd] Hypothesen
starr festzuhalten. Auf dem
heikeln Gebiet der Kunst
muß man jeder Zeit bereit
sein, um zu lernen u.[nd] Vermutungen fallen zu lassen.
H.[ulin] ist allem in allem reicher
an Kenntnissen u.[nd] Erfahrungen als Irgendjemand in
Belgien.63
In het veertiende en laatste deel van Die altniederländische Malerei, verschenen
in 1937, komt Friedländer nogmaals terug op hetgeen hij in het tweede deel heeft
gesteld.64 Nog altijd betoont hij zich ontvankelijk voor de these van Renders. Hij
voert zelfs nieuwe argumenten aan ter onderbouwing van diens these. Zo bestaat
er van het fragment met de Goede Moordenaar, waarvan Friedländer in deel ii
had vastgesteld dat het zowel stilistische kenmerken vertoont van de Meester
van Flémalle als van Rogier van der Weyden,65 een kopie in de vorm van een
drieluik dat het gehele tafereel, een Kruisafneming, voorstelt (afb. 7-8).66 Hulin,
zo schrijft Friedländer, heeft geopperd dat deze kopie waarschijnlijk een Brugse
bestemming heeft gehad en vermoedelijk kort voor 1430, nog voor de voltooiing
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7. Meester van Flémalle, De Goede Moordenaar
(fragment van een Kruisafneming), Frankfurt
am Main, Städel Museum. Foto uit: Fotoarchief
Max J. Friedländer, rkd
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8. Naar de Meester van Flémalle, Drieluik met
de Kruisafneming, Liverpool, Walker Art Gallery.
Foto uit: Fotoarchief Max J. Friedländer, rkd

van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck, is ontstaan.67 ‘Nach Art, Wert und
Bedeutung’ kan het origineel, dat afgaande op de afmetingen van het fragment
een drieluik van monumentale omvang moet zijn geweest, volgens Friedländer
maar met één ander werk worden vergeleken, en dat is Rogier van der Weydens
monumentale Kruisafneming die in de jaren 1430 was ontstaan (afb. 9).68 Ervan
uitgaande dat het originele drieluik eveneens voor Brugge bestemd was geweest
en het niet voor de hand ligt dat een schilder uit Doornik, te weten Robert Campin
aan wie op basis van de bronnen geen enkel schilderij met zekerheid kan worden
toegeschreven, voor deze opdracht was gevraagd, blijft Rogier van der Weyden als

9. Rogier van der Weyden,
Kruisafneming, Madrid,
Museo del Prado
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enige mogelijke vervaardiger over. Sterker, Friedländer was ervan overtuigd dat
als Rogiers Kruisafneming niet in Spanje terecht was gekomen, maar in Frankfurt
naast het fragment met de Goede Moordenaar had gehangen, de genese van de
Meester van Flémalle zich anders had voltrokken.69
Niettemin, hoezeer ook werken uit het oeuvre van de Meester van Flémalle ingeschoven kunnen worden in dat van Rogier van der Weyden, ‘so ist damit noch
nicht gesagt, daß Rogier der Autor aller Gemälde sei, die dem Flémalle-Meister
zugeteilt worden sind’.70 Zo radicaal als Renders met de Meester van Flémalle
afrekent, wil Friedländer niet gaan.71 Twijfel blijft aanwezig. En ook Renders’
stellige overtuiging dat Rogier van der Weyden een leerling is geweest van Jan
van Eyck, weigert Friedländer als zodanig te onderschrijven: ‘Der aus Maaseyck
stammende Jan van Eyck kann nicht schlechthin als ein Vertreter vlämischen
Wesens betrachtet werden. Wenn Rogier, mit dem Flémalle-Meister identisch,
um 1430 sich an Jan van Eyck anzuschliessen scheint, ist zu bedenken, daß er
damals 30 Jahre alt war. Lehrling mag er zwischen 1415 und 20 gewesen sein und
schwerlich in Jan van Eycks Werkstätte. Da Rogier unbestreitbar in Tournai zur
Welt gekommen ist, mag es immer noch erlaubt sein, den tiefen Gegensatz zwischen Jan van Eyck und ihm als durch Rasse und Volkstum bestimmt anzusehen,
wenn auch die beiden Ströme mit einander in Berührung kamen.’72
Hoe Hulin de Loo Friedländers welwillende houding jegens Renders’ these
heeft bezien, is onbekend. Maar werkelijk vat op het wederzijdse respect lijkt zij
niet te hebben gekregen. In 1938 publiceerde Hulin in de Biographie Nationale
een artikel over Rogier van der Weyden. Een overdruk zond hij aan Friedländer,
die, blijkens een aantekening van diens hand op de omslag, in augustus 1939
werd ontvangen. De opdracht waarmee Hulin de overdruk voorzag, spreekt zonder meer van grote waardering: ‘à Dr. Max Friedländer / en témoignage d’admiration / pour son monumental ouvrage / si heureusement mené à bonne / fin’.73 Het
aloude vraagstuk of de Meester van Flémalle en Rogier van der Weyden al dan
niet als twee afzonderlijke artistieke persoonlijkheden moeten worden opgevat,
‘sans entrer dans les controverses’, wordt in kort bestek aan de orde gesteld, alsook de rol die Friedländer vervulde ten aanzien van het standpunt van Renders:
‘Cette thèse fut reprise avec énergie et non sans bruit par M. Emile Renders et
eut la chance surprenante de trouver l’éminent connaisseur M. Max Friedlaender
bien disposé à son égard.’74 Scherp legt Hulin de vinger op een ‘étrange et inexplicable coïncidence’: hoe kan het dat het werk van Jacques Daret, in dit geval het
altaarstuk voor Jean du Clercq, overduidelijk stilistische verwantschap vertoont
met het oeuvre van de Meester van Flémalle, welke volgens Renders niet met
Robert Campin maar met de jonge Rogier van der Weyden vereenzelvigd dient
te worden? Diezelfde uit Doornik afkomstige Rogier, die volgens Renders in geen
enkele relatie tot Robert Campin had gestaan, zou dan toevalligerwijs wel in het
huwelijk treden met een vrouw die gelieerd was aan dezelfde familie als de echtgenote van Robert Campin.75 Feiten die voor Hulin onmogelijk vielen te negeren.
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Winklers ‘Flémalle-Meister-Dämmerung?’
Pas in 1941 liet Winkler van zich horen. Tien jaar na Friedländers bespreking
van Renders’ these in Pantheon, publiceerde Winkler in hetzelfde tijdschrift
onder een bijna gelijkluidende titel – ‘Flémalle-Meister-Dämmerung?’ – een
bijdrage waarin hij het vraagstuk nog eens voor het voetlicht brengt.76 ‘Wie
immer die Frage beantwortet wird’, zo stelt hij als verklaring voor zijn verlate
reactie, ‘der zeitliche Abstand, den wir inzwischen gewonnen haben, ist unter
allen Umständen einer vorurteilsloseren Überprüfung günstig’.77 Meer nog dan
Hulin, die wordt geprezen voor zijn bijdragen aan het onderzoek naar de vroege
Nederlandse schilderkunst, legt Winkler de vinger op hetgeen de kwestie al zo
lang in gijzeling houdt: de wijze waarop enerzijds de historische feiten bekend
uit de archiefbronnen en anderzijds de bewaard gebleven schilderijen en hun
stilistische kenmerken in een hypothese worden ingepast. Echter, aldus Winkler,
er is een aantal omstandigheden die onloochenbaar zijn: ‘die alte, noch unbestrittene Verkettung der Daretschen Werke mit ihren Vorbildern’ en bovenal, de
‘kaum lösbare Schwierigkeit’ dat Daret in de hypothese van Renders ‘der Schüler
und Nachahmer’ zou zijn geweest ‘eines in Brügge oder sonstwo tätigen ungefähr
gleichaltrigen Stadtgenossen’, Rogier van der Weyden geheten.78 Bovendien deed
zich nog een andere moeilijkheid voor, een moeilijkheid waaraan Friedländer in
1937 al refereerde en die in 1924 nog de kern vormde van het onderscheid dat hij
tussen de Meester van Flémalle en Rogier van der Weyden ontwaarde. Het oeuvre
van de Meester van Flémalle vertoont onmiskenbaar andere stijlkenmerken, die
zich niet enkel laten gladstrijken door dat oeuvre op te vatten als jeugdwerk van
Rogier van der Weyden.
Erwin Panofsky (1892-1968), die Friedländer nog goed had gekend, onder meer
uit de tijd dat hij kunstgeschiedenis aan de universiteit van Hamburg doceerde,
schrijft in het voorwoord voor het eerste deel van Early Netherlandish Painting,
een heruitgave van Die altniederländische Malerei, dat Friedländers buigzaamheid niet alleen een kwestie was van intellectuele overtuiging, maar ook van
karakter: ‘In point of fact, [Friedländer] would occasionally abandon a position
even where it was unnecessary (in other words, if his original judgment had been
quite right), as when he, who in a masterly page had defined the basic difference
between the Master of Flémalle and Rogier van der Weyden, allowed himself to
be swayed by the clamorous zeal of those who insisted that these two painters
were the same person. This generous tolerance was a matter not only of intellectual conviction but also, I think, of character; for M.J. Friedländer was, appear
ances notwithstanding, a man both modest and kind. The iron self-control and
elegant aloofness of the Prussian Geheimrat and the quick-witted irony of the
native Berliner were only an armour indispensable for the protection of a warm
and vulnerable heart.’79
Volgens Albert Châtelet zou Friedländer in 1950, toen in het Rijksmuseum te
Amsterdam de tentoonstelling 120 beroemde schilderijen uit het Kaiser-Friedrich-
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Museum te Berlijn was te zien,
intimi
hebben
toevertrouwd
dat hij zich door Renders’ these had laten misleiden.80 Hoe het
ook zij, in de bescheiden bijdrage die Friedländer naar aanleiding van deze tentoonstelling in
het Maandblad voor Beeldende
Kunsten publiceerde, valt op dat
hij nogal omzichtig formuleert
wanneer hij met betrekking tot het
Berlijnse Portret van een vrouw
schrijft: ‘Wir stossen hier auf die
unsichere, immer unsicherer gewordene Grenze zwischen den
beiden Meistern. Einige Gelehrte
haben in neuerer Zeit das Werk
des Flémalle-Meisters dem Werke
Rogiers vorgestuft’, en in verband
met het Portret van een dikke man
dat in 1901 op een veiling te Londen
voor de Berlijnse Gemäldegalerie
was verworven (afb. 10):81 ‘Also
10. Meester van Flémalle/Rogier van der
auch hier werden wir geneigt,
Weyden (?), Portret van een dikke man, Berlijn,
Staatliche Museen zu Berlin – Gemäldegalerie
den Flémalle-Meister zu verab82
schieden.’ Van 18 juli 1951 dateert een van de laatste brieven die
Friedländer aan Renders schreef. In relatie tot de inmiddels twintig jaar oude
these meldt Friedländer opgetogen: ‘Im Londoner Handel ist eine alte Kopie
nach dem Mittelbilde des Merode-Altars aufgetaucht mit der Inschrift: Rogier van
Brughe. Wichtiger Argument für Ihre-unsre-These!’83

De huidige status quaestionis
De laatste twee decennia is er een keur aan monografische studies verschenen
over de Meester van Flémalle alias Robert Campin en Rogier van der Weyden,
waarin de artistieke relatie tussen beide kunstenaarspersoonlijkheden wordt beschreven.84 De zienswijze van Renders, waarin de Meester van Flémalle handig
werd weggeruimd en Robert Campin werd gedegradeerd tot een onbeduidende
‘peintre décorateur’, en die vooral ingegeven was door persoonlijke en politieke
beweegredenen, heeft het niet overleefd – ondanks Renders’ verbetenheid. De
Doornikse wortels van Rogier van der Weyden en diens stilistische verwantschap
met de Meester van Flémalle alias Robert Campin, wiens oeuvre op zijn beurt
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weer overduidelijk parallellen vertoont met dat van Jacques Daret, hebben uiteindelijk in het voordeel beslist van de opvatting dat Rogier van der Weyden en
Jacques Daret tot 1432 in het atelier van Robert Campin werkzaam zijn geweest.
Daarmee is niet gezegd dat er inmiddels ook volstrekte eensgezindheid bestaat
over welke werken nu op het conto van de Meester van Flémalle alias Robert
Campin en welke op die van Rogier van der Weyden moeten worden geschreven. ‘Grenzziehungen’, zo schrijft Jochen Sander onomwonden in de tentoonstellingscatalogus verschenen in 2008 bij de tentoonstelling Der Meister von Flémalle
und Rogier van der Weyden (Frankfurt am Main, Städel Museum en Berlijn,
Gemäldegalerie, 2008-2009), ‘sie waren und sie sind bis heute das große Problem
der Flémalle-Campin-van-der-Weyden-Forschung’.85
Evenals in het onderzoek naar de Antwerpse Maniëristen bracht in het bijzonder
het irr-onderzoek nadere verdieping, maar tegelijkertijd bleek het natuurwetenschappelijke onderzoek ook hier niet de rol te kunnen vervullen van onbetwistbare
scheidsrechter, die de kluwen tot op de draad wist te ontrafelen.86 Dit heeft ertoe
geleid dat de verschillende handen die men meende te ontwaren, ook binnen één
werk, niet altijd eensgezinde toeschrijvingen tot gevolg hadden. Zo is men er nog
steeds niet uit aan wie de 1438 gedateerde luiken van het Werl-altaarstuk, die zowel
Flémallesque als Rogieriaanse elementen bevatten, moeten worden toegeschreven: aan het atelier van de Meester van Flémalle, waar nog invloeden heersten
van voormalig ateliermedewerker Rogier van der Weyden of aan het atelier van de
laatste, dat nog onder invloed stond van diens voormalige leermeester.87
Illustratief is tevens het Berlijnse Portret van een dikke man (afb. 10). Ook dit
werk vertoont onmiskenbaar kenmerken die teruggaan op zowel de Meester van
Flémalle als Rogier van der Weyden. In de voornoemde tentoonstellingscatalogus heerst een lichte voorkeur voor de Meester van Flémalle, maar een auteurschap van Rogier van der Weyden kan niet worden uitgesloten.88 Het dilemma dat
aan het schilderij ten grondslag ligt, bracht Friedländer al treffend onder woorden in deel ii van Die altniederländische Malerei: ‘Die Frage, ob Rogier oder der
Flémalle-Meister, ist vor diesem Bilde zu entscheiden, je nachdem das Verhältnis
dieser Meister zueinander so oder anders aufgefaßt wird. Ich vermag das Berliner
Bildnis nur unter der Voraussetzung dem Flémalle-Meister zu lassen, daß ich die
Entstehung in eine Zeit versetze, in der die beiden Meister einander nahestanden, und Rogier auf seinen vermutlichen Lehrer mindestens ebenso stark einwirkte wie dieser Lehrer auf ihn.’89

Conclusie
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat Friedländer nooit tot een definitief oordeel is gekomen met betrekking tot de Meester van Flémalle en Rogier van der
Weyden. Ook de these van Renders, hoezeer Friedländer zich er ook ontvankelijk
voor verklaarde in de hoop dat deze een oplossing zou bieden voor het vraagstuk,
wist in zijn optiek het stadium van de hypothese niet te ontstijgen. Twijfel bleef in
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belangrijke mate deel uitmaken van zijn benadering van het probleem. Nergens
verhardde zijn standpunt zich in een vaststaand oordeel. Toch is het spijtig dat
Friedländer op zeker moment zijn eigen hypothese grotendeels leek te verruilen voor die van Renders, juist omdat hij al een zeer plausibele verklaring voor
de stilistische verwantschap tussen de Meester van Flémalle en Rogier van der
Weyden had gevonden. Voor Renders, zo zal ook uit de kwestie over het Lam Gods
blijken, was het vooruit helpen van de kunstwetenschap niet het primaire doel.
Geslepen liftte hij mee op de verdiensten van anderen in de hoop eerst en vooral
persoonlijke erkenning af te dwingen. Friedländer zal dit, net zoals Hulin de Loo
en Winkler, niet zijn ontgaan, maar het lag nu eenmaal niet in zijn aard om persoonlijkheden zoals Renders onverbloemd weerstand te bieden.
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Noten
1	Voor transcripties van de vroegste archiefvermeldingen betreffende Rogier van der
Weyden, zie De Vos 1999, p. 416. De identificatie van Rogelet de le Pasture met Rogier
van der Weyden werd in 1867 gedaan door Alexandre Pinchart (1823-1884), ‘Chef de
section aux Archives du royaume’; Pinchart 1867. Voor een gedegen inleiding op de
schriftelijke overlevering met betrekking tot Robert Campin en zijn beide leerlingen/
ateliermedewerkers Jacques Daret en Rogier van der Weyden en de interpretatie
ervan, zie Kemperdick/Sander 2008-2009, pp. 53-73, 149-159.
2 	Bode 1887, pp. 218-219; Hymans 1893, pp. 383-388; Von Tschudi 1898. Voor een beknopt historiografisch overzicht betreffende de Meester van Flémalle/Robert Campin,
zie Sander 2008-2009, pp. 82-93 en verder ook Châtelet 1996, pp. 7-13; Kemperdick
1997, pp. 5-11; Thürlemann 2002, pp. 235-251.
3 	Meester van Flémalle (Robert Campin), Mérode-triptiek, paneel, 64,1 x 63,2 cm
(middenpaneel), 64,5 x 27,3 cm (luiken). New York, The Metropolitan Museum of
Art, The Cloisters Collection, inv.nr 56.70 (voorheen Brussel, gravin van Mérode);
Friedländer 1924b, p. 109, nr 54. Meester van Flémalle (Robert Campin), Maria met
kind, H. Veronica, H. Drieëenheid, paneel, 147,5 x 57,6 cm (H. Drieëenheid), 149,1 x
58,3 cm (Maria met kind), 148,2 x 57,7 cm (H. Veronica). Frankfurt am Main, Städel
Museum, inv.nrs 939, 939A, 939B; Friedländer 1924b, p. 111, nr 60.
4 	Firmenich-Richartz 1899.
5 	Hulin de Loo 1909.
6 	Jacques Daret, Visitatie, Aanbidding van de Wijzen, Presentatie, paneel, 59,8 x 54,9 cm
(Visitatie), 59,6 x 54,9 cm (Aanbidding van de Wijzen), 57,5 x 52,5 cm (Presentatie).
Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin – Gemäldegalerie, inv.nrs 542 (Visitatie), 527
(Aanbidding van de Wijzen), Parijs, Musée du Petit Palais, inv.nr P. Tuck 2; Friedländer
1924b, p. 118, nrs 78, 80-81. Het paneel met de Geboorte (59,5 x 53 cm, Madrid, Museo
Thyssen-Bornemisza, inv.nr 1935.17; Friedländer 1924b, p. 118, nr 79) werd nadien
door Hulin de Loo aan de reeks toegevoegd; Hulin de Loo 1911b. Zie verder ook de
Catalogue critique die Hulin de Loo naar aanleiding van de Brugse tentoonstelling
in 1902 publiceerde en waarin hij, naar later bleek onjuist, de Meester van Flémalle
vereenzelvigde met Jacques Daret; Hulin de Loo 1902, pp. xxxvii-xlvii.
7 	Friedländer 1916, p. 23. De eerste maal dat Friedländer over de Meester van Flémalle
alias Robert Campin publiceert is in 1911 in het Allgemeines Lexikon der bildenden
Künstler; Friedländer 1911.
8 	Friedländer 1916, p. 25.
9 	Friedländer 1916, p. 26.
10 	Friedländer 1924b, p. 7.
11 	Friedländer 1924b, pp. 55-56.
12 	Friedländer 1924b, p. 56.
13 	Friedländer 1924b, pp. 12 en 58. Zie ook De Vos 1999, p. 416.
14 	Friedländer 1924b, p. 58. Voor de hedendaagse opvatting over de verhouding van
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Rogier van der Weyden tot Robert Campin en diens rol in Campins atelier, zie bijvoorbeeld Châtelet 1996, pp. 27-30; Kemperdick 1997, pp. 151-155; De Vos 1999, pp.
44-52 en p. 70, noot 18.
15 	‘Die stilkritische Bemühung um den Flémalle-Meister ging hauptsächlich von den
Frankfurter Tafeln aus, zumal da der zum Kernstück weit besser geeignete Altar
im Besitz der gräflich Merodeschen Familie zu Brüssel schwer zugänglich war und
ist und nur zweimal, auf der Toison d’or-Ausstellung zu Brügge 1907 und auf der
Ausstellung belgischer Kunst in Paris 1923, öffentlich gezeigt wurde.’; Friedländer
1924b, p. 61; cat. tent. Brugge 1907, pp. 54-55, nr 181; cat. tent. Parijs 1923, p. 37, nr 9.
16 	Friedländer 1924b, pp. 61-62.
17 	Friedländer 1924b, p. 64.
18 	Friedländer 1924b, p. 66. Zie ook Von Tschudi 1898, pp. 21-22. Meester van Flémalle/
Rogier van der Weyden, twee luiken van het Werl-altaarstuk: H. Johannes de Doper
met Heinrich von Werl, H. Barbara lezend, paneel, 101 x 47 cm (elk luik). Madrid,
Museo del Prado, inv.nrs 1513, 1514; Friedländer 1924b, p. 112, nr 67. Sinds 1981
wordt het Granada-altaarstuk (paneel, 51 x 38,5 cm [elk paneel]. Granada, Capilla
Real, inv.nrs 26 [Maria aanbidt het Christuskind], 28 [Bewening]; paneel, 63,5 x 38,1
cm. New York, The Metropolitan Museum of Art, inv.nr 22.60.58 [Christus verschijnt
aan Maria]; Friedländer 1924b, p. 91, nr 1) definitief bezien als een kopie naar het
Miraflores-altaarstuk (paneel, ca. 74 x ca. 44,5 cm [elk paneel]. Berlijn, Staatliche
Museen zu Berlin – Gemäldegalerie, inv.nr 534A; Friedländer 1924b, p. 91, nr 1a).
Friedländer beschouwde het Miraflores-altaarstuk nog als een ‘genaue Replik’ naar
het Granada-altaarstuk; Friedländer 1924b, pp. 16, 77 en 91. Zie hiervoor ook De Vos
1999, pp. 226-233, nr 12.
19	Friedländer 1924b, p. 66.
20 	Friedländer 1924b, pp. 66-67. Zo bijvoorbeeld de lezende Heilige Barbara op het rechterluik van het Werl-altaarstuk, die sterke parallellen vertoont met een vergelijkbare
lezende Maria Magdalena in The National Gallery, Londen (Friedländer 1924b, p. 95,
nr 12 [Verzeichnis A: Rogier; ‘schwankt zwischen Rogier und dem Flémalle-Meister’]),
alsook het fragment met de berouwvolle moordenaar in Frankfurt am Main, Städel
Museum (Friedländer 1924b, p. 110, nr 59 [Verzeichnis B: Meister von Flémalle]);
verder ook bijvoorbeeld de Kruisiging, Berlijn, Gemäldegalerie (Friedländer 1924b,
p. 112, nr 68 [Verzeichnis B: Meister von Flémalle]); Friedländer 1924b, pp. 74-75. Zie
hierover bijvoorbeeld ook Kemperdick 2012a, pp. 69-71, 74-75.
21 	Friedländer 1924b, p. 68.
22 	Friedländer 1924b, p. 68.
23 	Voor de kwestie Hubert en Jan van Eyck, zie hoofdstuk 8 van dit proefschrift.
24 	Friedländer 1924b, p. 70.
25 	Friedländer 1924b, pp. 76-77.
26 	Renders 1931.
27 	Renders 1928, pp. 5-8; Renders 1929 (waarop een ingezonden brief volgde van
Salomon Reinach, met daarop weer een weerwoord van Renders); Renders 1930;
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Renders/Lyna 1931. Friedländer ontving van deze laatste bijdrage een overdruk met
een opdracht van de auteur: ‘à mon grand Maître / le Dr. Max Friedländer / Em
Renders’ (exemplaar Friedländer in bibliotheek rkd [schenking M.J. Friedländer]).
28 	Brief van Emile Renders aan Georges Hulin de Loo, 31 maart 1929. Gent,
Universiteitsbibliotheek, Archief Georges Hulin de Loo, Hs 3095, nr 1070.
29 	Winkler 1913.
30 	Zie ook Renders 1931, I, p. 18.
31 	Renders 1931, I, p. [8]; zie verder ook pp. 19 en 75.
32 	Renders 1931, I, onder meer pp. 12, 13-14.
33 	Renders 1931, I, p. 79; Winkler 1913, pp. 95-102; Hulin de Loo 1926.
34 	Destrée 1930a (exemplaar Friedländer in bibliotheek rkd [schenking M.J.
Friedländer]. Met een opdracht van de auteur: ‘à M.dr Friedlander / Hommage déférents / J Destrée’); Destrée 1930b. Voor de discussie of Rogier van der Weyden al
dan niet leerling is geweest bij Robert Campin, zie Destrée 1930b, pp. 51-55.
35 	Renders 1931, I, p. 15.
36 	Geen enkel bewaard gebleven schilderij dat aan Robert Campin wordt toegeschreven
is in de archiefbronnen gedocumenteerd. Veruit de meeste archiefvermeldingen die
opdrachten aan Campin betreffen, handelen over decoratiewerkzaamheden. De literaire bronnen maken geen gewag over een Doornikse schilder met de naam Robert
Campin. Voor transcripties van archiefvermeldingen betreffende Robert Campin, zie
Châtelet 1996, pp. 345-357.
37 	Renders 1931, I, p. 15.
38 	Winkler 1913, pp. 189-193.
39 	Van Mander 1604, fol. 203, 206v-207r.
40 	Friedländer 1924b, p. 11.
41 	Friedländer 1924b, p. 13. Daarbij wordt in een noot verwezen naar een noot in de
studie van Winkler waarin het uitgangspunt dat de archiefbronnen uit 1426, 1427 en
1432 op één en dezelfde kunstenaar slaan in twijfel wordt getrokken; Winkler 1913, p.
195, noot 1. Zie ook Renders 1931, I, pp. 51 en 73, 74. Ook de twijfel die Friedländer in
het voorwoord van het tweede deel van Die altniederländische Malerei uitspreekt over
de wijze waarop hij de verhouding tussen de Meester van Flémalle en Rogier van der
Weyden presenteert en de moraliserende opmerking die hij daaraan verbindt, waren
koren op de molen van Renders: ‘Der Wille zum Studienerfolg ist zumeist stärker als
der Wille zur Wahrheit.’; Friedländer 1924, p. 8; Renders 1931, I, p. 58.
42 	Destrée 1930b, p. 53.
43 	Destrée 1930b, p. 54. Vanzelfsprekend liet Renders zich deze kritiek niet aanmeten
en sloeg hij in het tweede deel van zijn boek terug met een pagina’s lang schotschrift
getiteld ‘Réponse à Monsieur Jules Destrée’, waarin Destrée op schamperende toon
en onder aanvoering van selectieve tegenwerpingen een gebrek aan kennis en inzicht wordt verweten; Renders 1931, II, pp. 9-24.
44 	Renders 1931, I, p. 99. Verblijfplaats en datum van de originele brief zijn mij onbekend.
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45 	Van de Voorde 1931.
46 	Brief van Max Friedländer aan Emile Renders, 10 april 1931. Brugge,
Groeningemuseum, Archief Emile Renders, zonder nr.
47 	Rogier van der Weyden, Portret van een vrouw, paneel, 47 x 32 cm. Berlijn, Staatliche
Museen zu Berlin – Gemäldegalerie, inv.nr 545D; Friedländer 1908a; Friedländer
1924b, p. 93, nr 4 (Verzeichnis A: Rogier). Zie ook Friedländer 1937, pp. 85-86;
Friedländer 1950, p. 146.
48 	Rogier van der Weyden, De H. Joris doodt de draak, paneel, 14,3 x 10,5 cm.
Washington, National Gallery of Art, inv.nr 1966.1.1. Het schilderij werd in 1927 tentoongesteld in het Londense Burlington House, op de grote overzichtstentoonstelling
Flemish and Belgian Art, 1300-1900, als toegeschreven aan Hubert van Eyck; cat. tent.
Londen 1927, nr 20. Zie ook Friedländer 1937, pp. 85-86 en 88.
49 	Brief van Max Friedländer aan Emile Renders, 1 mei 1931. Brugge, Groeningemuseum,
Archief Emile Renders, zonder nr. Het aanbod van Renders om een paar extra presentexemplaren te zenden, accepteert Friedländer graag, zo blijkt uit dezelfde brief:
‘Ihrer liebenswürdigen Aufforderung / entsprechend, bitte ich Sie ein / Exemplar
Ihres Buches an Dr. / J. Rosenberg (Berlin C. Kupfer- / stichkabinett) zu senden.
Dieser / ausgezeichnete Gelehrte ist mein / bester Mitarbeiter. Erwünscht / wäre
auch, wenn Dr. Kaufmann / (Berlin Universität) das Buch / bekäme. Er liest bei uns
an der / Universität gelegentlich über / altniederl.[ändische] Malerei u.[nd] ist ein /
sehr strebsamer, tüchtiger Forscher.’
50 	Friedländer 1931c.
51 	Friedländer 1916, p. 23; Friedländer 1931c, p. 354.
52 	Friedländer 1931c, p. 354.
53 	Friedländer 1931c, p. 354.
54 	Friedländer 1931c, pp. 354-355.
55 	Friedländer 1931c, p. 355.
56 	Voor de tegenstellingen tussen Rogier van der Weyden en Jan van Eyck, zie
Friedländer 1924b, pp. 44-54.
57 	Friedländer 1931c, p. 355.
58 	Friedländer 1931c, p. 355.
59 	Friedländer 1931c, p. 355.
60	Friedländer 1931c, p. 355. In 1933 was Friedländer Renders’ these nog altijd toegenegen, zo blijkt uit een artikel in Pantheon, waarin hij een pas bekend geraakt drieluik van Rogier van der Weyden (thans Riggisberg, Abegg-Stiftung, inv.nr 14.2.63)
bespreekt; Friedländer 1933b.
61 	Brief van Max Friedländer aan Emile Renders, 24 oktober 1931. Brugge,
Groeningemuseum, Archief Emile Renders, nr 3. Een typoscript in het Frans van
Friedländers bijdrage ‘Flémalle-Meister-Dämmerung’ bevindt zich eveneens in het
Archief Emile Renders.
62 	In een bespreking van de in 1902 gehouden Exposition des Primitifs flamands et d’Art
ancien te Brugge, schrijft Friedländer over Hulin: ‘In nicht wenigen Punkten habe ich
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von dem Scharfblick dieses Gelehrten profitiert und in manchen anderen hat er meine mündlich oder schriftlich geäußerten Vorschläge übernommen [...]’; Friedländer
1903b, p. 66.
63 	Brief van Max Friedländer aan Emile Renders, 5 juli 1939. Brugge, Groeningemuseum,
Archief Emile Renders, nr 29.
64

Friedländer 1937, pp. 81-86.

65 	Zie noot 20.
66 	Meester van Flémalle, De Goede Moordenaar, paneel (fragment), 134,2 x 92,5 cm.
Frankfurt am Main, Städel Museum, inv.nr 886; Friedländer 1924b, p. 110, nr 59.
Naar de Meester van Flémalle, drieluik met de Kruisafneming, paneel, 59 x 60,2 cm
(middenpaneel), 59,9 x 26,5 cm (linkerluik), 59,6 x 26,3 cm (rechterluik). Liverpool,
Walker Art Gallery, inv.nr 1178; Friedländer 1924b, p. 110, nr 59a.
67 	Hulin de Loo 1902, p. 6, nr 22; Hulin de Loo 1911c, p. 4. Voor het verband met Brugge,
zie ook cat. tent. Brugge 1902, pp. xix en 10-11, nr 22; Thürlemann 2002, p. 277;
Kemperdick/Sander 2008-2009, p. 221.
68 	Friedländer 1937, pp. 82-83, 85. Rogier van der Weyden, Kruisafneming, paneel, 220 x
259,5 cm. Madrid, Museo del Prado, inv.nr 2825 (tot 1939 in het Escorial); Friedländer
1924b, p. 92, nr 3. Zie ook Friedländer 1924b, pp. 14, 15, 17, 22-24.
69 	Friedländer 1937, p. 83. Voor de herkomstgeschiedenis van Rogier van der Weydens
Kruisafneming, zie De Vos 1999, pp. 185-186.
70 	Friedländer 1937, p. 84.
71 	Friedländer 1937, p. 85: ‘Am Schwersten wird es mir, die an den Anfang gestellten
beiden Madrider Tafeln [Verloving van Maria (paneel, 78,5 x 89,8 cm); Annunciatie
(paneel, 76,4 x 70 cm). Madrid, Museo del Prado, inv.nrs 1817a; 1915] als Schöpfungen
Rogiers anzunehmen, und auch die Kreuziging in der Berliner Galerie [paneel, 79,3
x 49,4 cm. Staatliche Museen zu Berlin – Gemäldegalerie, inv.nr 538A] macht mir
Sorgen.’
72 	Friedländer 1937, p. 86.
73 	Hulin de Loo 1938 (exemplaar Friedländer in bibliotheek rkd [schenking M.J.
Friedländer]).
74 	Hulin de Loo 1938, p. 13.
75 	Hulin de Loo 1938, p. 13. Zie hiervoor ook Kemperdick 1997, p. 152.
76 	Winkler 1941.
77 	Winkler 1941, p. 145.
78 	Winkler 1941, p. 148.
79 	Panofsky 1967, p. 12. In zijn in memoriam voor Friedländer karakteriseerde Winkler
diens houding ten opzichte van Renders als volgt: ‘Man möchte glauben, daß
Friedländer, indem er dessen Thesen unterstützte, den feurigen Bewunderer, der
zugleich ein wütender Brügger und Vlame war, nicht enttäuschen wollte.’; Winkler
1959, pp. 165-166. Naar aanleiding van het ontvangen van een overdruk van Hulins
bijdrage over Rogier van der Weyden aan de Biographie Nationale schrijft Winkler
in zijn bedankbrief aan deze: ‘Wie verblindet und einseitig – abgesehen von schlim-
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meren persönlichen Fehlern – wirkt daneben was E. Renders versucht hat! Ich darf
Ihnen versichern, dass er in Deutschland, wo man eine Zeitlang seine Bücher an
den Universitäten lebhaft diskutiert hat, wohl nicht einen einzigen Anhänger gefunden hat, ausgenommen Friedländer.’; Brief van Friedrich Winkler aan Georges Hulin
de Loo, 24 december 1938. Gent, Universiteitsbibliotheek, Archief Georges Hulin de
Loo, Hs 3095, nr 1192.
80 	Châtelet 1996, p. 10. In een reactie heeft Albert Châtelet medegedeeld dat hij
Friedländers bekentenis vernam van Frithjof van Thienen (1901-1969), onder meer
hoogleraar aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, en bevriend
met Friedländer. In een deel van de jaren veertig en in de jaren vijftig van de vorige
eeuw woonden ze in Amsterdam-Zuid zo goed als bij elkaar om de hoek: Friedländer
in de Beethovenstraat 38II en Van Thienen in de Gerrit van der Veenstraat 80I. Met
dank aan Dominique Vanwijnsberghe.
81 	Voor het Portret van een vrouw, zie noot 47. Meester van Flémalle (Robert Campin)
of Rogier van der Weyden, Portret van een dikke man, paneel, 28,5 x 17,7 cm. Berlijn,
Staatliche Museen zu Berlin – Gemäldegalerie, inv.nr 537A; Friedländer 1924b, p.
111, nr 61. Verworven door de Kaiser-Friedrich-Museums-Verein op de veiling van
onder anderen de collectie van Henry Hope Edwardes bij Christie, Manson & Woods
te Londen op 27 april 1901 voor 255 guineas. In de veilingcatalogus werd het schilderij onder nr 87 opgevoerd als zijnde een zelfportret van Jan van Eyck. De toeschrijving aan de Meester van Flémalle werd gedaan door Friedländer; Friedländer 1902.
Zie ook Friedländer 1924b, pp. 71-72.
82 	Friedländer 1950, pp. 146-147.
83 	Brief van Max Friedländer aan Emile Renders, 18 juli 1951. Brugge, Groeningemuseum,
Archief Emile Renders, nr 36. Deze brief bevestigt hetgeen Vitale Bloch, met wie
Friedländer goed bevriend was, schreef in diens in memoriam: ‘Tot aan het einde
van zijn leven [...] liet [hij] geen gelegenheid voorbij gaan om een nieuw argument
aan te voeren om Rogier van der Weyden met de Meester van Flémalle te identificeren.’; Bloch 1959, p. 35. De opgedoken kopie betreft een schilderij (paneel, 65 x
65 cm. Genua, particuliere collectie) dat in 1955 werd gepubliceerd door Valentin
Denis; Denis 1955. In een brief gedateerd 2 juli 1953 schrijft Friedländer aan Denis:
‘Die Kopie mit der Signatur mir in Photo bekannt. Ich teile Ihr Urteil, dass damit ein
Argument zu Gunsten der Identität R.(ogiers) mit dem Flémal.(le) Meister gegeben
[ist]’; Denis 1955, p. 547, noot 1.
84 	Châtelet 1996; Kemperdick 1997; De Vos 1999, i.h.b. pp. 25-31, 77-81; Thürlemann
2002; Sander/Kemperdick 2008-2009 en verder ook Kemperdick 2007; Vanwijnsberghe
2009 en Kemperdick 2012a, pp. 69-71, 74-75.
85 	Sander 2008-2009, p. 93. Zie hiervoor ook Kemperdick 1997, pp. 149-151. Kemperdick
onderscheidt in de Flémallesque werken een kerngroep bestaande uit twee hoofdgroepen, waaraan dan weer stilistisch verwante schilderijen zijn gelieerd, die echter
duidelijk verder afstaan van de kerngroep. In beide hoofdgroepen onderscheidt hij
verschillende handen, wat zonder meer duidt op een productief atelier. De derde

280

| max j. friedländer

groep, die wat losser aan de kerngroep is gelieerd, wijst erop dat het atelier van
Robert Campin ook daarbuiten in stilistisch opzicht invloed uitoefende.
86 	Van Asperen de Boer et al. 1990.
87 	Kemperdick/Sander 2008-2009, pp. 285-290, nr 22 (als ‘Rogier van der Weyden,
Werkstatt [?]’), i.h.b. pp. 288-290 (met verwijzingen naar oudere literatuur). De meest
opzienbarende, hernieuwde toeschrijving deed Felix Thürlemann, die in navolging
van Mojmir Frinta Rogier van der Weydens Kruisafneming wederom toeschreef aan
Robert Campin (met medewerking van Rogier van der Weyden) en de drie panelen
uit Frankfurt beschouwde als oorspronkelijk deel te hebben uitgemaakt van hetzelfde altaarstuk waartoe de Kruisafneming zou hebben behoord; Thürlemann 2002,
pp. 109-130, 235-238, 279-283; Frinta 1966, pp. 82-102. Zie ook Kemperdick/Sander
2008-2009, pp. 212-213 en de aldaar afgebeelde reconstructies.
88 	Kemperdick/Sander 2008-2009, pp. 265-268, nr 16 (als ‘Meister von Flémalle /
(Rogier van der Weyden [?]).
89 	Friedländer 1924b, p. 72.
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8. de zoektocht naar het
onvindbare antwoord: de
kwestie hubert en jan van eyck

In 1821 verwierf Friedrich Wilhelm III, koning van Pruisen, zes panelen uit de
voormalige luiken van het fameuze Lam Gods (afb. 1).1 De ontmanteling van het
immense altaarstuk, zo luidt althans de legende, werd in de achttiende eeuw in
gang gezet door de Oostenrijkse keizer Joseph II (1741-1790), die tijdens een bezoek aan de Gentse Sint-Baafskathedraal in 1781 aanstoot nam aan de naaktheid
van Adam en Eva, die haast levensgroot zijn voorgesteld op de binnenzijde van
de twee buitenste panelen van het bovenregister. Nadat in 1816, na de verloren
Slag bij Waterloo, de vier centrale panelen als voormalige Napoleontische roofbuit waren teruggekeerd naar Gent, werden de zes panelen, die eveneens in de
achttiende eeuw in het kielzog van Adam en Eva in het kapittelhuis waren weggeborgen, verkocht aan kunsthandelaar L.J. Nieuwenhuis. Het kerkbestuur hoopte
de financiële nood waarmee het te kampen had zo te ledigen. Als een serieuze
aderlating werd de verkoop evenwel niet gevoeld: dekerkfabriek bij monde van
de vicaris-generaal beschouwde de panelen van generlei waarde voor het kunst-

1. Hubert en Jan
van Eyck, Lam
Gods, Gent, SintBaafskathedraal
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patrimonium.2 Nieuwenhuis op zijn beurt verkocht de panelen aan de in Berlijn
gevestigde graan- en houthandelaar Edward Solly (1776-1844), die zijn verzameling in 1821 uit geldnood van de hand deed.3 Met de verwerving door Friedrich
Wilhelm kwamen de panelen in de Gemäldegalerie van de Königliche Museen te
Berlijn terecht. Aldaar werd in 1823 de overschildering verwijderd die eeuwenlang het kwatrijn op de onderlijsten van de buitenzijde van het benedenregister
aan het zicht had onttrokken. Twee broers, zo viel uit de tekst op te maken, hadden aan dit altaarstuk gewerkt. Hubert van Eyck (†1426) was het begonnen en
zijn jongere broer Jan (†1441) had het voltooid.4 Vanaf het moment dat Gustav
Friedrich Waagen (1794-1868), sinds 1823 aan de koninklijke Gemäldegalerie
verbonden, in 1824 de vondst publiceerde, brak er een discussie los die tot op
de dag van vandaag niet is verstomd.5 Want de vraag die onvermijdelijk kwam
bovendrijven was wie van de broers nu precies welk deel voor zijn rekening had
genomen. Tal van hypothesen werden geponeerd om de handen van Hubert en
Jan van elkaar te scheiden. Ook Friedländer, die niet beter wist dan dat de Lam
Gods-panelen deel uitmaakten van de Berlijnse verzamelingen, nam deel aan het
debat. Maar met de nodige scepsis en een pertinent andere stelling innemend dan
zijn gewaardeerde collega Georges Hulin de Loo. Als in de jaren dertig de door
eerzucht gedreven Emile Renders opnieuw ten tonele verschijnt en een verwoede poging doet de opvattingen van beide vakbroeders tegen elkaar uit te spelen,
krijgt het vraagstuk een onaangename wending.

Het Verdrag van Versailles
Vooraleer, echter, kreeg Friedländer met andere tegenslag van doen. Het is 1 juli
1920. Een sombere dag voor Berlijn breekt aan. Het Verdrag van Versailles (1919),
dat formeel een einde aan de Eerste Wereldoorlog had gemaakt, bepaalde dat de
Lam Gods-panelen aan België moesten worden teruggegeven.6 Ten tijde van de
onderhandelingen had Wilhelm Bode zich in een commentaar in Kunstchronik und
Kunstmarkt al woedend gemaakt over de wijze waarop men meende Duitsland
op morele gronden te moeten plukken.7 Hoe schril tekende deze reactie zich af
met zijn uitlatingen dertig jaar eerder, toen Bode zich in de Gazette des Beaux-Arts
nog apetrots had betoond over het feit dat Berlijn kon bogen op het bezit van een
reeks absoluut artistieke hoogtepunten, waardoor de Gemäldegalerie, in ieder
geval vanuit kunsthistorisch oogpunt, tot de Europese top behoorde.8 En hoeveel
moeite had het museum zich in 1894 wel niet getroost om met uiterste precisie de
voor- en achterzijden van de Lam Gods-panelen van elkaar te splitsen, zodat het
publiek alle beschilderde zijden in één zaal kon bewonderen.9 Nu moest, gedwongen door de bittere naoorlogse werkelijkheid, afscheid worden genomen van een
aantal topstukken die een eeuw eerder rechtmatig waren verkregen. Een redactioneel commentaar uit de Kunstchronik van 19 juli 1920 laat geen misverstand
bestaan over het gevoelde onrecht: ‘In aller Stille hat die Überführung der Tafeln
des Genter und des Löwener Altars stattgefunden, die nach dem Friedensvertrag
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an Belgien auszuliefern waren. Als eines der sichtbaren Zeichen des Triumphes
haben die Sieger, die für Recht und Gerechtigkeit zu kämpfen vorgaben, ein paar
berühmte Kunstwerke, die seit einem Jahrhundert zum rechtmäßigen Besitze des
deutschen Volkes gehören, ohne einen anderen Titel als den der Gewalt entführt,
der belgische Kunstforscher Georges Hulin hat sich bereitfinden lassen, diese
Fortnahme zu leiten. So endet auch dieser Krieg mit einem brutalen Raubzuge
in die Schatzkammern des Besiegten. Wir haben immer auf dem Standpunkte
gestanden, daß ein Unrecht nicht durch ein anderes gesühnt werden könne.
Belgien hat gewiß im Kriege schwer gelitten und hat auch an unersetzlichen
Kunstdenkmälern Schaden genommen. Aber solcher Schaden wird nicht wieder
gutgemacht, indem andere Kunstwerke dem Lande zugeführt werden. Und es ist
ein Unterschied, ob im Getümmel der Kämpfe Kunstwerke zugrunde gehen, oder
ob sie durch das Gebot des Siegers im Frieden entführt werden. Solcher Raub säet
neuen Haß, der schwer zu sühnen ist.’10
Hoe zal Friedländer het moment van teruggave hebben beleefd? Het
Kultusministerium had verordonneerd dat alle panelen voor teruggave dienden te worden ingepakt alvorens een Belgische delegatie onder aanvoering van
Hulin de Loo en directeur-generaal voor Schone Kunsten Ernest Verlant (18621924) de werken in het Kaiser-Friedrich-Museum in ontvangst zou nemen. Op
het moment van overdracht mochten echter geen leden van de museumleiding
aanwezig zijn.11 Of Hulin en Friedländer elkaar rond de eerste juli toch hebben
gesproken of juist opzettelijk hebben gemeden vanwege de precaire situatie, is
onbekend. Vaststaat dat beiden reeds lang groot respect voor elkaar koesterden
en een geregeld contact onderhielden. Dit blijkt niet alleen uit Friedländers notitieboekjes waarin door de jaren heen tal van afspraken met Hulin werden genoteerd, maar ook uit de bewaard gebleven brieven in het correspondentiearchief
van Hulin de Loo.12 In 1903 bijvoorbeeld, schreef Friedländer in verband met
zekere toeschrijvingskwesties: ‘vielen Dank für die ausführlichen Mitteilungen.
Ihre Zustimmungen erfreuen mich mehr als Zustimmungen von irgend einer
anderen Seite. Ihre Einwendungen sind mir von hohem Werte. Ich bin überzeugt
daß unter so vielen Bestimmungen eine gewisse Anzahl falscher sind, und bin
überrascht, wie groß die Zahl der Fragen ist, in denen wir einig sind.’13
Dat Friedländer de teruggave van de Lam Gods-panelen als een serieuze aderlating beschouwde, wordt niettemin duidelijk uit het voorwoord in Der Genter
Altar der Brüder Van Eyck, een uitgave op folioformaat die vergezeld ging van zestien losse bladen met opnamen van de afzonderlijke panelen, alsook van uiteenlopende details.14 Deze verscheen in 1921, met als doel rekenschap te geven van
voor Duitsland verloren gegaan eersterangs kunstbezit en een overzicht te presenteren van de status quaestionis.15 De openingszin is prachtig en is niet alleen
een blijk van hulde, maar legt meteen de vinger op de zere plek: ‘Am Eingange
zur niederländischen Malerei steht ragend und rätselvoll der Genter Altar. Seit
Jahrhunderten ein Gegenstand staunender Verehrung, ein Monument, an dem
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die Kunstgelehrsamkeit ihre Kräfte erprobt hat und sich ihres Unvermögens bewußt geworden ist, wurde er schließlich – ein “Kriegsziel”.’ Dat de teruggave een
kans bood tot herstel in oude luister van het meest wonderbaarlijke altaarstuk dat
de Vlaamse primitieven hadden voortgebracht, werd geenszins opgevat als een
pleister op de wonde: ‘die schwach beleuchtete Kapelle in der St.-Bavo-Kirche
zu Gent vermag so günstige und bequeme Studiengelegenheit wie der Berliner
Museumraum nicht zu bieten, und einige Tafeln, die in Augenhöhe genossen werden konnten, werden in beträchtlichen Blickabstand entrückt mit Mühe sichtbar
sein.’ Hier spreekt niet alleen een museumbeambte die door een politieke verdragsbepaling werd gedwongen zijn verlies te nemen, maar vooral een oprechte
liefhebber die tijdens zijn gang door het museum niet meer even halt kon houden
om de fabelachtige Eyckiaanse schildertechniek te bewonderen.16
Na het voorwoord volgt in een achttal paragrafen een heldere uiteenzetting van
de verschillende aspecten die met het Lam Gods zijn verbonden. Meteen in de
openingsalinea van de eerste paragraaf, die een weergave van de voorstellingen
en bijbehorende opschriften behelst, wordt, naast de ondubbelzinnige boodschap
van het kwatrijn, een tweede reden gegeven voor het willen scheiden van de handen van de gebroeders Van Eyck: het gebrek aan eenheid tussen het boven- en het
benedenregister. Hoewel het altaarstuk een geheel beoogt te zijn, heeft het eerder
iets weg van een ‘Bildergalerie’, aldus Friedländer. ‘Die Vielgliedrigkeit des Ganzen
wird durch schroffen Wechsel des Figurenmaßstabs betont. Zwei Reihen über einander. Die untere mit vielen kleinen Figuren in raumeinheitlicher Landschaft [...].
Das obere Stockwerk, mit wenigen und großen Gestalten, lastet schwer auf dem
unteren niedrigen Geschoß. [...] Die Tiefenillusion, die unten erwirkt ist, weckt einen Raumdurst, der oben nicht befriedigt wird. Das örtliche Verhältnis einer himmlischen Zone zu der irdischen ist keineswegs veranschaulicht.’17 Alvorens zich echter te wijden aan de hamvraag ‘Hubert oder Jan’, maakt Friedländer eerst nog een
interessante opmerking over het kwatrijn. Reeds Waagen meldde dat de tekst niet
geheel ongeschonden onder de overschildering vandaan was gekomen en dat een
oude reparatie de eerste woorden van het derde vers geheel had doen verdwijnen.18 Het kwatrijn moet dus met enige voorzichtigheid worden betracht, niet alleen vanwege de schade die het had opgelopen, maar ook omdat de dwang die het
metrische rijm het kwatrijn oplegde, een loopje met de werkelijke feiten kan hebben veroorzaakt: ‘Bei allen Folgerungen aus diesem Text ist zu bedenken, daß die
kunstvolle und schwierige metrische Fassung eine Verwicklung, Verschränkung
und Verdunklung der Angaben herbeigeführt haben mag. Manches Wort ist gewählt und hat eine Stelle erhalten unter dem Zwange des sich in einer fremden
Sprache quälenden Ehrgeiz.’19

Een ingewikkelde kwestie
Met de vondst van het kwatrijn had zich bovendien nog een probleem aangediend. Hubert wordt in het eerste vers geprezen als een onovertroffen kunste-
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naar, terwijl zijn broer Jan een eervolle tweede plaats krijgt toebedeeld. Maar
enkel van Jan is een gesigneerd oeuvre bewaard gebleven, bestaande uit oogstrelende werken bovendien, terwijl geen enkel werk met zekerheid aan Hubert is
toe te schrijven. Friedländer verwoordt het in zijn enkele jaren voordien verschenen overzichtswerk Von Eyck bis Bruegel als volgt: ‘Im Angesicht dieser Arbeiten
Jans wird es schwer, die Rangordnung der Genter Inschrift aufrechtzuerhalten.’20
Het kwatrijn had de kwestie in een haast onmogelijke positie gemanoeuvreerd.
Hoe kon het bestaan dat van een uitmuntend kunstenaar die Hubert volgens het
kwatrijn moest zijn geweest, werkelijk niets bewaard was gebleven? En bestond
er wel een overtreffende trap van de werken van Jan? Bovendien, literaire bronnen uit de vijftiende en eerste helft van de zestiende eeuw spreken enkel over
Jan; van diens broer Hubert geen spoor. Pas met het in 1565 gepubliceerde lofdicht dat de Gentse schilder-dichter Lucas de Heere wijdde aan het Lam Gods,
trad Hubert voor het eerst weer onbetwistbaar aan het licht als de broer van Jan.21
Huberts faam als kunstenaar, zo concludeerde Friedländer, was op de keper beschouwd enkel te danken aan het kwatrijn en vond slechts weerklank in Gent.
Dat de inhoud van het kwatrijn niet in overeenstemming viel te brengen met de
overgeleverde feiten was, zo vermoedde hij, wellicht toe te schrijven aan Jan, die
na de dood van zijn oudere broer uit eerbetoon de behoefte voelde om – ‘die Tat
des älteren pietätvoll übertreibend und die eigene Kraft bescheiden unterschätzend’ – de onderlinge verhoudingen wat aan te dikken.22
De inhoud van het kwatrijn enerzijds en ‘der vielteilige Bau des Altarbildes’
anderzijds, maakten het dus volkomen begrijpelijk dat pogingen werden ondernomen het Lam Gods te ontleden in een aandeel Hubert en een aandeel Jan.
‘Selbstbewußt ist die Kritik vor den Genter Altar getreten, überzeugt, daß Stilanalyse
alle Fragen lösen könnte. Der vielgliedrige Altar hat aber jedem Beobachter eine
andere Antwort gegeben.’23 Friedländer bezag deze ‘unendliche Diskussion’, die
doorgaans niet met een solide onderbouwing gepaard ging, maar eerder werd
geleid door vooroordelen, bijgevolg met scepsis.24 In het eerste deel van Die altniederländische Malerei, verschenen in 1924, schrijft hij: ‘Hubert hätte “natürlich”
mit dem feststehenden Mittelteil angefangen, mit den großen Hauptfiguren des
Zentrums, mit dem Gottvater, Johannes und Maria. Dieses Vorurteil schien bestätigt zu werden durch die hieratische Monumentalität dieser Gestalten, die Jans
beglaubigten Tafelbildern mangelt. Wenn in der oberen Reihe des offenen Altares
die schärfste Diskrepanz dort bemerkbar wird, wo Adam und Eva von unten gesehen und mit schneidender Illusion der Körperlichkeit neben den Tafeln stehen,
die flach wirken und deren perspektivische Konstruktion auf den Höhenabstand
vom Beschauer keine Rücksicht nimmt, so werden wir geneigt, gerade hier die
gesuchte Grenzlinie zu begrüßen. Eine Änderung des Gesamtplans durch den
zweiten Meister scheint gerade an dieser Stelle offenbar zu werden. Den beglaubigten Tafelbildern Jans ähnelt am meisten von allen Teilen des Genter Altars die
Verkündigung auf der Außenseite. Da die befremdliche Position des Stifterpaars
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eine Erklärung erfordert, und die Inschrift den Stifternamen in enger Verbindung
mit Jan und mit der Vollendung des Werkes einführt, dürfen wir wohl glauben, daß
die ganze Außenseite zu einem umgestaltenden zweiten Plan gehört und zu Jans
Arbeit.’25 Echter, in Friedländers optiek kwam het welbeschouwd op het volgende
neer: ‘Je tiefer man in das verwickelte Gebilde eindringt, um so weniger legt es
sich in zwei Teile auseinander.’26 Om die reden viel naar zijn overtuiging slechts
in algemene zin iets over het aandeel van beide broers te zeggen. Rekening houdend met de strekking van het kwatrijn, beschouwde Friedländer Hubert als de
genius van het ontwerp, voor zover hij niet werd gedwongen de wensen van de
opdrachtgever of diens raadgever te volgen. Het aandeel van Jan zou vooral zijn
gelegen op het vlak van de afwerking, wat uiteindelijk ook invloed had op de
grootte van het altaarstuk. Deze zienswijze komt in grote lijnen overeen met hetgeen Bode reeds in 1887 formuleerde, waarbij hij zich bovendien liet ontvallen
niet te verwachten dat de vraag naar het aandeel van beide broers ooit met zekerheid beantwoord zou kunnen worden.27 Wie niettemin wel tot een strikte scheiding der handen kwam, was Max Dvořák (1874-1921), vanaf 1909 hoogleraar aan
de universiteit van Wenen. In 1904 publiceerde hij een breedsprakig, maar liefst
ruim honderdvijftig pagina’s tellend artikel in het Jahrbuch der kunsthistorischen
Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, onder de titel ‘Das Rätsel der Kunst
der Brüder Van Eyck’.28 In Die altniederländische Malerei kan Friedländer een
lichte spot niet onderdrukken: ‘In ausführlicher Darlegung, mit dem überredenden Ton professoraler Sicherheit hat Dvořák den Anteil Huberts von demjenigen Jans geschieden.’29 Dvořák meende een objectieve toeschrijvingsmethode
te hebben gevonden in het zorgvuldig toepassen van vormanalyses. Dit resulteerde in een tweedeling, waarbij de meer schematisch weergegeven gedeelten
aan Hubert werden toegeschreven en de meer ruimtelijk weergegeven gedeelten
aan Jan. Dvořák nam daarbij aan dat vanuit het perspectief van vormevolutie de
oudere broer logischerwijs tot een ander tijdsbestek behoorde dan de jongere,
wiens bewaard gebleven oeuvre tevens als referentiemateriaal dienst deed. Zo
kwam Dvořák tot de volgende verdeling: Hubert was verantwoordelijk voor de
drie centrale panelen van het bovenregister voorstellende Maria, God de Vader
en Johannes de Doper, alsmede voor de onderste helft van het centrale paneel
van het benedenregister met de Aanbidding van het Lam. De engelen rondom het
altaar waren mogelijk in samenwerking met Jan tot stand gekomen. Op het conto
van Jan was het landschap toe te schrijven, evenals het Lam op het altaar. Tevens
had Jan de volledige hand gehad in de luiken van het beneden- en bovenregister,
alsook in de gehele buitenzijde.30 Hoewel Friedländer van mening was dat aan het
resultaat zonder meer een diepgaande en consequente analyse ten grondslag lag,
had hij ook zo zijn bedenkingen: ‘Ich bin sehr geneigt, mich dieser Auffassung anzuschließen, wenn ich auch finde, daß Dvořák vorurteilsvoll und tendenziös beobachtet, die Stilgegensätze mit erheblicher Übertreibung formuliert und außer
Acht läßt, wie weit die Unterschiede durch die gegebenen Themata und Maßstäbe
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hervorgerufen worden seien.’31 Maar in Die altniederländische Malerei voegt hij
daar nog aan toe: ‘Wenn ich so glatte und saubere Lösungen des alten Problems
lese – und mehrere andere schwächer begründete Aufstellungen, die mitzuteilen
sich kaum lohnen dürfte, sind in der umfangreichen Eyck-Literatur zu finden – ,
muß ich stets an die Warnung meines Lehrers Ludwig Scheibler denken, der mir
vor 30 Jahren den Rat mitgab, mich nicht mit der Scheidung der Hände im Genter
Altare zu befassen. Die Bemühung sei unfruchtbar. Den Rat habe ich nicht befolgt,
am Ende aber resigniert bekennen müssen, daß eine reinliche Abgrenzung mir
nicht geglückt wäre.’32 Want uiteindelijk, aldus Friedländer, is er in het Lam Gods
geen enkel deel met zekerheid aan te wijzen dat onmogelijk door Jan geschilderd
kan zijn. Het gebrek aan eenheid dat het Lam Gods onmiskenbaar tentoonspreidt,
moet niet worden verklaard door ervan uit te gaan dat Hubert het ene en Jan het
andere deel voor zijn rekening nam, maar juist door de veronderstelling dat Jan
gedwongen werd een werk te voltooien dat reeds in belangrijke mate was geconcipieerd. ‘Die auffälligen Stilschwankungen wären, wenn diese Vorstellung das
Richtige trifft, eine Folge des Zwanges, den der Entwurf Huberts hier stärker, dort
schwächer, auf den ausführenden Meister übte.’33
De titel die Dvořák voor zijn bijdrage had gekozen, sloeg niet alleen op het
toeschrijvingsvraagstuk, maar ook op de vraag uit welke schilderkunstige traditie het Lam Gods was voortgekomen. Friedländer verwoordt het in Von Eyck
bis Bruegel treffend: ‘Mit den van Eyck scheint eine Kraftquelle aus dem Boden
zu brechen. Nicht aus dem Nichts. Aber das Unterirdische entzieht sich unserer
Beobachtung.’34 Immers, alle gesigneerde werken van Jan zagen pas na voltooiing van het Lam Gods het licht en het oeuvre van Hubert dat zich in de loop
der tijd met meer of minder overeenstemming had gevormd, was puur op stijlkritische gronden gestoeld.35 De kiem van de virtuoze kunst van de gebroeders
Van Eyck, die zich ogenschijnlijk vanuit het niets openbaarde in het Lam Gods,
leek te vinden in de boekverluchting. De vondst deed Friedländer opmerken: ‘Von
Eyckschen Miniaturen träumte man bis 1902. Dann trat das Unerwartete, das
man hätte erwarten können, ein: Eycksche Miniaturen wurden sichtbar.’ Het was
vervolgens ‘der scharfsichtige Kritiker der altniederländischen Malkunst Georges
Hulin de Loo’ die in 1911 met een gedurfde hypothese naar buiten trad.36

Het Turijns-Milanese Getijdenboek
De droom die bewaarheid werd en waaraan Friedländer refereerde, betrof de
zogeheten Heures de Turin, die in 1902 voor het eerst door Paul Durrieu werden
gepubliceerd.37 Durrieu’s Heures de Turin toont fotografische reproducties van
vijfenveertig verbluffend mooie laatmiddeleeuwse miniaturen uit de Très Belles
Heures de Notre-Dame, een in delen verspreid geraakt handschrift uit het voormalige bezit van Jean de France, duc de Berry (1340-1416). Een tweede deel,
de Heures de Milan, bevond zich in Milaan, in de Biblioteca Trivulziana, vernoemd naar haar grondlegger, prins Teodoro Alessandro Trivulzio.38 In 1903 liet
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2. Hand g, Gebed op het strand, Heures de
Turin, Turijn, Biblioteca Nazionale (in 1904
verbrand). Foto uit: Châtelet 1967
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Durrieu de publicatie Heures de Turin volgen door twee artikelen in de Gazette
des Beaux-Arts onder de titel ‘Les débuts des Van Eyck’.39 In de eerste bijdrage
maakt Durrieu de lezer deelgenoot van de wederwaardigheden die tot de publicatie van het Turijnse deel hadden geleid en, belangrijker nog, van het verband
dat hij op stilistische gronden wist te leggen met de gebroeders Van Eyck.40 De
verluchte folia had Durrieu voor het eerst onder ogen gekregen in 1887 in de
Biblioteca Nazionale van Turijn op aanwijzing van Léopold Delisle (1826-1910),
hoofd van de Bibliothèque nationale te Parijs, aan wie hij de publicatie Heures de
Turin in 1902 zou opdragen.41 De ontdekking dat een deel van de miniaturen stilistisch nauwe verwantschap vertoont met de kunst van Van Eyck durfde Durrieu
naar eigen zeggen pas in 1901 naar buiten te brengen en in eerste instantie enkel
ten overstaan van zijn vakgenoten van de Société nationale des Antiquaires de
France.42 Wat de vondst zo bijzonder maakte, en bijna zeker tot rode oortjes bij
Durrieu moet hebben geleid, was dat de kiem leek te zijn gevonden waaruit de
kunst van Van Eyck was ontsproten. Want een aantal miniaturen, zowel in het
Turijnse als in het Milanese deel, vertoont motieven die verwantschap vertonen
met het Lam Gods en een aantal andere schilderijen die door de kunsthistorische
gemeenschap afwisselend aan Jan en Hubert werden toegeschreven.43 Bovendien
konden twee miniaturen, één uit het Turijnse deel en één uit het Milanese deel,
waarop het wapen van de graven van Holland was afgebeeld, in verband worden gebracht met Willem van Beieren (13651417), graaf van Holland en Zeeland en broer
van Jan van Beieren (ca. 1374-1425), in wiens
dienst Jan van Eyck tot 1425 werkzaam was
(afb. 2-3).44 Ofschoon Durrieu het nog te
vroeg vond om de vraag te beantwoorden of
de miniaturen moesten worden toegeschreven aan kunstenaars uit de omgeving van de
gebroeders Van Eyck of aan henzelf, nam hij
niettemin voorzichtig een voorschot: ‘S’il faut
dire toute ma pensée, j’avoue que je penche
pour la seconde supposition, surtout en ce
qui concerne les plus belles pages’.45
Vooraleer echter de bestudering van het
Turijnse deel goed en wel ter hand kon worden genomen door de vakgenoten, sloeg het
noodlot toe. Een brand verwoestte een groot
3. Hand g, Dodenmis, Heures de
deel van de manuscripten die in de Biblioteca
Milan, Turijn, Palazo Madama
Nazionale te Turijn werden bewaard. Ook de
– Museo Civico d’Arte Antica
door Durrieu gepubliceerde Heures de Turin
(voorheen Milaan, Biblioteca
ging in de brand verloren. Hulin de Loo,
Trivulziana)
die zich als een van de weinigen gelukkig
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mocht prijzen de folia in 1903 nog te hebben gezien,46 werd tot zijn verbijstering in januari 1904 door Bode van de brand op de hoogte gesteld: ‘Zusammen
mit Ihrem Briefe bekomme ich die Zeitungen welche mir die ersten Nachrichten
über den Brand in Turin bringen. Was für ein unermessliches Unglück! Unter
den 4000 Manuscripte welche man sagt verloren zu sein, waren Kunstschätze
ersten Ranges, zum Theile bisjetzt unbekannt gebliebene [...]’. Op het moment
dat Hulin zijn antwoordbrief schreef, koesterde hij nog de stille hoop dat de folia
van de Heures de Turin niet aan de vlammen ten prooi waren gevallen: ‘Hat man
wenigstens die “Heures de Turin” gerettet? – Wenn das verloren ist, ist es ein
unvergleichliches Unglück für die Kunstgeschichte! Ich will aber noch immer
hoffen dass es gerettet worden ist, aber ich binn voll Angst darüber. Ich hatte
gerade die Absicht Ihnen zu schreiben um zu fragen ob es nicht möglich wäre für
meinen Aufsatz einige neue Aufnahmen machen zu können da die Publikation
für Léopold Delisle weit davon ist eine genügende Schätzung des Wunderwerkes
zu gestatten!’47 Het artikel over Van Eyck dat Hulin klaarblijkelijk voorbereidde
voor het Jahrbuch der königlich preuszischen Kunstsammlungen, waarvan Bode
een van de redacteuren was, is er niet meer gekomen.48 Maar in 1911 publiceerde
Hulin Heures de Milan, waarmee hij zich alsnog nadrukkelijk mengde in de discussie over de aanvang van de kunst der Van Eycks.49
Voordat Durrieu zijn bijdragen in de Gazette des Beaux-Arts publiceerde, was
Hulin naar eigen zeggen tot een gelijkgestemde conclusie gekomen. Sterker, zo
beweert Hulin in het voorwoord van Heures de Milan, hij had het onderzoek zelfs
al een stap verder gevoerd door op basis van drie miniaturen uit de Heures de
Turin een eerste, voorzichtig onderscheid te maken tussen Hubert en Jan.50 In de
publicatie Heures de Milan trekt Hulin zijn eerste poging verder door. Hij weet
een onderscheid te maken tussen maar liefst elf verschillende handen die aan het
Turijnse en Milanese deel hebben gewerkt en hij duidt deze aan met de letters a
tot en met k. De belangrijkste handen, die ontegenzeggelijk verband houden met
de gebroeders Van Eyck, zijn hand g, ‘Le présumé Hubrecht van Eyck’ en hand h,
‘Oeuvres de jeunesse de Johannes van Eyck’.51 Over de miniaturen die hij schaart
onder hand g is Hulin ronduit lyrisch: ‘Ces sept feuillets forment l’ensemble de
peintures le plus merveilleux qui ait jamais décoré un livre, et, pour leur époque,
l’oeuvre la plus stupéfiante que l’histoire de l’Art connaisse.’52 Hoewel Hulin zeer
geneigd is hand g te identificeren met Hubert, houdt hij toch een slag om de
arm. Over de identiteit van hand h is hij een stuk zekerder. De vier folia die hij
toeschrijft aan h tonen naar Hulins stellige overtuiging de hand van de jonge Jan
van Eyck. Hij weet zich daarbij gesteund door een archivalische bron, een brief
van Pietro Summonte aan Marco Antonio Michiel uit 1524, waarin wordt gemeld
dat Jan van Eyck zijn loopbaan begon als boekverluchter.53 De Eyckiaanse stijlkenmerken van de zeven bladen uit het verloren gegane Turijnse deel (die na
de brand enkel nog als zwart-wit foto’s bestaan), alsook van de vier bladen uit
het Milanese deel, leidden Hulin uiteindelijk tot de conclusie dat Hubert en Jan
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samen aan de Très Belles Heures de Notre-Dame moeten hebben gewerkt, eerst in
opdracht van Jean, duc de Berry, en vervolgens, na diens dood in 1416 toen het
handschrift in handen kwam van Willem van Beieren, in diens opdracht, totdat
zijn dood in 1417 een einde maakte aan de werkzaamheden.54

Kritiek op Georges Hulin de Loo
In de wetenschap dat Hulin zich vele jaren met de miniaturen had beziggehouden en als een van de weinigen de Turijnse folia nauwgezet had bestudeerd,
aarzelde Friedländer zijn waarde vakgenoot tegen te spreken.55 ‘Wir haben aufmerksam, dankbar und mit Vertrauen zu lauschen, was Hulin, als der einzige
Kunstkritiker, der die Miniaturen, auch die in Turin vor dem Brande, ausdauernd und scharfsichtig studiert hat, darüber im Texte seiner Publikation sagt.’56
Toch moest het hem van het hart dat hij zijn bedenkingen had bij de datering
van de miniaturen die Hulin aan hand h, in dit geval Jan van Eyck, had toegeschreven, en die opmerkelijk ‘trocken und mühsam’ oogden (afb. 4-5).57 Want
strikt genomen, aldus Friedländer, in tegenstelling tot hand g, in dit geval Hubert
van Eyck, waartoe een miniatuur behoort waarop de in 1417 overleden Willem
van Beieren is afgebeeld (afb. 2),58 is er geen enkel feit dat dwingt om de aan
Jan toegeschreven miniaturen eveneens omstreeks 1417 te dateren. Indien men
vasthoudt aan Hulins veronderstelling dat Hubert en Jan gelijktijdig aan het
handschrift hebben gewerkt, dan impliceert dat onvermijdelijk dat er omstreeks
1417 een aanzienlijk stilistisch verschil is geweest tussen Hubert en Jan, een
verschil dat opvallend genoeg in het Lam Gods nauwelijks nog aanwijsbaar is.
Deze omstandigheid achtte Friedländer onlogisch vanuit het oogpunt van stijlevolutie. ‘Für den, der die beiden Charaktere in dem Gebetbuche kennengelernt
hat, müßte es doch ein Leichtes sein, sie im Genter Altar wiederzuerkennen, zumal da eher ein Auseinanderstreben als ein Zusammenwachsen zwischen 1416
und 1426 [het jaar waarin Hubert overleed] zu erwarten ist.’59 Problematisch aan
Hulins hypothese is, aldus Friedländer, bovendien dat de miniaturen die uitblinken in de weergave van het landschap, ruimte en licht aan Hubert (hand g)
zijn toebedeeld, terwijl de delen in het Lam Gods die hiermee het overtuigendst
overeenkomen in het algemeen juist aan Jan worden toegeschreven.60 In Die
altniederländische Malerei voegt hij daar nog een tweetal argumenten aan toe.
Ook wat de plooival en ‘plastische Klarheit’ van de figuren betreft, ziet hij geen
overtuigende parallellen tussen hand g en die delen in het Lam Gods die algemeen als door Hubert worden beschouwd, en evenmin tussen hand h en die
delen in het altaarstuk waarvoor Jan het meest in aanmerking lijkt te komen.61
‘Bei Durchforschung des Genter Altars, der merkwürdigerweise beim ersten
Anblick vielspältig erscheint, bei jedem Versuch einer Auseinanderlegung sich
wie flüssige Materie zusammenschließt, ist die Probe aufs Exempel nicht zu gewinnen.’62 Er blijft weinig anders over dan een andere kaart te trekken. In Der
Genter Altar der Brüder Van Eyck uit 1921 formuleert hij het als volgt: ‘Da also
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4. Hand h, Christus in de Hof van Olijven,
Heures de Turin, Turijn, Biblioteca Nazionale
(in 1904 verbrand). Foto uit: Châtelet 1967
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5. Hand h, Bewening, Heures de Turin, Turijn,
Biblioteca Nazionale (in 1904 verbrand).
Foto uit: Châtelet 1967
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die verlockende Auseinanderlegung, die sich beim Studium der Buchmalereien
ergeben hat, durch den Altar nicht bestätigt, wenn nicht sogar ad absurdum geführt wird, wage ich die andere Deutung und versuche es mit der Hypothese, Jan
habe diejenigen Miniaturen geschaffen, die Hulin dem Hubert gegeben hat.’63
Deze veronderstelling valt vervolgens prima te rijmen met het feit dat Jan vanaf
1422 in dienst was van Jan van Beieren, broer van Willem van Beieren, en in de
bronnen bovendien als boekverluchter wordt vermeld.64 De beduidend zwakkere
miniaturen door hand h, door Hulin nog als jeugdwerk van Jan opgevat, kunnen
dan op het conto worden geschreven van een latere navolger.65
De consequentie van deze redenering betekende onvermijdelijk de genadeslag
voor Hulins hypothese en bijgevolg ook voor het standpunt van die vakgenoten
die Hulins identificaties overnamen.66 Echter niet onmiddellijk. Vooralsnog nam
Friedländer een geïsoleerde positie in.67 Het mechanisme dat aan de volgzaamheid van de kunsthistorische gemeenschap ten grondslag lag, doorzag Friedländer
scherp: ‘Der Beifall, den Hulins Aufstellung gefunden, beruhte hauptsächlich auf
dem Gefühle der Befriedigung, daß der “pictor maior quo nemo repertus” [Hubert
van Eyck] endlich ans Licht getreten wäre. Abgesehen von der Schriftgläubigkeit,
die in der Genter Inschrift ein Evangelium sieht, ist vermutlich der allgemein
menschliche Hang mit im Spiele, das Verschleierte höher zu schätzen als das
Offenbare.’68 Toch was Hulins diepgaande studie van de miniaturen in de opvatting van Friedländer niet voor niets geweest. Behalve dat hij met overtuiging verschillende handen had weten te onderscheiden, had hij het Lam Gods bovendien
bevrijd uit zijn ‘fast unheimliche Einsamkeit und Beispiellosigkeit’.69 Niettemin,
nu Hubert zijn status als miniaturist was kwijtgeraakt en de op zijn naam gestelde
miniaturen naar zijn broer Jan waren doorgeschoven, was niet alleen Hulins poging Hubert als artistieke persoonlijkheid een gezicht te geven onderuit gehaald,
maar in zekere zin ook twijfel gezaaid over het kwatrijn zelf, dat de oudere broer
boven de jongere stelt.70
Hoe Hulin deze collegiale afvalligheid heeft beleefd, is onbekend. Maar het ligt
zeer voor de hand dat in de jaren tussen 1911 en 1916, het jaar waarin Von Eyck
bis Bruegel voor het eerst verscheen, en ook nadien, Friedländer en Hulin over
hun verschil van inzicht moeten hebben gesproken. Dat ze elkaar bij tijd en wijle
troffen, daarvan getuigen de afspraken die Friedländer in zijn notitieboekjes noteerde.71 Bovendien zond Friedländer aan Hulin een presentexemplaar van Von
Eyck bis Bruegel, en later ook van deel i van Die altniederländische Malerei.72 De
uitvoerige brief die Hulin in 1916 schreef als dank voor de toezending van Von Eyck
bis Bruegel, verraadt echter geen spoor van animositeit. Over Van Eyck weliswaar
geen woord, maar des te meer over Rogier van der Weyden en de Brusselse school,
alsook de uitnodiging eens met elkaar van gedachten te wisselen. Ter afsluiting
benadrukt Hulin nog eens hoezeer het lezen in Von Eyck bis Bruegel hem voor even
de treurnis van de Eerste Wereldoorlog doet vergeten. Hoe het ook precies zij, een
serieuze wig heeft Friedländers opstelling in elk geval niet tussen hen gedreven:
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Cher Monsieur,
Voilà déjà, je crois, près de deux mois
que j’ai eu l’agréable surprise de l’envoi de
votre si-intéressant livre: “von Eyck bis
Bruegel”! – Malheureusement, depuis les
premiers temps de l’occupation allemande,
j’ai dû renoncer presque entièrement à
mes études, pour me consacrer à de pénibles
besognes auxquelles rien ne me préparait;
les fonctions de bourgmestre de village73
sont actuellement fort absorbantes [...].
Dans mes moments de répit, la lecture
de vos caractérisations concentrées m’a
été une heureuse récréation. Vos jugements
sont formulés de façon lapidaire
et les illustrations inédites bien choisies
m’ont même apporté l’image de trois
tableaux qui m’étaient inconnus:
le religieux de Petrus Christus, le
Provost de Piacenza, et le Jan Joest
de Sigmaringen.
J’ai en grand plaisir à comparer
vos listes avec les miennes: il y a
quelques points sur lesquels je voudrais
pouvoir causer avec vous.
Pour aujourd’hui je ne m’arrêterai
qu’à Rogier van der Weyden.
Précisément à peu près le seul sujet
d’histoire de l’art que j’[ai] pu étudier
quelque peu depuis la guerre, est la
question: “que savons nous de l’école
bruxelloise au XVe siècle”.
[...]
Veuillez croire, cher Monsieur,
à l’expression réitérée du grand
plaisir et du réel profit que m’a
procurés la lecture de votre excellent
livre qui m’a pendant quelques
heures fait oublier les poignantes
tristesses de l’heure présente,
Georges Hulin d.[e] Loo74
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Dat Friedländers tegengestelde opvatting ergernis onder vakgenoten veroorzaakte, is overigens wel zeker. Martin Conway, in zijn in 1921 gepubliceerde
overzichtswerk The Van Eycks and their Followers, wijdt er haast een paginalange noot aan. Wellicht is het te wijten aan Conways beperkte beheersing
van het Duits, want de subtiele onzekerheden die Friedländer in zijn inzichten had verweven, lijken aan hem te zijn voorbijgegaan. Zo laat Friedländer
zich nergens met onvermurwbare stelligheid uit over de toeschrijving van de
groep schilderijen die zich naast het Lam Gods voorzichtig als een oeuvre van
Hubert aftekende.75 Wel neigde hij ernaar, bezien in het perspectief van zijn
tegengestelde hypothese, deze werken aan Jan te geven, omdat hij de vermeende Hubert-stijlkenmerken uit het Lam Gods maar moeilijk in deze schilderijen
kon herkennen.76 Conway slaat hier in zijn commentaar evenwel geen acht op:
‘He [Friedländer] adopts the theory that we possess no work of Hubert’s (except
what he may have done on the Ghent altar-piece) and that all the Van Eyck pictures and the important miniatures are the work of John. This conclusion makes
nonsense of the inscription on the altar-piece, and falsifies the tradition of the
school. […] No critic, however great, in the twentieth century can wipe out an
ancient record [het kwatrijn] because it does not suit his conclusions. It is the
conclusions that must be wrong.’77

Wéér Emile Renders
De schijnbare ontkenning van Hubert door Friedländer, werd bijna een decennium na het verschijnen in 1924 van het eerste deel van Die altniederländische
Malerei door Emile Renders aangegrepen om zichzelf opnieuw in de schijnwerpers te zetten. Volgens Renders zou Hubert van Eyck nooit hebben bestaan,
maar was hij slechts het product van legendevorming. In de zomer van 1932 had
Renders zijn standpunt al breed uitgemeten in de Belgische pers.78 En al in de
zomer daarvoor had hij steun gezocht bij Friedländer in verband met publicatie
van zijn these.79 Op 7 augustus 1932 schreef Friedländer aan Renders:
Verehrter Herr Renders,
nachdem mir das Pantheon
leider Ihren Aufsatz zurückgesandt hatte, bin ich bemüht
gewesen, ihn in der neuen
Zeitschrift für Kunstwissenschaft, deren Herausgeber
unser Generaldirector Waetzoldt
ist, unterzubringen. Auch dabei
habe ich keinen Erfolg gehabt.
Eine Kränkung liegt in diesen
Ablehnungen nicht u.[nd] ich
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glaube, daß Sie mit Unrecht
Aktionen animoser Fachgenossen vermuten. Die Publikationsmöglichkeiten wenigstens in Deutschland sind zur
Zeit überaus beschränkt. Den
zwei Zeitschriften, die noch
ein klägliches Dasein finden,
steht eine unverhältnismäßig
große Zahl von jüngeren Deutschen
Kunstforschern gegenüber, die
natürlich gedrückt werden möchten,
sodaß die Redaktionen mit
Material überschwemmt werden.
– Hoffentlich gelingt es Ihnen,
den Wertvollen Aufsatz in einer
belgischen oder holländischen
Zeitschrift (“Oud Holland” vielleicht)
unterzubringen.
Sehr aufregend, was Sie über
Hubert van Eyck andeuten. Ich
wäre glücklich, wenn Sie dieses
Gespenst beseitigen könnten. Ich
habe immer betont, daß man
im XV. Jahrh.[undert] nichts von diesem
Genie wußte, daß es auf die
Zeitgenossen keinen Eindruck
gemacht hat. Aber wie wollen
Sie sich mit der Inschrift des
Genter Altares abfinden?
Mit ergebenem Gruß in
bekannter Gesinnung
M.J. Friedländer80
Friedländers positieve reactie deed Renders kennelijk besluiten om hem het manuscript, dat inmiddels de omvang van een boek had gekregen, te zenden. Ofschoon
Friedländer moest bekennen dat Renders’ gedurfde hypothese enige bedenktijd
vroeg, erkende hij tegelijkertijd dat een oplossing voor het aloude probleem mogelijk binnen handbereik lag. Opnieuw trachtte hij Renders’ boze opwinding enigszins te temperen:
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Verehrter Herr Renders
Ihre neuen Mitteilungen sind sehr
aufregend. Ich muß noch
erst davon erholen.
Mir fiele ein Stein vom
Herzen, wenn Hubert ausgeschaltet werden könnte.
Zwei Genies – als Brüder –
war mir stets eine unmögliche Vorstellung.
[...]
Mir scheint, Sie werden
etwas zu mißtrauisch
u.[nd] setzen böse Absichten voraus,
wo vielleicht mehr geistige
Trägheit, Mangel an Phantasie Ihren Ansichten entgegentreten.
Mit ergebenem Gruß
bin ich Ihr M.J. Friedländer81
De volgende dag, op 13 augustus, na Renders’ these nog eens te hebben overwogen, schreef Friedländer weer een brief. Er was hem nog iets te binnen geschoten:
Verehrter Herr Renders,
ich habe noch nachgedacht
über Ihre Bemühung, die
berühmte Genter Inschrift
für falsch zu erklären. Dabei
ist mir eingefallen, daß Dürers
Eintragungen in sein Tagebuch
beim Besuch in Gent ein starkes
Argument zu Ihren Gunsten
enthalten.82 Lesen Sie, bitte, die
Stelle genau. D.[ürer] wird empfangen von den Genter Malern,
die ihm – natürlich – den
Altar zeigen. Er sagt: ich habe
der Johannes Tafel gesehen.
Die Genter Maler mußten
doch die Inschrift kennen,
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wenn sie 1521 da war u.[nd]
den Fremden danach belehren,
daß zwei Maler an dem Altar
gearbeitet hätten u.[nd] dieser
merkwürdige Umstand sowie
die einzigartige Inschrift mußten
doch Dürer stark interessiert
haben. Wenn er also Hubert
nicht nennt, spricht dies gegen
das Vorhandensein der Inschrift,
wie mir scheint.
[...]
Mit bestem Gruß
Ihr M.J. Friedländer83
De hypothese van Renders bleef Friedländer bezig houden. Op 23 augustus schreef
hij opnieuw:
[...]
Die Tendenz Ihrer Untersuchung
ist mir sehr sympathisch.
Die Inschrift d.[es] G.[enter] A.[ltars] ist so beispiellos, daß Sie eigentlich
schon immer hätte Bedenken
erregen müssen. Sie ist auch
gar keine Künstler-Signatur,
eher die Aufschrift auf einem
Denkmal. – Wenn aber um 1550
der Name Hubert als der des
Bruders auftaucht, wie ist das
zu erklären? – Die Legende muß
doch einen historischen Kern
enthalten. Die übrigen Angaben
der Inschrift enthalten doch
Richtiges oder doch teilweise
Richtiges, wie den Namen des
Stifters u.[nd] das genaue Datum.
Ich bleibe dabei, daß wir
von der Kunst Huberts
nichts wissen, daß Jan allein
das Genie u.[nd] der Begründer d.[er]
niederl.[ändischen] Malkunst war u.[nd]
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freue mich, daß Ihr Angriff
auf die fameuse Inschrift
der einzigen Aussage über
Hubert die bindende u.[nd]
verpflichtende Kraft nimmt.
Trotzdem kann ein Bruder
Hubert existiert in Gent,
sogar am Genter Altar gearbeitet haben. Und aus dieser
bescheidenen Tatsache hat
dann der lokalpatriotische
Eifer steigernd die Bedeutung
Huberts übertrocken, sodaß
schließlich in der Inschrift das
Verhältnis zwischen den
Brüdern gänzlich falsch
dargestellt worden ist – zur
Verwirrung der Geister.
Wie übrigens stehts mit der
Schriftform der Inschrift? –
Was sagen die Philologen dazu? –84
De door Friedländer opgeworpen vragen lijken niet door Renders onmiddellijk te
zijn beantwoord, want op 18 september stelde hij ze opnieuw:
Was Ihre umwälzende These über
den famosen Vierzeiler am Genter
Altar betrifft, glaube ich, daß
Sie in der Hauptsache Recht haben
u.[nd] freue mich aus bekannten
Gründen darüber. Ich bin,
froh, daß ich die kramphaften
Versuche, zwei Personen, zwei
Genies nebeneinander zu stellen,
nicht mitgemacht habe. Aber:
[wie] muß doch die Entstehung
der Inschrift erklärt werden. Wie
kamen die Leute in der 2. Hälfte
des XVI. J[ahr]h.[underts] zu den genauen Daten?
Und wie ist zu erklären, daß
um 1550 plötzlich der Name
Hubert auftaucht?85
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De briefwisseling kreeg op 1 oktober 1932 een vervolg met een ontmoeting in
Brugge, zo blijkt uit Friedländers notitieboekje. Of Friedländer het in alle opzichten als een onverdeeld genoegen heeft beleefd, valt enigszins te betwijfelen:
‘Sonntag früh bei / Renders lange Colleg / mit Archivar [De] Smet / u.[nd] einem
Maler u.[nd] Renders / über Hubert van Eyck.’86
In 1933 publiceerde Renders dan zijn spraakmakende boek onder de titel Hubert
van Eyck. Personnage de légende, waarin hij het bestaan van Hubert naar het rijk
der fabelen verwees.87 Naar de opvatting van Renders was het geenszins bewezen
dat de spaarzame archivalische bronnen die in de jaren 1424-1426 gewag maken
van een zekere ‘meester Luberecht’, ‘meester Ubrecht’, ‘meester Hubrechte’ en
‘Lubrecht van Heyke’ slaan op Hubert van Eyck.88 Ook achtte hij het een teken
aan de wand dat in de literaire bronnen Hubert, in tegenstelling tot Jan, pas in
1517 wordt genoemd, onder de euvele naam ‘Roberto’, en ook nog eens abusievelijk wordt verondersteld uit het Duitse gebied afkomstig te zijn.89 Dit kan niets
anders betekenen, aldus Renders, dan dat Hubert van Eyck zijn bestaan ontleende aan een vaag gerucht dat ten onrechte steeds vastere voet aan de grond had
gekregen.90 Het kwatrijn dat Christophe van Huerne (ca. 1550-1629), volgens
Renders tussen 1616 en 1621, in zijn manuscript overnam van de lijst van het Lam
Gods, dateerde niet uit de vijftiende eeuw, maar was pas in de late zestiende eeuw
geschreven door een anonieme Gentse dichter uit ijverzuchtig stadspatriottisme
en vervolgens in opdracht van de kanunniken van de Sint-Baafskathedraal op
het altaarstuk aangebracht als teken van overwinning op de Beeldenstorm, nadat
het tussen 1566 en 1587 uit de kerk verwijderd was geweest.91 Kortom, zo luidde
Renders’ slotsom aan het einde van zijn boek, ‘nous sommes en droit de proclamer que le personnage de Hubert van Eyck [...] est un mythe, dont aucun document sérieux ne prouve l’existence’.92 Het ontkennen van Hubert impliceerde dan
ook dat Jan van Eyck alleen verantwoordelijk was voor de vervaardiging van het
Lam Gods. Het gebrek aan eenheid tussen het boven- en het benedenregister,
dat tot nog toe mede aanleiding was geweest om betrokkenheid van twee meesters te veronderstellen, loste Renders op door te betogen dat het altaarstuk zijn
oorsprong vond in een samenvoeging van een min of meer willekeurige reeks op
zichzelf staande panelen.93
Behalve dat Renders de kans te baat nam om ‘onomstotelijk’ te bewijzen dat
Hubert slechts een legendarische figuur is die nooit werkelijk heeft bestaan,
benutte hij zijn boek bovendien om de inzichten van Hulin te fileren. Werd
Hulin in La solution du problème v.d. Weyden, Flémalle, Campin nog op milde
toon op zijn fouten gewezen, ditmaal blijft van zijn inzichten geen spaander
heel. Geraffineerd laat Renders op de hoofdstukken waarin hij beargumenteert
dat Hubert slechts een verzinsel is een vertaling volgen van drie hoofdstukken
uit deel i van Friedländers Die altniederländische Malerei.94 Het zijn precies die
hoofdstukken waarin Friedländer uiteenzet waar naar zijn overtuiging de zwakke plek zit in Hulins hypothese. Handig voortbordurend op Friedländers inzich-
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ten, wast Renders in het daaropvolgende hoofdstuk Hulin de Loo genadeloos de
oren.95 Op schampere toon wordt Hulins onvermogende kennersoog breed uitgemeten. Zonder enige scrupule speelt Renders Friedländer en Hulin tegen elkaar
uit: ‘Notre tâche sera d’autant plus aisée, sur ce point, que nous aurions pu nous
borner à mettre sous les yeux de nos lecteurs, – afin de mettre en lumière l’erreur
commise par M. Hulin, – l’étude que le Dr Friedländer a consacrée aux miniatures
de Turin et de Milan. Cette étude est décisive.’96 De tendentieuze en polemische
toonzetting, het weergeven van citaten in kapitaal, het geregelde gebruik van
uitroeptekens geven Renders’ publicatie eerder het karakter van een schotschrift
dan van een wetenschappelijke studie. Evenals in zijn in 1931 verschenen La solution du problème v.d. Weyden, Flémalle, Campin komt Renders naar voren als een
rancuneuze figuur, die er genoegen in schept om tweespalt te zaaien en zich af te
zetten tegen de gevestigde orde van kunsthistorici, in het bijzonder landgenoten,
die in zijn ogen enkel geloven in de door henzelf gecreërde dogma’s.97 De Gentse
achtergrond van Hulin speelde daarbij een belangrijke rol. Onderkenning van de
echtheid van het kwatrijn waarin Hubert als de grootste werd aangemerkt, impliceerde dat Gent er met de eer vandoor ging de bakermat te zijn van de Vlaamse
schilderkunst. Voor Renders als inwoner van Brugge was dit onverteerbaar: enkel
aan Brugge, al sinds de Middeleeuwen in voortdurende rivaliteit met Gent, kon de
oorsprong van de alom geprezen Vlaamse primitieven zijn voorbehouden. En het
was precies Brugge waar Jan van Eyck vanaf 1432 tot aan zijn dood in 1441 onafgebroken was gevestigd.98 Het feit dat Hulin zich mede hard had gemaakt voor de
realisatie van een monument ter ere van de gebroeders Van Eyck bij de Gentse
Sint-Baafskathedraal, feestelijk onthuld in 1913, was al erg genoeg.99
Vanzelfsprekend kreeg Friedländer een presentexemplaar van Hubert van
Eyck. Personnage de légende toegezonden. Over de felle aanval op Hulin de Loo
moest hem evenwel toch een opmerking ter verdediging van zijn vakgenoot van
het hart:
Verehrter Herr Renders,
Heut habe ich Ihren Band
empfangen u.[nd] danke herzlich
dafür. Ich gratuliere zu der
raschen Ausführung u.[nd] drücke
Ihnen meine Bewunderung aus
für die überaus genaue und aufklärende Darlegung. Ich bin im
Wesentlichen überzeugt, daß Sie
die richtigen Schlüsse gezogen
haben, glaube aber, daß selbst
Ihre Gegner dankbar sein müßten
für die übersichtliche und er-
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schöpfende Arbeit, die einen ganzen
Berg von Literatur überflüssig
macht. Ich begreife, bedauere aber,
daß Ihr Text einen so scharf
polemischen Charakter gegen Hulin
angenommen hat. Nach langer Erfahrung bin ich höchst milde
geworden gegen Irrtümer auf
dem Gebiet unserer gemeinsamen
Studien. Für mich bleibt H.[ulin]
selbst wenn er in zwei bedeutenden
Streitfragen100 auf falsche Wege
gekommen ist, ein scharfsinniger
u.[nd], was seltener, scharfrichtiger
Mann. Ich habe viel Gelegenheit
gehabt, sein Können zu beobachten
u.[nd] bin oft zu denselben Ergebnissen
gekommen wie er. Seine Schüler101
freilich haben noch so gut wie
nichts geleistet. Und Ihr Spott
über diese Herrn erscheint mir
sehr berechtigt.
Ergänzen ließe sich Ihre Kritik der
famosen Inschrift noch durch
psychologische Betrachtung. Es
gibt viele Künstlerinschriften,
darunter keine, die so pathetisch
und überheblich klänge wie die,
welche Jan van Eyck auf den
Genter Altar geschrieben haben
soll. Recht bedacht, ist es
beinahe komisch, daß ein Maler
in XV. Jahrh.[underts] verkündet, einen
größeren Maler als seinen
Bruder habe es nicht gegeben,
er selbst aber sei der zweite, also,
außer seinem Bruder habe es
auch keinen größeren als ihn
gegeben. – Das hat nicht den
Charakter einer Signatur, sondern
den einer Denkmalsaufschrift
u.[nd] paßt besser zu dem wunderlichen
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Monument vor der Bavo-Kirche
als zu dem Altar in der Kirche. –
Ich bin begierig wie die
Wissenschaft auf Ihr Buch
reagiert. Leider ist unsere Zeit
nicht gestimmt für gelehrte
Bemühung, sie hat zu viele
andere Sorgen. Und auch mir
wird es schwer gemacht, wie
in früheren Tagen die seelische
Ruhe für das Studium der
Kunst aufzubringen.
Nochmals meinen Glückwunsch
auch für Ihre Herrn Mitarbeiter
In größter Verehrung
Ihr M.J. Friedländer102
Anderhalve week later, op 27 mei, schreef Friedländer opnieuw. Een waarschuwing dat nieuwe inzichten doorgaans tijd nodig hebben om te beklijven, leek hem
klaarblijkelijk op zijn plaats:
Verehrter Herr Renders,
ich habe nun Ex.[emplar] 1 empfangen
u.[nd] danke Ihnen bestens,
namentlich auch für die
schmeichelhafte Dedikation, die
mich schamrot gemacht hat.103
– Ich bin begierig, was gegen
Ihre Darlegung vorgebracht
werden wird. Man wird vermutlich sagen, die HubertLegende könne nicht aus dem
Nichts entstanden sein, müsse
unter allen Umständen von
irgendwelchen Tatsachen ausgegangen sein. Von meinem
Standpunkt würde ich darauf
erwidern, daß, gesetzt dem sei
so, die famose Inschrift
jedenfalls keine primaire Quelle
mehr sei, sodaß wir berechtigt
sind, das gesamte van Eyck-
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Material frei von der Bindung
durch jene Inschrift zu prüfen.
Ich habe auf andern Gebieten,104
so in der Dürer-Frage, die Erfahrung gemacht, daß die Wahrheit Jahrzehnte braucht, sich
durchzusetzen, u.[nd] fürchte, daß
der Geist unserer Zeit besonders
wenig bereit sein wird, gerecht
sachlich u.[nd] vorurteilslos zu
urteilen. Ich kenne wenige
Fachgenossen, denen ich den
Grad von Wahrheitsliebe zutraue, der dazu gehört,
eigene Irrtümer einzugestehn.
Mit den besten Grüßen
bin ich Ihr M.J. Friedländer105
Reacties van de kant van de gevestigde orde der kunsthistorici konden inderdaad
niet uitblijven. Op 24 juni 1933 schreef Friedländer aan Renders: ‘Widerspruch
wird sicherlich auch laut werden. Hoffentlich entwickelt sich eine ruhige u.[nd]
anständige Polemik ohne Politik u.[nd] ohne persönliche Gehässigkeit.’106 Maar
de door Renders gebezigde toonzetting en zijn onverbloemde aanval op Gent
maakten een botsing onvermijdelijk. De onderliggende naijver tussen Gent en
Brugge werd haarfijn aangevoeld door Jozef Duverger (1899-1979), evenals
Hulin de Loo verbonden aan de Gentse universiteit, die door Renders in zijn boek
wordt beschimpt vanwege diens verdediging van Hubert.107 In een artikel in De
Standaard van 13 augustus 1933 legt Duverger het de lezer onomwonden uit:
‘De poging van den heer R.[enders], inwoner van Brugge, om zijn stad als het
groote Nederlandsche kunstcentrum gedurende de xve eeuw te doen erkennen
komt hier nogmaals faliekant uit. De eerste stap op dien weg had hij gezet toen
hij Rogier van der Weyden als leerling van Jan van Eyck te Brugge wilde doen
doorgaan. Nu komt de tweede stap met het uitschakelen van Hubrecht, ouderen broeder van Jan en beroemd schilder te Gent. “Brugsche School” zou aldus
stilaan dezelfde beteekenis krijgen als “Vlaamse school” [...]. En dezelfde heer
R.[enders] verwijt dan aan wie niet denken zooals hij verblind te zijn door locaal
patriotisme!’108
Al snel bereikte de opwinding ook Duitsland. ‘Vor einiger Zeit flatterte von
Belgien aus durch unsere Tagesblätter die Frage: hat Hubert van Eyck gelebt?’, zo tekende Friedländer in het Berliner Tageblatt van 18 juni 1933 op.109
Vanzelfsprekend mengde hij zich ter verdediging van Renders’ hypothese in het
debat. Want zuiver objectief bezien, aldus Friedländer, viel de in het kwatrijn ver-
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woorde onovertroffen status van Hubert maar moeilijk te rijmen met de obscuriteit
van zijn artistieke persoonlijkheid. De bewering van het kwatrijn werd immers
niet bevestigd door een bewaard gebleven oeuvre dat boven elke twijfel verheven
is. Nergens tekende de ongeëvenaarde hand van Hubert zich met overtuiging af,
zelfs niet in het Lam Gods. Daarmee was wantrouwen jegens het kwatrijn en een
onvooringenomen houding jegens de hypothese van Renders op zijn minst op
zijn plaats. Lof was er ook: ‘Der Brügger Kunstsammler hat sich aus Leidenschaft
für die Sache zu einem strengen Gelehrten und glänzenden Schriftsteller erzogen.’110 Nog altijd overtuigd van de onmiskenbare zwakheden in de handenkwestie zet Friedländer een en ander nog eens op een rij: ‘Die Inschrift verpflichtet den
Kunsthistoriker dazu, zwei Persönlichkeiten im Malwerke voneinander zu unterscheiden. Mit dieser Aufgabe haben sich seit hundert Jahren viele scharfsichtige Köpfe gequält – ohne Erfolg. Natürlich haben die Schriftgelehrten, die ihre
Beobachtungen unter dem Zwang der Verse stellten, Lösungen gefunden, und
ein jeder von ihnen war mit seiner Lösung sehr zufrieden. Vergleicht man alle
Aufteilungen, so bemerkt man mit Staunen, dass nicht zwei miteinander übereinstimmen. [...] Man hat das Unbekanntsein der Inschrift [in de literaire bronnen
vanaf de vijftiende eeuw] zu erklären versucht mit der Vermutung, der Altar hätte
stets offengestanden, so dass die aussen auf den Flügeln angebrachte Verse nicht
sichtbar gewesen wären. Dass die antiquarisch interessierte Lucas de Heere, der
ohne Zweifel häufig die Kapelle betreten hat, niemals die Rückseite der Flügel zu
Gesicht bekommen habe, erscheint unwahrscheinlich im höchsten Grade. Von
seinem Zeitgenossen [Marcus] van Vaernewyck, der einige Aeusserungen über
die Brüder hinterlassen hat, wissen wir, dass er die Aussenseite des Altars erblickt
hat, da er von der Hässlichkeit der Stifterporträts spricht.111 Und auch er übernimmt nichts von den präzisen Angaben des Vierzeilers.’112 Hoezeer ook Renders’
hypothese niet eenvoudig te weerleggen mag zijn, het ontkennen van het bestaan
van Hubert gaat Friedländer echter een brug te ver. Ook al zou het kwatrijn uit
de zestiende eeuw dateren en Huberts eerste plaats zijn ingegeven door plaatselijke trots op een voormalige stadgenoot, dan nog kan het kwatrijn een kern van
waarheid inhouden. De betrokkenheid van een in Gent gevestigde broer Hubert
viel geenszins uit te sluiten.
Het artikel in het Berliner Tageblatt werd in augustus opgevolgd door een bijdrage in Pantheon onder de titel ‘Die Hubert-Van-Eyck-Frage’, waarin min of meer
dezelfde argumenten naar voren worden gebracht.113 De gespannenheid omtrent
het handenvraagstuk dat inmiddels al decennia de gemoederen beroerde, achtte
Friedländer niet bevorderlijk, althans zo mag worden afgeleid uit de openingszin:
‘Es gibt wissenschaftliche Streitfragen, die durch hartnäckige und permanente
Polemik in einen Zustand der Verworrenheit geraten sind, und zu deren Lösung
nach dem Versagen der natürlichen und gesunden Argumente gesuchte und absurde herangezogen werden.’114 Met deze opmerking doelde Friedländer onder
meer op het feit dat hem de ontkenning van Hubert werd aangewreven doordat
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hij de miniaturen die Hulin de Loo aan de oudste broer had toegeschreven op
naam stelde van de jongere broer Jan. Ook Hulin refereerde in een in 1932 gehouden lezing aan Friedländers tegengestelde standpunt: ‘Selon la conception
de M. Friedlaender, qui met Hubert van Eyck sous le boisseau [die Hubert onder de korenmaat zet] et attribue à la jeunesse de Johannes toutes les oeuvres
que je vous ai présentées comme siennes [...]’.115 In 1933 zond hij een overdruk
van zijn in datzelfde jaar gepubliceerde lezing aan zijn gewaardeerde collega
Friedländer.116
De ontkenning van Hubert van Eyck had Hermann Beenken (1896-1952), professor in de kunstgeschiedenis aan de universiteit van Leipzig, aangezet om een nieuwe poging te wagen recht te doen aan het kwatrijn en aan de anonimiteit waarin
Hubert was weggezonken.117 Aan het slot van een bespreking van Renders’ these uit
juli 1933 kondigt hij deze voorgenomen poging aan: ‘Das Problem des Genter Altars
besteht dem Vernichtungsfeldzug, der gegen die geschichtliche Existenz Hubert
van Eycks unternommen wurde [...]. Die vor allem von Friedländer hervorgehobene
“Uneinheitlichkeit” des Altars ist nach der Wiedervereinigung des Ganzen in Gent
für jedes empfindliche Auge offenbar geworden. Vielleicht vermag daher die in der
älteren Literatur nie gestellte Frage nach den Ursachen dieser Uneinheitlichkeit
zu einer überzeugungskräftigeren neuen Lösung des “Rätsels” zu [sic] führen.’118
In The Burlington Magazine van augustus 1933 publiceerde Beenken een eerste
artikel waarin hij, hoofdzakelijk op stijlkritische gronden en voortbouwend op de
inzichten van Heinrich Gustav Hotho (1802-1873), een ingenieus uitgedachte reconstructie van de ontstaansgeschiedenis van het Lam Gods presenteerde, een
jaar later gevolgd door een uitvoerigere versie in het Wallraf-Richartz-Jahrbuch.119
Beenken gaat er in zijn hypothese vanuit dat de uiteindelijke verschijningsvorm
van het altaarstuk niet van meet af aan zo was bedoeld, maar dat de panelen op
zeker moment werden getransformeerd tot een andere samenstelling. In eerste
instantie, aldus Beenken, was er enkel sprake van een drieluik, de huidige binnenzijde van het benedenregister, waarbij de twee maal twee panelen die thans elk
een luik vormen nog de twee luiken waren (afb. 6).120 Het bovenregister, alsook de
volledige buitenzijde, zouden pas in een latere fase zijn toegevoegd door Jan van
Eyck. De door de jongere broer doorgevoerde uitbreiding was er tevens de oorzaak
van dat het paneel met de Aanbidding van het Lam aan de bovenzijde werd ingekort.121 Om de figuren op de luiken vervolgens dezelfde hoogte in het landschap te
laten behouden, werd het middenpaneel iets ten opzichte van de luiken verschoven
en in een bredere lijst geplaatst. Deze reconstructie leidde Beenken tot de slotsom
dat Hubert en Jan elk een aandeel hadden gehad in de totstandkoming van het benedenregister en Jan volledig de hand had gehad in het bovenregister en de gehele
buitenzijde. De ruim vijftig pagina’s die Beenken nodig had om zijn doorwrochte
hypothese uiteen te zetten, vermochten weliswaar het nodige gewicht in de schaal
te leggen, tot een verpletterende overtuiging van de vakgenoten leidde het niet.
Ludwig Scheewe, die in 1933 een becommentarieerd overzicht had gepubliceerd
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6. Het Lam Gods in zijn oorspronkelijke
verschijningsvorm volgens Hermann
Beenken. Uit: H. Beenken, Hubert und
Jan van Eyck, München 1941

van de literaire bronnen waarin de gebroeders Van Eyck worden genoemd,122
merkte in een bespreking van recent verschenen Van Eyck-literatuur nuchter op:
‘Die Art und Weise, wie Beenken die stilistische Scheidung der Hände bis in kleinste Einzelheiten durchführt, und wie er zur Begründung seiner These auch andere Arbeiten des Van Eyck-Werks heranzieht, ist von imponierender Kühnheit und
Scharfsinnigkeit, doch gebricht es seiner These an der letzten Überzeugungskraft.
Es könnte so gewesen sein.’123
De hypothese van Beenken waarin Hubert weer een rol was toebedeeld, joeg
Renders in de pen. Hij schreef een artikel bedoeld voor plaatsing in The Burlington
Magazine, maar legde het manuscript eerst aan Friedländer voor. Hoffelijk en stimulerend als altijd schreef Friedländer terug:
Verehrter Herr Renders
Ihre Abhandlung habe ich
mit großem Interesse
gelesen. Ich bin in allen
wesentlichen Punkten
ganz Ihrer Meinung –
Das wissen Sie ja – u.[nd]
wünschte natürlich, daß
Sie mit Ihrem Eifer u.[nd]
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Ihre Ausdauer der These
zum Siege verhelfen.
Ich fürchte, daß der Umfang Ihres Textes die
Publikation im Burl.[ington] Mag.[azine]
schwierig machen wird,
abgesehen davon, daß
man in der Redaktion
der Zeitschrift vielleicht
– ich weiß es nicht –
Ihrer Anschauung nicht
gewogen ist.
Zur Sache bemerke ich,
Ihre Darlegungen ergänzend:
Petrus Christus war nach
allem, was wir wissen,
abhängig, sklavisch abhängig von Jan (nicht von
Hubert)[.] Er hat das Jüngste
Gericht, das aus Leningrad,124
frei kopiert. Argument für
Jan, was diese Komposition
betrifft. Ich habe das schon
irgendwo gesagt. –125
Kein Autor von denen, die
vorgeben, Hubert zu kennen,
hat eine Charakteristik
dieses Meisters gewagt, ihn
im Gegensatz zu Jan geschildert, wenigstens keiner
so, daß jemand anders
mit dieser Grenzsetzung
irgend etwas anfangen
konnte. Ihre Gegner sind
im Positiven uneinig.
Jeder hat eine andere
Vorstellung, streng genommen,
hat keiner eine deutliche,
scharf begrenzte Vorstellung.
– Für mich ist Jan van
Eyck als “das Genie” auf
einsamer Höhe, wo Ver-
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wechslungen nicht möglich
sind.
Mit den besten
Grüßen u.[nd] Wünschen
für den Erfolg Ihrer
heißen Bemühung
Ihr
M.J. Friedländer126
Friedländers verwachting dat de redactie van The Burlington Magazine het manuscript van Renders zou afwijzen, werd bewaarheid, zo blijkt uit een brief van
Friedländer aan Renders van 10 mei 1934. Op Renders’ verzoek een voorwoord op
het als zelfstandige studie te publiceren manuscript te schrijven, wenste hij niet
in te gaan. Friedländers joodse achtergrond speelde daarbij zonder twijfel een
rol. De vruchteloze exercitie van Beenken achtte hij onwerkbaar als bekrachtiging van Hulins oude hypothese:
Verehrter Herr Renders
Ich bedauere lebhaft, daß
das B.[urlington] M.[agazine] sich so abweisend
verhält, vermute übrigens, daß
abgesehen von abweichenden
Aussichten im Kreise der Redaktion, der Umfang Ihres M[anu]S.[kripts]
den Herrn unwillkommen war.
– In einem Buch oder einer
Brochüre werden Sie Ihre Darlegungen weit ausführlicher
u.[nd] wirkungsvoller formulieren
können. Meine Ansichten habe
ich ja mehr als einmal ausgesprochen, über die Linie
skeptischer Vorsicht möchte ich
nicht hinausgehen. Von Strategie
in wissenschaftlichen Fragen
halte ich nichts. Die Wahrheit
muß sich von selbst durchsetzen,
was freilich lange dauern
kann. Ein Vorwort zu Ihrem
Buch möchte ich nicht schreiben
– aus vielen Gründen. Es würde
tendenziös u.[nd] advokatenhaft
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wirken. Dazu kommt, daß ich
aus naheliegenden Ursachen
mich zurückzuhalten verpflichtet
fühle. Meine Fürsprache würde
Ihnen in weiten Kreisen vielleicht
mehr schaden als nützen. –
Den Aufsatz von Beenken im
W[allraf-]R.[ichartz-]Jahrb[u]ch. habe ich noch nicht
gesehen, kenne aber seine
Ansichten aus einem Vortrage, den
er schon vor 2 Jahren gehalten
hat. Für mich kommt bei
dieser Argumentierung gar
nichts heraus, da die schöpferische
Persönlichkeit Huberts sich von
derjenigen Jans nicht abhebt.
Darauf allein kommt es an.
Ihre Gegner sind sich nur
darin einig, daß Hubert
ein großer Meister gewesen
sei. Ein Jeder von ihnen
hat aber eine andere Vorstellung von diesem Meister,
soweit sie überhaupt eine
Vorstellung haben. Mit den
Ergebnissen Beenkens wird
Hulin nicht viel anfangen
können.
Mit ergebenen Grüßen
bin ich in bekannter Gesinnung Ihr
M.J. Friedländer127
De eloquent geformuleerde, breedsprakige artikelen van Beenken waarvan er
drie in twee jaar tijd waren verschenen, zaten Renders uiteraard niet lekker en
wederom ging een geërgerde brief richting Berlijn. Op 19 maart 1935 antwoordde
Friedländer:
[...]
Prof. B.[eenken] treibt seine Wissenschaft wie ein Diplomat mit
Notenwechsel. Ich fürchte, die
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van Eyck-Frage wird dadurch
nicht gelöst. Etwas mehr Duldsamkeit, ein wenig Humor
waren erwünscht. Schließlich
ist [es] ja keine Schande, sich
auf einem Felde zu verirren,
auf dem so große Männer
wie Weale, Waagen, Bode u.[nd] s.[o] w.[eiter]
falsche Wege eingeschlagen haben.
[...]128
Behalve Beenken had ook Friedländers collega Friedrich Winkler, hoofd van de
Zentralbibliothek, zich genoodzaakt gevoeld een recensie te wijden aan Hubert
van Eyck. Personnage de légende.129 Uit de bespreking, in 1934 gepubliceerd in
het Zeitschrift für Kunstgeschichte, komt onmiskenbaar naar voren dat Winkler
aanstoot heeft genomen aan de weinig wetenschappelijke benadering die aan
Renders’ bewijsvoering ten grondslag ligt en hij stelt vast dat de storm, die Renders
gedurende twee jaar met de uiteenzetting van zijn these teweeg heeft gebracht
in de Belgische pers na het verschijnen van zijn boek, niet is aangezwollen, maar
veeleer is afgezwakt tot een ‘matte Echo’. ‘Es scheint, als ob die Gemüter, die sich
bei der Ankündigung der Thesen Renders erhitzt hatten, inzwischen des Streites
müde geworden oder von seinem Buch enttäuscht worden seien.’130 Ook bekritiseert hij de aanmatigende toon waarmee Renders vakgenoten die een andere
mening zijn toegedaan, bejegent en de wijze waarop hij uit Friedländers voorzichtig geformuleerde inzichten radicale visies destilleerde om die vervolgens
als persoonlijke vondst te presenteren. Dat Winkler met zijn bespreking een buitengewoon gevoelige snaar bij Renders raakte, blijkt uit een vijf pagina’s tellende
brief die Renders in januari 1935 opstelde, maar waarvan het onzeker is of die ook
daadwerkelijk is verstuurd. Behalve dat Renders zijn these nog maar eens uiteenzette, schroomde hij niet zijn gal te spuwen over de gevestigde geleerden die de
juistheid van zijn these maar niet willen onderkennen en hem, een ‘non-diplômé’, liever doodzwijgen: ‘Vous dites que mon livre n’a suscité que de très faibles
échos. Cela est très juste et j’ai constaté ce fait indéniable et symthomatique [sic]
avec un plaisir énorme, parce que ce silence est une preuve que mon livre a
réduit au silence les esprits ébranlés et malades des conservateurs, des professeurs, des philologues et autres diplomés [sic], tous des “Fachgelehrten”. Ah! si
ces messieurs avaient su répondre au [sic] trois petites questions que je n’ai cessé
de poser dans mon livre – vous me reprochez mes répétitions – tous ces savants
auraient sorti leur fusil et leur sabre pour me tuer, pour couper en lambeaux et
trainer [sic] dans la boue le malheureux corps du maudit banquier!’131
1935 was ook het jaar waarin Renders het vervolg op zijn eerste boek publiceerde: Jean van Eyck. Son oeuvre, son style, son évolution et la légende d’un frère

314

| max j. friedländer

peintre.132 Door middel van stilistische vergelijkingen probeerde hij aan te tonen
dat de aan Hubert toegeschreven miniaturen en schilderijen door Jan zijn vervaardigd en perfect passen in de stilistische ontwikkeling die de kunstenaar doormaakt. Wederom is de toonzetting er een van misprijzen jegens Hulin, Beenken
en anderen die blijven volharden in het bestaan van Hubert. En wederom krijgt
Friedländer een pluim uitgedeeld vanwege zijn correcte inzichten. Renders’ publicatie verleidde Friedländer ertoe een artikel voor Oud-Holland te schrijven.133
De wijze waarop Renders de stijlevolutie van Jan van Eyck weergeeft en de aan
Hubert toegeschreven werken daar weet in te passen, achtte hij overtuigend.
Tegelijkertijd valt er ook een zekere teleurstelling te bespeuren: ‘Wenn Beenken
evident zu machen vermocht hätte, dass der Meister der g. Gruppe der Autor des
eines Stockwerks, der Meister der h. Gruppe, der Autor des anderen, sowie etwa
der gesammten Aussenseite wäre, stünde alles im Richt, Hulins Hypothese wäre
glänzend bestätigt, und jede Frage gelöst. Die subtile Stilvergleichung hat aber
leider ein so klares Resultat nicht ergeben.’134 En behalve dat de verschijningsvorm van het Lam Gods zich maar niet onmiskenbaar laat rijmen met de inhoud
van het kwatrijn, blijft het bovendien problematisch dat de literaire bronnen zich
niet expliciet uitlaten over de bijzondere strekking van het kwatrijn. ‘Der Genter
Maler Lucas de Heere, der ein langes Poem auf den Altar verfasst, ein Lobgedicht,
das in der Kapelle gegenüber dem Altar hing, auch er sollte die Aussenseite des
Triptychons [sic] nie gesehen, die Inschrift nicht gelesen haben?’135 Hoe men het
ook wendt of keert, ‘die Jan-Ueberlieferung erscheint als die tiefer verwurzelte,
die Hubert-Tradition als ein jüngere, hinzugetretene.’136 Maar zelfs al zou men,
aldus Friedländer, meegaan in Renders’ veronderstelling dat het kwatrijn pas later op het Lam Gods werd aangebracht, dan ‘ist auch dann Hubert noch nicht
abgetan. “Personnage de légende”, aber Legenden pflegen ein Kern von Wahrheit
zu enthalten.’137
Intussen had ook Erwin Panofsky (1892-1968) zich in de strijd geworpen. Tot
1933 verbonden als hoogleraar aan de universiteit van Hamburg, was hij in 1934
naar de Verenigde Staten geëmigreerd, alwaar hij vanaf 1935 als hoogleraar was
verbonden aan het Institute for Advanced Study in Princeton (New Jersey). In 1935
publiceerde Panofsky in The Art Bulletin een artikel waarin hij Beenkens hypothese
betwist en vervangt door een andere variant.138 Want volgens Panofsky was er niet
alleen sprake van een gebrek aan eenheid tussen het boven- en benedenregister,
maar ook tussen de panelen in het bovenregister zelf. Dit bracht hem tot de volgende ‘working hypothesis’: de binnen- en buitenzijde van het benedenregister, de
drie centrale panelen van het bovenregister, met Maria, God de Vader en Johannes
de Doper, en de voorstellingen met de zingende en musicerende engelen waren
alle begonnen door Hubert en in meer of mindere mate afgewerkt. Het benedenregister en de drie centrale panelen waren oorspronkelijk bedoeld als twee op zichzelf staande altaarstukken. De twee panelen met de engelen stonden aanvankelijk
eveneens op zichzelf. ‘The desire to unite these three items, all left by Hubert in a
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more or less unfinished state, into one overwhelming structure is, in my opinion,
the only imaginable motive for destroying the harmony of an independant retable
[het benedenregister], which was debased to the mere lower story of a rather ostentatious superaltarpiece, so to speak.’ Omwille van compositorische en esthetische
redenen zou Jan de panelen met Adam en Eva aan dit bij elkaar gebrachte geheel
hebben toegevoegd en daarbij doelbewust hebben gekozen voor ‘the unheard-of
device of the frog’s-eye perspective’.139 Friedländer heeft er hoofdschuddend kennis
van genomen. Eerst Dvořák, nu Panofsky. In 1937 schreef hij aan zijn voormalige
studiegenoot Adolph Goldschmidt, die hij enkele maanden voordien al had laten
weten dat Panofsky’s bijdrage hem enigszins schrik had aangejaagd:140
[...]
Pan.[ofsky] hat mir seinen Aufsatz über Hubert
v.[an] Eyck geschickt. Sie wissen, wie ich
die Gelehrsamkeit dieses Mannes bewundere. Dieser Artikel aber scheint
mir im Resultat ganz verfehlt zu sein.
Man kommt auf dem Gebiet der
Kunst bloß mit Scharfsinn nicht zum
Ziel. Ich fürchte auch, daß die Lehrtätigkeit P.[anofsky]’[s] nicht nur erfreuliche Resultate ergeben wird. Princeton
löst Wien ab.
[...]141
Als reactie op Renders’ publicatie verscheen in 1936 in Oud-Holland een artikel van
Beenken, waarin hij zijn these wederom voor het voetlicht brengt.142 Pas na voltooiing van zijn bijdrage, zo meldt Beenken in een nadien geschreven ‘Vorbemerkung’,
kwam hem het artikel van Friedländer in Oud-Holland uit het voorgaande jaar onder ogen. Friedländers volhardende houding met betrekking tot Huberts artistieke
persoonlijkheid zat Beenken behoorlijk dwars. Dat er in de literaire bronnen geen
gewag wordt gemaakt van de bijzondere strekking van het kwatrijn, was volgens
Beenken eenvoudig te verklaren: bij bezoeken aan de kerk werd het Lam Gods enkel
in geopende toestand getoond; in tegenstelling tot Van Huerne was men in de vijftiende en zestiende eeuw nog niet geïnteresseerd in historische opschriften; daarenboven was het zeer goed denkbaar dat het kwatrijn gaandeweg door neerslaand
kaarsroet aan het zicht onttrokken was geraakt. Dat de ‘subtile Stilvergleichung’
niet het onloochenbare antwoord heeft gebracht waar al bijna honderd jaar naar
werd gezocht, achtte Beenken een fait accompli, maar dat Friedländer ‘in einem
weiten Bogen und mit etwas verdächtiger Eile’ om de door hem voorgestelde ontstaansgeschiedenis van het Lam Gods heen ging, achtte hij, hoewel niet met zoveel
woorden uitgesproken, een miskenning.143
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In 1937, in het laatste deel van Die altniederländische Malerei, besteedt
Friedländer nog eenmaal aandacht aan ‘Die Van Eyck’.144 In kort bestek beschrijft
hij de status quaestionis van het onderzoek naar Hubert en Jan. Ondanks de vele
inspanningen, in het bijzonder met betrekking tot het uit de schaduw tillen van
Hubert van Eyck, moet Friedländer vaststellen dat het onderzoek in een impasse is geraakt. De artistieke persoonlijkheid van Hubert blijft in nevelen gehuld.
‘Nachdem auch die jüngsten, mit erstaunlichem Aufwand von Scharfsinn unternommen Bohrungen nichts Positives zur Erkenntnis Huberts zu Tage gefördert
haben, halte ich fest an dem von Renders in seinem zweiten Band vorgetragenen
und durch vortreffliche Illustrierung anschaulich gemachten Gedanken, daß alles, was uns von der van Eyck-Kunst erhalten ist, in die Entwicklung eines genialen Meisters, nämlich Jans, eingegliedert werden könne.’145 In 1941 verscheen
Hubert und Jan van Eyck, waarin Beenken zijn hypothese nogmaals uit de doeken doet.146 Friedländer zal er ongetwijfeld kennis van hebben genomen. In zijn
Aphorismen aus Krieg- u.[nd] Nachkriegszeit, een verzameling notities waarmee
hij in de Tweede Wereldoorlog begon, liet hij zich ontvallen: ‘Die akademischen
Gelehrten, die von Gedanken aus an Kunstwerke herangehen, mühen sich, ein
Schloß zu machen für ihren Schlüssel, statt einen Schlüssel zu einem Schloß.
Wenn der Schlüssel, nämlich die vorgefaßte Idee, nicht in das Schloß paßt, es
nicht öffnet, bearbeiten sie gewaltsam das Schloß, also das Kunstwerk. So haben
Schmarsow147 u.[nd] Beenken den Genter-Altar umgearbeitet.’148
Renders publiceerde in 1950 nog een derde studie over Jan van Eyck, Jean van
Eyck et le polyptyque. Deux problèmes résolus, met daarin een resumé van de voorgaande twee publicaties en voorzien van twee delen met plaatwerk.149 Omstandig
presenteerde hij in dit derde boek zijn visie op de ontstaansgeschiedenis van het
Lam Gods, tot op zekere hoogte een variant op de versie van Beenken: de binnenzijde van het benedenregister zou in eerste instantie een zelfstandig altaarstuk
hebben gevormd, met een verhoogd middenpaneel, maar zonder scharnierende
luiken (afb. 7), waaraan nadien de panelen van het bovenregister, die deels van
andere altaarstukken afkomstig zouden zijn, werden toegevoegd. De stijlevolutie
van Jan van Eyck in het Lam Gods, die Renders reeds in 1935 had trachten te be-

7. Het Lam Gods in zijn oorspronkelijke
verschijningsvorm volgens Emile
Renders. Uit: E. Renders, Jean van Eyck
et le polyptyque. Deux problèmes résolus,
Brussel 1950
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wijzen, paste perfect in deze voorstellingswijze. Wederom kreeg Friedländer een
presentexemplaar toegezonden. Op 14 juli 1950 antwoordde Friedländer:
Mit tiefer Teilnahme habe ich Ihr neues
Buch durchgearbeitet, die Schärfe und
Getrauigkeit Ihrer Beobachtung bewundert
und gestaunt, wie viel neues noch auf dem
arg durchforschten Boden noch zu finden
war. Völlig einleuchtend die formale und
ikonographische Einheit und Geschlossenheit
der unteren Zone. Beenken hat Dasselbe vermutet und daraus gefolgert, Hubert Autor
der unteren, Jan Autor der oberen Zone.
Ihre Konstruktion der Aufsatzes oben in
der Mitte glücklich. Nur vermisse ich die
deckenden Flügel [...].
Die Stilwandlung Jans haben Sie
überzeugend dargestellt und in den Abbildungen auch schwachen Augen anschaulich
gemacht. [...] Mir
besonders erfreulich, daß Sie die ikonographische Logik des Genter Altars, für die
Hulin eingetreten, erfolgreich bestreiten150 –
Also: ich gratuliere u.[nd] bleibe mit herzlichen
Grüßen in alter Ergebenheit Ihr M.J. Friedländer151
In 1950 ging ook de restauratiecampagne van het Lam Gods van start, uitgevoerd door het Centraal Laboratorium der Belgische Musea dat onder leiding
stond van Paul Coremans (1908-1965). Coremans had al in 1946 contact gezocht
met Friedländer voor een bezoek aan Brussel, kort nadat het Lam Gods, tijdens
de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s in beslag genomen, was teruggekeerd
naar België.152 Coremans wilde graag de documentatie die naar aanleiding van
zijn onderzoek in 1945 was aangelegd, met Friedländer bekijken. Friedländer
kende immers een deel van het Lam Gods nog uit de tijd dat de zes panelen
zich in Berlijn hadden bevonden. Of ze elkaar daadwerkelijk hebben gesproken, is niet geheel zeker, maar er werd de nodige moeite genomen, ook van
de zijde van het rkd, om een pas te regelen waarmee Friedländer een visum
kon aanvragen, alsook versneld een non-enemy-verklaring. In 1950, als de restauratiecampagne een aanvang heeft genomen, doet Coremans opnieuw een
poging Friedländer ertoe te bewegen naar Brussel te komen. Het lijkt erop dat
het er niet meer van is gekomen. Friedländer, inmiddels de tachtig gepasseerd,
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voelde zich lichamelijk niet meer bij machte om de reis naar Brussel vanuit
Amsterdam te ondernemen. Het laatste contact dateert van december 1957,
als Friedländer een kaartje stuurt als dank voor de felicitaties naar aanleiding
van zijn negentigste verjaardag en zijn benoeming tot ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw.153

De huidige status quaestionis
De authenticiteit van het kwatrijn, het bestaan van Hubert en de vraag op welk
deel van het Lam Gods zijn hand betrekking heeft, zijn ook tegenwoordig nog
aan stevige discussie onderhevig. Het feit dat natuurwetenschappelijk onderzoek
geen uitsluitsel heeft geboden in de queeste is daar mede debet aan.154 In 1995 publiceerde Volker Herzner Jan van Eyck und der Genter Altar.155 In navolging van
Renders, maar op geheel andere gronden, sluit Herzner zich aan bij de bewering
dat het kwatrijn niet uit de tijd van Van Eyck stamt en bovendien dat enkel Jan
de vervaardiger is van het Lam Gods.156 Evenals Renders veronderstelt Herzner
dat Huberts vermeende betrokkenheid bij het Lam Gods het gevolg is van een
onjuiste overlevering van feiten, waarna legendevorming de rest deed. De veronderstelde ‘Uneinheitlichkeit’ die decennialang kunsthistorici aanzette tot het
scheiden der handen is, aldus Herzner, zinloos gebleken, omdat er helemaal geen
sprake is van een gebrek aan eenheid. De nauwe stilistische en iconografische
parallellen met vroeg werk van Jan van Eyck van omstreeks 1430 tonen volgens
Herzner onmiskenbaar aan dat met het Lam Gods werd begonnen toen Hubert al
was overleden.
In 2011 publiceerde Hugo van der Velden een artikel in Simiolus waarin het
kwatrijn taalkundig wordt ontleed.157 Hij komt daarbij tot de slotsom dat het huidige kwatrijn teruggaat op een oudere versie, die ter gelegenheid van de installatie in 1432 van het benedenregister was opgesteld. Dit altaarstuk met centraal de
Aanbidding van het Lam was grotendeels ontworpen en vervaardigd door Hubert.
Pas in 1435 volgde de door Jan uitgevoerde voltooiing van de polyptiek, waarna
nog weer later het eerder opgestelde kwatrijn, dat in eerste instantie op een tijdelijke drager was geschilderd, daadwerkelijk op de onderlijsten werd aangebracht. Geheel in lijn met de traditie volgde daarna in hetzelfde tijdschrift een
pennenstrijd met Herzner, die de verrijzenis van Hubert als een onwelkome stap
terugwaarts beschouwde. De meest recente bijdrage, ten faveure van de authenticiteit van het kwatrijn, is van Joris Heyder.158
In 2012 tenslotte, poogde de tentoonstelling De weg naar Van Eyck (Rotterdam,
Museum Boijmans Van Beuningen) de traditie waarin de kunst van Van Eyck
was geworteld, de kunst van de Bourgondische Nederlanden en aangrenzende
streken uit de late veertiende en vroege vijftiende eeuw, inzichtelijk te maken.
Het hoge niveau van de vele kunstwerken ten spijt, kon een overduidelijke brug
naar het Lam Gods niet worden geslagen. ‘Door de schaars overgebleven artefacten’, zo schrijven de tentoonstellingsmakers Stephan Kemperdick en Friso
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Lammertse met gevoel voor realiteitszin, ‘is deze route slechts moeizaam te
reconstrueren. Wat ons rest is slechts een smal en kronkelig paadje, vol kleine
en grote gaten’.159

Conclusie
Nu het stof na zoveel tijd nog steeds niet is neergedaald, moet worden vastgesteld
dat ook de artistieke persoonlijkheid van Hubert van Eyck nog altijd niet aan het
licht is getreden. Tussen de bewering van het kwatrijn dat Hubert een groot kunstenaar was en de vaststelling dat geen enkel werk aan hem kan worden toegeschreven, dat zelfs in het Lam Gods zijn hand niet met zekerheid valt aan te wijzen,
gaapt een kloof die onmogelijk is te dichten. Bovendien, de spaarzame bronnen
waarin Hubert slechts summier wordt aangeduid, bieden nauwelijks meer houvast
dan dat ze zijn bestaan als kunstenaar bevestigen. Friedländer, alsmede velen van
zijn vakgenoten, hebben nooit de stap willen zetten naar de gemakkelijkste oplossing: ontkenning van de juistheid van het kwatrijn en daarmee het degraderen van
Hubert tot een verzinsel.160 Want, strikt methodisch gezien, is ontkenning in wezen
een zwaktebod en daar was Friedländer zich maar al te zeer van bewust. Hoe ongrijpbaar Friedländers eindoordeel wellicht ook moge zijn, vanuit wetenschappelijk oogpunt is zijn houding jegens Hubert beslist zuiver te noemen. In al zijn geschriften over het Lam Gods en het aandeel van Hubert daarin is twijfel verweven.
Nergens blijkt de hypothese gaandeweg te zijn uitgehard tot een reeks feiten. Juist
omdat hij het heldere onderscheid wist te behouden tussen feit, hypothese en daaruit voortvloeiende gevolgtrekkingen, werd hij niet verleid tot het opstellen van een
hypothese die bestond uit een hachelijke opeenstapeling van aannames. Renders’
verstrekkende stellingname werd verwelkomd vanuit de gedachte dat in beginsel
elke poging een antwoord op de kwestie naderbij kon brengen. De verongelijktheid
waarmee Renders zijn inzichten verdedigde, werd daarbij voor lief genomen. Zo
bezien mag Friedländer geprezen worden voor zijn objectieve benadering van het
probleem. Het fundamentele verschil van inzicht dat ten opzichte van Hulin de Loo
ontstond, behoorde tot de wetenschapsbeoefening en hoefde geenszins een aantasting te betekenen van de onderling gevoelde waardering. Het was juist deze vriendschappelijke concurrentie die de geformuleerde inzichten verder aanscherpte en
naar een hoger plan kon tillen. Het ging om het aanreiken van bouwstenen om
gaandeweg tot nieuwe inzichten te komen. Daarbij fungeerde een foutieve gedachtegang als een corrigerende wissel om uiteindelijk weer op het goede spoor te belanden. Het haast uit zijn voegen barstende ego van Renders, die van de discussie
over Hubert van Eyck een persoonlijke vete maakte, bood geen ruimte om de zuiverende werking van dit mechanisme onder ogen te zien.
Ofschoon de kunsthistorische gemeenschap nog lang aan Hulins veronderstelling dat in het Turijns-Milanese Getijdenboek zowel de hand van Hubert als die
van Jan viel te traceren, is blijven vasthouden, heeft Friedländers standpunt het
uiteindelijk gewonnen.161 Friedländer was de eerste om te onderkennen dat hij
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Hulins inzichten nodig had om tot een andere opvatting te komen. En hoewel
Hulin hierover niets op papier lijkt te hebben nagelaten, zal hij zeker hebben
beseft dat het wetenschappelijke moed vergde om Huberts ontluikende artistieke
persoonlijkheid de nek om te draaien.
Aldus mag men vaststellen dat de kunstwetenschap in de zoektocht naar de
scheidslijn tussen de artistieke persoonlijkheden van de gebroeders Van Eyck zeker wel winst heeft geboekt, zij het vooral in negatieve zin. Een woord van nederigheid lijkt tot besluit dan ook op zijn plaats:
Nach Lektüre der gesamten
van Eyck-Litteratur – von
Waagen bis Beenken – steht
über den Genter Altar nur
eines mit Sicherheit fest,
nämlich daß die berühmte
Inschrift der Stilkritik die
größte Blamage bereitet hat,
die dieser an Unglücksfällen
nicht gerade armen Wis[s]enschaft begegnet ist.162
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Noten
1 	Hubert en Jan van Eyck, Lam Gods, paneel, 375 x 520 cm (in geopende toestand).
Gent, Sint-Baafskathedraal, inv.nr 426. Voor een algemene inleiding op het Lam
Gods, zie bijvoorbeeld Dhanens 1980, pp. 72-121 en voorts Dhanens 1965; Born/
Martens 2013; Ridderbos 2014, pp. 53-70. Voor een gedetailleerde studie over de geschiedenis en de waardering van het Lam Gods, zie Kemperdick/Rößler 2014.
2

‘Les tableaux, dont il est question, ne sont que des sortes de volets assez étroits au
nombre de six, qui autrefois servoient à couvrir ou fermer quelques tableaux de
Jean Van Eyck, [...]. Cette espèce de fermeture antique, quoique fort disgracieuse
dans sa forme, avait été conservée jusqu’en 1794, lorsque les français envahirent
les tableaux. Ils firent si peu de cas des volets, qu’ils les laisserent dans l’Eglise,
comme chose de peu de valeur. On ne savait que faire de ces pièces détachées, qui
ne sembloient n’avoir d’autre mérite que leur antiquité, et le nom de peintre. Ils
furent placés dans un magazin à côté de la salle Capitulaire et y resterent pres de 22
ans comme objets entierement inutiles pour l’Eglise [...]’, aldus de vicaris-generaal
in een brief van 7 juli 1817 aan de gouverneur van Oost-Vlaanderen; geciteerd uit De
Schryver/Marijnissen 1953, pp. 43-44, nr 40. Voor een overzicht van de wederwaardigheden van het Lam Gods tot en met de negentiende eeuw, zie Born/Martens 2013,
pp. 68-70 en Kemperdick 2014, pp. 60-64.

3 	Voor biografische gegevens over Edward Solly, zie Hermann 1969.
4 	Het kwatrijn luidt als volgt: ‘Pictor Hubertus e Eyck . maior que nemo repertus /
Incepit . pondus . q[ue] Johannes arte secundus / [Frater] perfecit. Judoci Vijd prece
fretus / VersU seXta MaI . Vos CoLLoCat aCta tUerI’, te vertalen als: De schilder
Hubert van Eyck, een groter man werd nooit gevonden, vatte dit werk aan. Zijn broer
Jan, tweede in de kunst, voltooide die zware taak op verzoek van Joos Vijd. Die nodigt
u, op 6 mei [1432], met dit vers uit om te aanschouwen wat werd verricht; geciteerd
uit Born/Martens 2013, p. 51. Voor biografische gegevens over respectievelijk Hubert
en Jan van Eyck, zie Dhanens 1980, pp. 20-31 (‘Meester Hubrechte den scildere’) en
pp. 34-59 (‘Jan, den princelicken schilder’); Born/Martens 2013, pp. 19-29. Recent
publiceerde Hugo van der Velden een uitgebreid artikel over het kwatrijn; Van der
Velden 2011a. In hoeverre het Lam Gods op 6 mei 1432, de datum die het kwatrijn
vermeld, was voltooid, is aan discussie onderhevig. Voor de meest recente opvattingen hierover zie Herzner 1995, pp. 152-164; Van der Velden 2011a, pp. 11-13, 38-39;
Van der Velden 2011b, p. 141; Kemperdick 2014, pp. 27-28.
5 	Waagen 1824. Min of meer gelijktijdig met de ontdekking van het kwatrijn op de lijsten,
werd door Norbert Cornelissen en Liévin De Bast een afschrift van het kwatrijn door
Christophe van Huerne (ca. 1550-1629) gevonden; Cornelissen/De Bast 1823, pp. 257268. Zie ook Van der Velden 2011a, pp. 10-11. Voor de meest recente bijdragen over het
kwatrijn, zie Van der Velden 2011a, Herzner 2011, Van der Velden 2011b, Kemperdick
2014, pp. 19-28; Meckelnborg 2014; Heyder 2015-2016. Over Waagens bijdrage aan het
onderzoek naar het Lam Gods, zie Kemperdick/Rößler 2014, pp. 81-83.
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6 	Verdrag van Versailles, 28 juni 1919, Deel VIII, Artikel 247: ‘Deutschland verpflichtet sich, an die Hochschule zu Löwen binnen drei Monaten nach Empfang der ihm
durch Vermittlung des Wiedergutmachungsausschusses zugehenden Aufforderung
Handschriften, Wiegendrucke, gedruckte Bücher, Karten und Sammlungsgegenstände
zu liefern, die der Zahl und dem Werte nach den Gegenständen entsprechen,
die bei dem von Deutschland verursachten Brande der Bücherei von Löwen
vernichtet worden sind. Alle Einzelheiten dieser Erstattung werden von dem
Wiedergutmachungsausschuß bestimmt. // Deutschland verpflichtet sich, durch
die Vermittlung des Wiedergutmachungsausschusses binnen sechs Monaten nach
Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrags an Belgien, um ihm die Wiederherstellung
zweier großer Kunstwerke zu ermöglichen, abzuliefern: 1. die Flügel des Triptychons
der Brüder van Eyck “Die Anbetung des Lammes” (“Agneau mystique”), früher in der
Kirche Sankt Bavo in Gent, jetzt im Berliner Museum; 2. die Flügel des Triptychons von
Dierk Bouts, “Das Abendmahl”, früher in der Kirche Sankt Peter in Löwen, von denen
sich jetzt zwei im Berliner Museum und zwei in der Alten Pinakothek in München
befinden.’; http://www.documentarchiv.de/wr/vv08.html. Zie verder ook Rößler 2014.
7 	Kunstchronik und Kunstmarkt, nr 17, 7 februari 1919. Zie verder ook Rößler 2014, p.
107. In de heruitgave van Bodes Mein Leben uit 1997 is een verzameling niet eerder
gepubliceerde manuscripten opgenomen, waarin Bode eveneens zijn gal spuwt over
‘die Herren Belgier’, die in Versailles ‘nicht mehr und nicht weniger als alle namhaften aus Belgien stammenden Kunstwerken in deutschen Museen als Siegerpreis’
hadden geprobeerd op te eisen; Gaehtgens/Paul 1997, i, pp. 466-467.
8 	Bode 1887, i.h.b. pp. 208-210
9 	Zie Stehr/Dubois 2014.
10

Kunstchronik, nr 42, 16 juli 1920, p. 816. Inderdaad hadden steden zoals Gent en
Leuven het zwaar te verduren gehad tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het oude centrum van Leuven, inclusief de vermaarde universiteitsbibliotheek, werd door de
Duitse bezettingsmacht in 1914 in de as gelegd; Gent fungeerde tot aan het einde
van de oorlog als militair hoofdkwartier, met immense gevolgen voor de burgerbevolking. Voor de wederwaardigheden van de vier centrale panelen van het Lam Gods
die tijdens de Eerste Wereldoorlog waren achtergebleven in de Sint-Baafskathedraal,
zie Lambotte 1925. Zie verder ook Born/Martens 2013, p. 71.

11 	Rößler 2014, p. 108. Zie ook De Schryver/Marijnissen 1953, p. 62, nr 80. Hulin de Loo
en Verlant waren beiden overigens nauw betrokken bij het Koninklijk Museum der
Schone Kunsten van België. Verlant was niet alleen directeur-generaal voor Schone
Kunsten bij het ministerie van Kunsten en Wetenschappen, maar had tevens zitting in de afdeling oude kunst die deel uitmaakte van de bestuurscommissie van
het museum, waar Hulin eveneens zitting in had. Bovendien maakten beiden deel
uit van het comiteit der vermeerdering voor oude kunst dat mede verantwoordelijk was voor het acquisitiebeleid; Van Kalck 2003, i, pp. 327-329. Voor de houding
van Wilhelm Bode ten aanzien van het Belgisch kunstpatrimonium tijdens de Eerste
Wereldoorlog, zie Rößler 2014, pp. 102-104.
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12 	Gent, Universiteitsbibliotheek, Archief Georges Hulin de Loo, Hs. 3095. – Een bijzonder moment dat de verhouding tussen Friedländer en Hulin treffend weergeeft,
wordt beschreven door Erwin Panofsky in een brief aan zijn echtgenote Dora uit
1930. Het betreft een voorval tijdens het twaalfde internationale kunsthistorische
congres te Brussel, dat plaatsvond van 20 tot en met 29 september van hetzelfde jaar.
De vijandelijkheden tussen Duitsland en België ten tijde van de Eerste Wereldoorlog
ijlden nog na: ‘[...] Dann aber kam das dicke Ende nach: “Ouverture solennelle”,
bei der jeder Vertreter einer Nation, der seine Regierung zu vertreten hatte, vom
Vorsitzenden aufgerufen wurde und ein paar unpassende Worte sprach. Was geschieht? Deutschland wird nicht aufgerufen, sagt also auch nichts, und wir anwesenden Deutschen können natürlich nur annehmen, daß es eine beabsichtigte Rancune
der Belgier sei, die freilich insofern unverständlich erschien, als diese vorher bei der
“Constitution des Bureaux” so außerordentlich entgegenkommend gewesen war.
In der Tat stellte sich nachher heraus, daß die deutsche Regierung das Karnickel
war: sie hatte es abgelehnt, M.J.F. mit der offizielen Vertretung zu beauftragen, sodaß er sozusagen ohne jede Rückendeckung dasaß und zunächst alle glaubten, er
hätte nur aus Feigheit weder geredet noch irgendetwas getan; in Wahrheit konnte er als Beamter garnicht anders vorgehen, da ihm von Berlin her der Maul verbunden war. Glückligerweise klärte sich das alles später auf, und beim “Banket”
wurde es dann ganz nett ausgeglichen: der belgische Vorsitzende toastete auf die
Anwesenden mit besonderer Hindeutung auf die Nationen, die früher im Kriege gegeneinander gestanden hätten, aber jetzt im Dienst “de la recherche et de la beauté”
zusammenarbeiten wollten; dann trank der alte Hulin de Loo [erepresident van het
congres] (offenbar eigens zu diesem Zweck delegiert) auf Friedländer persönlich,
indem er eine französische Ansprache mit den deutschen Worten schloß: “Und nun
begrüße ich besonders meinen alten Freund M.J.F., der für die Erforschung der flämischen Kunst mehr getan als irgend ein lebender Mensch”, und nun erst konnte
M.J.F. als homo privatus erwidern, sehr freundlich und sehr geschickt, indem er
von dem Nationengegensatz auf den Methodengegensatz (Kenner – Archivforscher
– Kunsthistoriker) überging und auch hier “Versöhnung” wünschte. [...]’; Brief van
Erwin Panofsky aan Dora Panofsky, 21 september 1930. Geciteerd uit: Wuttke 2001,
pp. 371-373, nr 260. Voor de tegenstellingen tussen ‘Kunstkenner’ en ‘Historiker’, zie
ook hoofdstuk 2 van dit proefschrift.
13 	Brief van Max Friedländer aan Georges Hulin de Loo, 22 april 1903. Gent,
Universiteitsbibliotheek, Archief Georges Hulin de Loo, Hs. 3095.
14 	Friedländer 1921b.
15 	De eerste maal dat Friedländer aandacht besteedde aan het Lam Gods was in een
bijdrage in Das Museum en vervolgens in twee artikelen in het Allgemeines Lexikon
der bildenden Künstler onder de lemma’s betreffende respectievelijk Hubert en Jan
van Eyck; Friedländer 1896; Friedländer 1915a.
16 	Nadien heeft Friedländer het Lam Gods tenminste tweemaal, in 1926 en 1932, in de
Gentse Sint-Baafskathedraal gezien, zo kan uit aantekeningen uit zijn notitieboek-
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jes worden opgemaakt. En beide keren was hij, verrassend genoeg wellicht, zeer te
spreken over de belichting: ‘Genter Altar recht gut zu / sehen.’; Notitieboekje M.J.
Friedländer, 1926, p. 71. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 278. ‘Donnerst[a]g.
Gent.[er] Altar 2 Mal / gründlich bei gutem Licht –’; Notitieboekje M.J. Friedländer,
1931-1932, p. 152. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 289. Friedländer was overigens niet de enige die de oude situatie prefereerde boven de nieuwe. Zo schreef Eric
Maclagan in 1933 in The Burlington Magazine met betrekking tot de mogelijkheid
het Lam Gods nauwgezet te bestuderen: ‘But, most unfortunately, [close] examination (easy enough in the old days when the greater part of the altarpiece, including
the inscribed panels, was admirably displayed in the Kaiser Friedrich Museum at
Berlin, within ready reach of the magnifying glass and the camera) is in ordinary
circumstances practically impossible now that the altarpiece has been reassembled,
as the result of the Treaty of Versailles, in a cramped and badly-lit chapel where the
outside of the wings can only be inspected at all if no eager crowd is clamouring for
a view of the inside; still, as in the fifteenth and sixteenth centuries, so much more
interesting to the tourist.’; Maclagan 1933, p. 139.
17 	Friedländer 1921b, p. 9.
18 	Waagen 1824, pp. 99-100: ‘Der dritte Vers ist von allen vieren der einzige wirklich
verstümmelte, bei welchem der Anfang ganz fehlt. Da die alten Beschläge, die die
Flügel untereinander und mit dem Mittelbilde verbanden, nämlich mit der Zeit
schadhaft geworden sein mochten, so daß man sie durch die sehr plumpen und rohen zu ersetzen nöthig fand, welche man jetzt noch daran wahrnimmt, hat man, um
das Schloß anzubringen, womit das Ganze verwahrt wurde, eine Hohlung in den
Rahmen gemacht und somit den Anfang der Inschrift ganz weggestochen.’
19 	Friedländer 1921b, p. 15.
20 	Friedländer 1916, p. 12.
21 	Antonio de Beatis maakt in 1517 in zijn reisjournaal in verband met het Lam Gods
gewag van ‘un maestro de la Magna Alta decto Roberto’, waarmee, ondanks de foutieve spelling en veronderstelde herkomst van de schilder, haast zeker Hubert van
Eyck wordt bedoeld. Zie ook noot 89 en verder Scheewe 1933, p. 3. Daarentegen
spreekt Lucas de Heere in zijn ‘Ode’ onversneden over ‘Sijn broeder Hubert [...] /
Welcken Hubert dit waerck begonste [...]’. Voor een transcriptie van de gehele passage betreffende het Lam Gods uit De Beatis’ reisjournaal, zie Herzner 1995, p. 277.
Voor een transcriptie van De Heeres lofdicht, zie Herzner 1995, pp. 277-279. De vermelding in het reisjournaal van De Beatis was door Friedländer evenwel in eerste
instantie over het hoofd gezien; Friedländer 1937, p. 75.
22 	Friedländer 1921b, pp. 16-17; De Heere 1565.
23 	Friedländer 1916, p. 12.
24 	Friedländer 1921b, p. 17; Friedländer 1924a, p. 83. In de bestandscatalogus van de
Berlijnse Gemäldegalerie uit 1898 worden de verschillende zienswijzen tot dan toe
beknopt weergegeven: Hubert: ontwerp van het gehele programma, daar heerst
eenstemmigheid over, maar welke delen door Hubert en welke door Jan zijn uit-

de kwestie hubert en jan van eyck |

325

gevoerd, daarover heerst discussie; algemeen worden de drie centrale panelen van
het bovenregister (Maria, God de Vader, Johannes) als werk van Hubert opgevat;
sommigen zijn bovendien van mening dat ook de stichtersportretten aan Hubert
kunnen worden toegeschreven, terwijl anderen denken dat hier Jan voor in aanmerking komt; voorts worden ook de zingende en musicerende engelen voor werk
van Hubert aangezien, terwijl hier toch stijlkenmerken zijn te ontwaren die op Jan
wijzen, mogelijk heeft Jan de panelen voltooid; doorgaans worden Adam en Eva als
werk van Jan opgevat; voor het overige lijkt Jan verantwoordelijk te zijn geweest
voor het afwerken van de veelfigurige panelen van het benedenregister, alsook de
buitenzijden van de luiken, in het bijzonder Gabriël en Maria en de als sculpturen
weergegeven Johannessen; cat. Berlijn 1898, pp. 91-95, nrs 512-523. – Voor een overzicht van de verschenen literatuur tot en met 1912 met betrekking tot het Lam Gods,
zie Weale 1908, pp. 52-56 en Weale 1912, pp. 60-66 (met beknopte weergaven van de
meningen van de desbetreffende auteurs). Zie verder ook de algemene bibliografie
in Weale 1912 op pp. 281-302. Voor de daarna verschenen literatuur, zie onder meer
Friedländer 1915a, p. 133 en de ‘Editor’s Note’ in: Friedländer 1967, pp. 105-106. Voor
de meest recente algemene bibliografie, zie Châtelet 2011, pp. 299-315. – Naast de
pogingen tot handenscheiding waaraan in dit proefschrift wordt gerefereerd, kunnen voorts als de belangrijkste worden beschouwd: Seeck 1889; Seeck 1899; Voll
1900, pp. 34-62; Voll 1906, pp. 7-28; Schmarsow 1924, pp. 151-177; Dülberg 1929, pp.
1-15; De Bruyn 1931; Baldass 1950; Baldass 1952, pp. 35-49; Panofsky 1953, pp. 205246. – In 1925 publiceerde Friedländer een korte boekbespreking van Schmarsow
1924. De door Schmarsow voorgestelde handenscheiding achtte hij onbevredigend
(Hubert: binnenzijde bovenregister en buitenzijde; Jan: de figuren van Adam en
Eva en binnenzijde benedenregister) en diens betoog inconsequent. Zo negeerde
Schmarsow opmerkelijk genoeg de inzichten van Dvořák (1904) en Hulin (1911).
Bijster betreurenswaardig achtte Friedländer dit manco evenwel niet: ‘Da die EyckDebatte einer allgemeinen Blamage der Stilkritik verzweifelt ähnlich sieht, kompromittiert der einzelne sich nicht arg, wenn er sich erfolglos an dem Spiel beteiligt.’;
Friedländer 1925b. – Wanneer Friedländer wordt gevraagd naar zijn mening over
de in 1952 gepubliceerde Van Eyck-studie van Baldass, zou hij geantwoord hebben:
‘Wissen Sie mein Herr, bald dies, bald dass’; Reznicek 1985.
25 	Friedländer 1924a, pp. 83-84. Voor het kwatrijn, zie noot 4.
26 	Friedländer 1921b, p. 17.
27 	Bode 1887, pp. 212-213.
28 	Dvořák 1904. Naar aanleiding van de heruitgave in 1925 kon Martin Conway in een
recensie zijn weerzin tegen Dvořáks wijze van formuleren niet onderdrukken: ‘The
flood of words, the fog of complicated arguments, the elaborate discussion of minute
details, remain as they were, and I have found it an appalling labour again to wade
through this exaggeratedly complicated exposition.’; Conway 1925, p. 198.
29 	Friedländer 1924a, p. 84.
30 	Dvořák 1904, pp. 186-227.
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31 	Friedländer 1921b, p. 18. In Von Eyck bis Bruegel formuleert hij het als volgt: ‘Nur
Dvořáks Aufteilung [...] führt zu einem, wenn nicht richtigen, so doch prinzipiell
befriedigenden Resultat. Die Vertreter zweier Generationen, zweier Kunststufen
werden im Genter Altar aufgezeigt, oder, falls dieses Ziel nicht erreicht ist, die
Tendenz der Analyse ist wenigstens sinnreich.’; Friedländer 1916, p. 12. En in Die
altniederländische Malerei: ‘Dvořák kommt, wie mir scheint, nicht zu seinem Ziel,
ohne die Beobachtungen vorurteilsvoll und tendenziös zu farben, er spricht von
den Stilgegensätzen mit erheblicher Übertreibung und läßt außer acht, wie weit die
Unterschiede durch die gegebenen Themata und Maßstäbe hervorgerufen seien.’;
Friedländer 1924a, p. 84.
32 	Friedländer 1924a, pp. 84-85.
33 	Friedländer 1924a, p. 85.
34 	Friedländer 1916, p. 10.
35 	Voor de belangrijkste werken die aan Hubert werden toegeschreven, zie Friedländer
1921b, pp. 19-21.
36 	Friedländer 1916, p. 14.
37 	Durrieu 1902. Opnieuw integraal uitgegeven in Châtelet 1967.
38 	Voor een beknopte weergave van de complexe ontstaans- en herkomstgeschiedenis
van het zogeheten Turijns-Milanese Getijdenboek, zie Kemperdick/Lammertse 2012,
pp. 284-285 en verder ook de aldaar genoemde literatuur.
39 	Durrieu 1903.
40 	Voor de wederwaardigheden die tot publicatie van het Turijnse deel hadden geleid
en de herkomst van de verschillende delen van de uit elkaar geraakte Très Belles
Heures, zie ook P. Durrieu, ‘Notice du manuscrit des Heures de Turin conservé a
la Biblioteca Nazionale de Turin et au Musée du Louvre, fragment des Très Belles
Heures de Jean de France, duc de Berry’, in: Châtelet 1967, pp. 5-19.
41 	‘A / M. Léopold Delisle / membre de l’institut / administrateur général de la
Bibliothèque nationale / reconnaissance d’une collaboration de cinquante années /
et comme témoignage d’admiration pour ses travaux / les Sociétés de l’Histoire de
France / et de l’École des Chartes / dédient / cette reproduction / des miniatures des
Heures de Turin / 6 mai m d cccc ii’; geciteerd uit Châtelet 1967.
42 	Durrieu 1903, pp. 11-12. Zie ook P. Durrieu, ‘Communication’, Bulletin de la societé
nationale des Antiquaires de France (1901), pp. 208-209, 227-228 (geciteerd uit de
‘Bibliographie sommaire’ in: Châtelet 1967).
43 	Voor een overzicht van de belangrijkste schilderijen die in deze discussie een rol
speelden, zie Friedländer 1921b, pp. 19-21 en Friedländer 1924a, pp. 76-82.
44 	Durrieu 1903, pp. 112-114. Het betreft Gebed aan het strand (Heures de Turin) en
Dodenmis (Heures de Milan); zie verder bijvoorbeeld Kemperdick/Lammertse 2012,
pp. 98-102, afb. 12 op p. 97 (Gebed op het strand) en pp. 284-289, als onderdeel van
cat.nr 80, afb. op p. 287 (Dodenmis).
45 	Durrieu 1903, p. 119.
46 	Hulin de Loo 1911a, pp. ii, iii-iv.
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47 	Brief van Georges Hulin de Loo aan Wilhelm Bode, 28 januari 1904. Berlijn,
Zentralarchiv, smba-za, iv/nl Bode 2687. Een conceptbrief, eveneens gedateerd 28
januari 1904, bevindt zich in Gent, Universiteitsbibliotheek, Archief Georges Hulin
de Loo, Hs. 3098, nrs 1-50. Hierin formuleert Hulin de geciteerde passages net even
anders: ‘Zur selber Zeit bekomme ich heute Ihren Brief mit die Zeitungen welche
mir die erste Nachrichten über den Brand in Turin bringen. Was für ein Unglück!
Unter diesen 4000 Manuscripten welche verbrannt sind, waren viele höchst merkwürdige und wenig bekannte Kunstschätze [...]’ en ‘Aber das allergrösste Unglück
wäre der Verlust des “Heures de Turin”. Darüber bin ich in der grössten Angst. Ich
wollte Ihnen gerade fragen ob es nicht möglich wäre für meinen Aufsatz einige neue,
bessere Aufnahmen daraus zu machen, da die Publikation für Leopold Delisle weit
davon ist eine genügende Schätzung des Werkes zu gestatten!’
48 	Wel kwam het wat Berlijn betreft in augustus 1908 nog tot een ‘communication’ tijdens een congres aldaar, waarin Hulin de resultaten van zijn onderzoek presenteerde; Hulin de Loo 1911a, p. v.
49 	Hulin de Loo 1911a.
50 	Hulin de Loo 1911a, p. iii. Zie ook G. Hulin de Loo, ‘L’atelier de Hubrecht van Eyck et
les Heures de Turin’, Annuaire de la société pour le progrès des études phililogiques et
historiques, pp. 69-74 (geciteerd uit de ‘Bibliographie sommaire’ in: Châtelet 1967).
51 	Hulin de Loo 1911a, pp. 30-38.
52 	Hulin de Loo 1911a, p. 31.
53 	Hulin de Loo 1911a, p. 37. Voor een becommentarieerde weergave van Summontes
brief, zie Fabriczy 1907 en verder ook Scheewe 1933, pp. 6-7, die de betrouwbaarheid
van Summontes mededeling dat Jan van Eyck als boekverluchter is begonnen, in
twijfel trekt.
54 	Hulin de Loo 1911a, pp. 37-38. Tegenwoordig wordt verondersteld dat niet Willem,
maar Jan van Beieren de eerstvolgende eigenaar was van de Très Belles Heures de
Notre-Dame en de miniaturen bijgevolg in zijn opdracht werden vervaardigd; zie
hiervoor Van Buren 1991; Kemperdick/Lammertse 2012, pp. 98-100; Van der Velden
(nog te verschijnen).
55 	Kritiek op Hulins hypothese publiceerde Friedländer voor het eerst in het door hem
verzorgde artikel gewijd aan Jan van Eyck in het Allgemeines Lexikon der bildenden
Künstler; Friedländer 1915a, p. 132. Het viel overigens niet mee om de Heures de
Milan, die werden bewaard in de Milanese Biblioteca Trivulziana, te zien te krijgen.
In 1908 noteerde Friedländer met enige frustatie in zijn notitieboekje tijdens een reis
waarbij hij onder meer Venetië, Verona, Bergamo en Milaan aandeed: ‘Sei unmöglich zum Prins / Trivulzio zu kommen, da / alles verpackt. Fast stets / unmöglich,
weil Fürst / fast immer außerhalb.’; Notitieboekje M.J. Friedländer, 1908, pp. ongenummerd. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 232. In 1925 vermeldde Friedrich
Winkler in zijn Die Flämische Buchmalerei des xv. und xvi. Jahrhunderts: ‘Trotz wiederholte Bemühungen ist es mir nicht gelungen, die allein noch erhaltenen Blätter in
Mailand zu sehen.’; Winkler 1925, p. 15, noot 1, evenals p. 184. Hugo Perls tenslotte,
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die in 1963 zijn herinneringen aan Friedländer publiceerde en in de tweede helft van
de jaren 1920 met Friedländer in Italië was, tekende op: ‘Es mag auf dem Rückweg
von Siena gewesen sein, daß Friedländer die Trivulzio-Sammlung in Mailand sehen
wollte. Ich hatte davon gesprochen, nur glaubte ich nicht, die Miniaturen von Jan
van Eyck würden zu sehen sein. Ein höflicher Brief öffnete die Pforte des Palazzo
Trivulzio. Friedländers Band über Van Eyck war wenige Jahre vorher erschienen.
1904 war ein Teil der Miniaturen in der Bibliothek in Turin verbrannt. Der Principe
empfing uns höflich. Ich sah Friedländers Unruhe, schöpfte Mut und fragte nach den
Miniaturen. “Sind im Safe bei der Bank.” Ich versuchte zu erklären, es nützte nichts.’;
Perls 1963, p. 13.
56 	Friedländer 1924a, p. 69.
57 	Friedländer 1924a, p. 81: ‘Ich habe die Originale nicht gesehen und wage deshalb
nicht, dem Gelehrten, der sie aufs Gründlichste studiert hat, zu widersprechen.
Bedenken gegen die Datierung, auf die alles ankommt, kann ich aber nicht unterdrücken. Sind diese Bilder [door hand h] nicht gleichzeitig mit denen der g-Gruppe, also kurz vor 1417, entstanden, so fällt die ganze Konstruktion zusammen. [...]
Die Beweinung Christi und die Ölbergszene, die Hulin als besonders charakteristische Äußerungen [...] Jans betrachtet, ermangeln der hinreißenden Genialität und
der Überzeugenden Originalität; sie sind vergleichsweise trocken und mühsam.
Der Ölbergdarstellung ist nicht aus Landschaft und Beleuchtung Stimmung und
Ausdruck verliehen [zoals het geval is bij hand g]. Alle Formentatsachen treten mit
peinlicher Deutlichkeit hervor.’ Zie ook Friedländer 1916, p. 16: ‘Ich habe leider
das Turiner Fragment nie gesehen und zögere, dem Belgischen Forscher, dessen
umwälzende Aufstellungen sich anscheinend unabweisbar aus dem Studium der
Miniaturen ergeben, zu wiedersprechen. Einige Bedenken kann ich nicht unterdrücken. Der schwächste Punkt in Hulins Argumentation ist die Unmöglichkeit, die
Gruppe 2 [hand h] zu datieren’, en Friedländer 1921b, pp. 23-24: ‘Hulin meint in
diesem Gebetbuch gefunden zu haben, was im Genter Altare zu sehen niemandem
so recht gelungen ist: die Brüder Hubert und Jan deutlich voneinander unterscheidbar. [...] Hulin glaubt, daß die Brüder gemeinsam kurz vor 1417 an dem Gebetbuch
tätig gewesen seien, daß Hubert jene, Jan diese Miniaturen ausgeführt habe. Nimmt
man als erwiesen an, daß beide Gruppen gleichzeitig entstanden seien, so muß
man die zugleich altertümlichere und bedeutendere Bilderreihe dem Hubert geben
[hand g], schon deshalb, weil sie den beglaubigten Werken Jans ferner steht als die
zweite Gruppe [hand h]. Nun ist aber die Zweite Gruppe nicht datierbar. Möglich
wäre, daß diese Bilder später als 1417, von Jan van Eyck oder von einem Nachfolger
dieses Meisters, geschaffen worden seien. Und damit kommt die Entscheidung ins
Schwanken.’ – Overigens heerst er ook tegenwoordig geen eensgezindheid over de
datering van de Eyckiaanse miniaturen, in het bijzonder die zijn vervaardigd door
hand g. Op de tentoonstelling De weg naar Van Eyck, in 2012 gehouden in Museum
Boijmans Van Beuningen te Rotterdam, werd een aantal folia door hand g in het
Turijns-Milanese Getijdenboek getoond als zijnde vervaardigd door Jan van Eyck, in
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overeenstemming met Friedländers zienswijze. Echter, een vrij grote groep onderzoekers is van mening dat de folia door hand g dateren uit de tijd na Van Eyck; zie
Kemperdick/Lammertse 2012, pp. 98-102, 284-289, cat.nr 80.
58 	Tegenwoordig wordt aangenomen dat de miniatuur Gebed op het strand uit de Heures
de Turin Jan van Beieren in gebed voorstelt na een op hem gerichte moordaanslag;
zie Kemperdick/Lammertse 2012, pp. 98, 100 en Van der Velden (nog te verschijnen).
Zie ook noot 54.
59 	Friedländer 1921b, p. 24. Zie ook Friedländer 1924a, p. 83.
60 	Friedländer 1921b, p. 24.
61 	Friedländer 1924a, pp. 86-87.
62 	Friedländer 1924a, p. 87.
63 	Friedländer 1921b, p. 24.
64 	Friedländer 1916, p. 13; Friedländer 1921b, p. 22; Friedländer 1924a, p. 68.
65 	Friedländer 1916, p. 16; Friedländer 1921b, p. 24.
66 	Zoals bijvoorbeeld Friedländers collega Friedrich Winkler, hoofd van de
Zentralbibliothek; Winkler 1924, p. 42 en afb. 8-16; Winkler 1925, pp. 6, 15-21, 184-185
en Tafel 1-2. In het jaar na het verschijnen van Winklers Die Flämische Buchmalerei
des xv. und xvi. Jahrhunderts publiceerde Friedländer een lovende recensie, waarin
zijn bezwaren tegen Hulins hypothese kort ter sprake komen: ‘W.[inkler] hält sich an
Hulin, indem er in dem berühmten Turin-Mailänder Gebetbuch die Brüder als zwei
deutlich voneinander unterscheidbare Persönlichkeiten erblickt. Mann sollte diese
verlockende Vermutung nicht zum Dogma erstarren lassen, zumal da sie sich leider
als Schlüssel zum Genter Altar nicht bewährt hat.’; Friedländer 1926b, p. 21.
67 	Zie hiervoor ook Winkler 1925, p. 15.
68 	Friedländer 1924a, p. 87.
69 	Friedländer 1921b, p. 25.
70 	Friedländer 1916, pp. 14-17; Friedländer 1921b, pp. 22-24.
71 	Zo noteerde hij in oktober 1911: ‘Am letzten Tage in Br.[üssel] / mit Hulin in Galerie. /
Sehe alle Primitiven / und Katal.[og] von 1911 / durchges.[ehen] Notizen im / Katalog’;
Notitieboekje M.J. Friedländer, 1911, p. 74. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr
247. In oktober 1912 bezocht Hulin Friedländer in Berlijn ter voorbereiding op het
schrijven van een tweetal artikelen over Goswyn van der Weyden; Notitieboekje M.J.
Friedländer, 1912, p. 36. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 251 (zie ook hoofdstuk 6,
noot 114). In juni 1913 troffen ze elkaar in Amsterdam: ‘Besuche Six, Rijksmuseum /
Spreche Hulin u.[nter] andre.’; Notitieboekje M.J. Friedländer, 1913, p. 15. rkd, Archief
M.J. Friedländer, inv.nr 253. En in november 1919 troffen ze elkaar in München:
‘Hulin besucht mich. Gehe mit ihm zu A.S. Drey [kunsthandelaar]’ en even verderop
‘Dienstag v[on] Nemes [particuliere verzamelaar] / Ab.[reise] mit Hulin; Notitieboekje
M.J. Friedländer, 1919, pp. 27 en 29. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 267.
72 	Notitieboekje M.J. Friedländer, 1915-1916, p. 81. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.
nr 259; Notitieboekje M.J. Friedländer, 1923-1924, pp. 29-30 en 95. rkd, Archief
M.J. Friedländer, inv.nr 273.
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73 	Het betreft het dorp Lotenhulle, ten westen van Gent, waar Hulin tevens een zomerverblijf had.
74 	Brief van Georges Hulin de Loo aan Max Friedländer, 24 juli 1916. rkd, Archief M.J.
Friedländer, inv.nr 28.
75 	Zie noot 43.
76 	Friedländer 1921b, pp. 22-23. Zie ook Friedländer 1924a, p. 80 (‘Der Meister [...] kann
niemand anderes sein als Hubert, wenn es nicht Jan van Eyck ist.’) en p. 88, waar hij
het waarschijnlijker acht dat Petrus Christus Jan in plaats van Hubert heeft nagevolgd.
77 	Conway 1921, p. 51.
78 	‘Sedert Juli 1932 heeft de heer E. Renders, in talrijke krantenartikels en interviews,
beweerd dat een Hubrecht van Eyck, befaamd schilder en broeder van Jan, nooit
heeft bestaan. Onweerlegbare bewijzen zouden aangebracht worden. “Ik zal – schrijft
de heer R. – dat duidelijk uiteenzetten in een werk, dat beslist een einde zal brengen
aan het debat” [Het Laatste Nieuws, 20 augustus 1932].’; Duverger 1933a, p. 161. Ter
ontkrachting van Renders’ these dat Hubert slechts een legendarische figuur was,
publiceerde Jozef Duverger in 1932 in Oud-Holland een bijdrage waarin hij een keur
aan bronnen waarin Hubert wordt genoemd, de revue laat passeren; Duverger 1932.
In 1945 gevolgd door een studie waarin hij de echtheid van het kwatrijn, alsook van
Huberts grafschrift, bepleit; Duverger 1945.
79 	Notitieboekje M.J. Friedländer, 1931, p. 3 (‘VI / 31 / Zu besprechen / Renders für
Panth.[eon] / W.[allraf-]R.[ichartz] Jahrbuch f.[ür] K[un]st. u.[nd] K[ün]stler’). rkd,
Archief M.J. Friedländer, inv.nr 288.
80 	Brief van Max Friedländer aan Emile Renders, 7 augustus 1932. Brugge,
Groeningemuseum, Archief Emile Renders, nr 5. Mijn hartelijke dank gaat uit naar
Till-Holcher Borchert, directeur Musea Brugge, voor het ter inzage geven van het
Archief Emile Renders. De brieven van Renders aan Friedländer zijn vermoedelijk
verloren gegaan. Enkel de brieven uit 1932 en een deel van de brieven uit 1933 zijn
door Friedländer geschreven op briefpapier van het Kaiser-Friedrich-Museum en
bijgevolg kunnen de antwoorden van Renders aan het museum gezonden zijn. Vanaf
juli 1933, na zijn gedwongen pensionering, zond Friedländer de brieven aan Renders
vanuit zijn huisadres. Bijna de gehele correspondentie die in Friedländers bezit moet
zijn geweest, is verloren gegaan.
81 	Brief van Max Friedländer aan Emile Renders, 12 augustus 1932. Brugge,
Groeningemuseum, Archief Emile Renders, nr 6.
82 	Voor het desbetreffende fragment uit Albrecht Dürers reisdagboek, zie Herzner 1995,
p. 277.
83 	Brief van Max Friedländer aan Emile Renders, 13 augustus 1932. Brugge,
Groeningemuseum, Archief Emile Renders, nr 7.
84 	Brief van Max Friedländer aan Emile Renders, 23 augustus 1932. Brugge,
Groeningemuseum, Archief Emile Renders, nr 8.
85 	Brief van Max Friedländer aan Emile Renders, 18 september 1932. Brugge,
Groeningemuseum, Archief Emile Renders, nr 9.
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86 	Notitieboekje M.J. Friedländer, 1931-1932, pp. 159 en 161. rkd, Archief
M.J. Friedländer, inv.nr 289. De metgezellen van Renders waren Joseph De Smet
(1898-1972), stadsarchivaris van Brugge, en René De Pauw (1887-1946), kunstschilder te Brugge. Beiden waren betrokken bij de totstandkoming van Renders’ these. In
het Archief Emile Renders bevindt zich een typoscript van een interview waaruit blijkt
dat het inderdaad een lange zit is geweest: ‘Durant trois heures, répondit M. Renders,
M. Jos Desmet lui [Friedländer] a exposé en Allemand, documents en main, tout ce
que je lui avais déjà écrit à ce sujet.’; Brugge, Groeningemuseum, Archief Emile
Renders, zonder nr. – Enkele dagen voordien had Friedländer het Lam Gods in de
Sint-Baafskathedraal uitgebreid bestudeerd; Notitieboekje M.J. Friedländer, 19311932, pp. 152-153. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 289:
Donnerst[a]g. Gent.[er] Altar 2 mal
gründlich bei gutem Licht –
Diesmal mehr zusammengesehen
früher mehr auseinandergesehen (Wirkung der Renders’
schen These).
Mitte unten nicht tadellos
erhalten. Himmel übergangen, nicht so transparent
wie in Flügeln. Auch
Grün teilw.[eise] dumpf u.[nd] schwer
in folge v.[on] Restauration.
Köpfe u.[nd] Komposition der
Mitte ganz wie auf Fl[üge]l.
Unmöglich 2 Hände in der
unteren Reihe zu scheiden.
Aussage des Stils bestätigt
den Inhalt der famosen
Inschrift nicht, sodaß der
Stilkritiker die Skepsis
gegen die Inschrift teilen
muß. Gleichmäßig wirkende Genialität einer
Persönlichkeit. Auch Adam
u.[nd] Eva gehen mit den Fl[üge]lteilen daneben vollkommen zusammen.
87 	Renders 1933. Renders bouwde voort op de inzichten van Frederik Lyna, die het
‘wijdloopig rijmwerk’ van Lucas de Heere de schuld geeft van het de wereld in hel-
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pen van het bestaan van Hubert van Eyck en daarenboven beweert dat het kwatrijn
pas in de tweede helft van de zestiende eeuw werd aangebracht. Naar eigen zeggen ontkent hij het bestaan van Hubert van Eyck evenwel niet; Lyna 1930-1931 en
Lyna 1933. – Klaarblijkelijk heeft Bruno Cassirer belangstelling getoond voor een
Duitstalige uitgave van Renders boek, die er echter niet is gekomen: ‘Dieser Tage
sprach mich der / Verleger Bruno Cassirer (W / Berlin Derfflingerstr. 15), der / nicht
identisch ist mit dem / Kunsthändler (u.[nd] Verleger) / Paul Cassirer, auf Ihr Buch /
hin an. Er scheint unter / Umständen bereit zu sein, / Ihr Buch zu verlegen, even- /
tuell in zwei Sprachen (deutsch / u.[nd] französisch) etwa auch in / Kombination
mit einem / belgischen Verleger.’; Brief van Max Friedländer aan Emile Renders, 2
november 1932. Brugge, Groeningemuseum, Archief Emile Renders, nr 11.
88 	Renders 1933, pp. 20-21, 61-66 en 146. Voor een transcriptie van de archiefvermeldingen betreffende Hubert van Eyck, zie Weale 1908, pp. xxviii-xxx, xxxii. Zie verder
ook Dhanens 1965, pp. 85-88; Dhanens 1980, pp. 20 en 28; Born/Martens 2013, pp.
20-21.
89 	Renders 1933, pp. 27 en 145. Met ‘Magna Alta’ werd waarschijnlijk de Maasstreek
bedoeld en in het bijzonder Maaseik; Van Puyvelde 1948, p. 91; Martens 2012, p. 24.
90 	Renders 1933, pp. 15-16, 21-22, 67-73 en 145-146. Op pp. 27-31 presenteert Renders
een chronologische lijst met literaire bronnen waarmee hij tracht te illustreren hoe
het bestaan van Hubert vanaf 1517 met de getuigenis van Antonio de Beatis, via onder
anderen Lucas de Heere (1565), Marcus van Vaernewijck (1568), Karel van Mander
(1604) en Christophe van Huerne (ca. 1620; gepubliceerd in 1822 [zie ook noot 5])
gaandeweg steeds vastere vormen aanneemt en hoe derhalve een legende wordt geboren. Voor transcripties van de belangrijkste literaire bronnen waarin Hubert wordt
genoemd, zie Dhanens 1965, pp. 102-115; Herzner 1995, pp. 276-285 en verder ook
Weale 1908, pp. lxxvii-xciv.
91 	Renders 1933, pp. 16, 23-26, 29 en 145. Renders gaat zelfs zo ver, dat hij veronderstelt dat de anonieme Gentse dichter zich in dezelfde kringen als Van Huerne had
bewogen en zich voor het kwatrijn had laten inspireren door een randnoot uit diens
manuscript waarin, door een foutieve vertaling van een passage uit Van Vaernewijck,
Hubert boven Jan werd gesteld; Renders 1933, pp. 52-54. Voor Renders’ uitgebreide
evaluatie en interpretatie van het kwatrijn, zie pp. 49-61. Voor nadere gegevens over
Van Huerne’s manuscript Ville de Gand: sépultures et monuments (begonnen in 1575),
zie pp. 33-47. Voor een uitgebreide weerlegging van de ontkenning van het kwatrijn,
zie Duverger 1945. Zie voorts ook Van der Velden 2011a, p. 10 en noot 6. Reeds in
hetzelfde jaar als waarin Renders zijn these publiceerde, verscheen van de hand van
Ludwig Scheewe Hubert und Jan van Eyck. Ihre literarische Würdigung bis ins 18.
Jahrhundert, waarin hij de late datering van het kwatrijn door Renders tegenspreekt;
Scheewe 1933, pp. 18-19.
92 	Renders 1933, p. 143.
93 	Renders 1933, p. 137.
94 	Renders 1933, pp. 95-107.
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95 	Renders 1933, pp. 109-129.
96 	Renders 1933, p. 114.
97 	Renders 1933, pp. 13-14, 112.
98 	Dhanens 1980, pp. 52-53. Dhanens vermoedt overigens, dat Jan van Eyck het Lam
Gods in Gent heeft voltooid.
99 	Renders 1933, p. 13. Zie verder ook de brochure die in 1913 naar aanleiding van de
feestelijke onthulling werd uitgegeven: Internationale hulde aan de broeders Huibrecht
en Jan van Eyck [...], Gent 1913. Maurice Brockwell (1869-1958), voormalig assistent
van James Weale, publiceerde in 1954 The Van Eyck Problem waarin hij zich een fervent voorstander betoont van Renders’ these. Hulin de Loo kwalificeert hij als een
‘die-hard “Hubertist”’. Met betrekking tot het monument voor de gebroeders Van Eyck
waar Hulin zich mede voor had ingespannen, kon hij niet nalaten zuinigjes op te merken: ‘Today of little historical significance.’ De twijfel die Friedländer had omtrent de
artistieke persoonlijkheid van Hubert, zou hem, aldus Brockwell, ertoe hebben aangezet niet in te gaan op de uitnodiging aanwezig te zijn bij de onthulling van het monument op 9 augustus 1913; Brockwell 1954, pp. 53 en 64. Uit Friedländers notitieboekjes blijkt evenwel dat hij in juli 1913 Gent nog had aangedaan in verband met de
wereldtentoonstelling aldaar (6 april t/m 31 oktober 1913). Begin augustus reisde hij
af naar München. Het kan dus evengoed zijn dat een tussentijds uitstapje naar Gent
op 9 augustus eenvoudigweg niet viel in te passen in het eerder geplande reisschema;
Notitieboekjes M.J. Friedländer, 1913. rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nrs 253-254.
100 	Meester van Flémalle/Rogier van der Weyden (zie hiervoor hoofdstuk 7) en Hubert/
Jan van Eyck.
101 	Zie Renders 1933, p. 18, waar hij kritiek uit op Jozef Duverger en andere, niet bij
naam genoemde ‘disciples de M. Hulin’. Zie ook noot 106.
102 	Brief

van

Max

Friedländer

aan

Emile

Renders,

18

mei

1933.

Brugge,

Groeningemuseum, Archief Emile Renders, nr 12.
103 	Kennelijk had Renders, net zoals in 1931 toen La solution du problème v.d. Weyden,
Flémalle, Campin was verschenen, meerdere presentexemplaren toegezegd (zie ook
noot 49 van hoofdstuk 7). Helaas is het onbekend hoe Renders’ opdracht in het voor
Friedländer bestemde exemplaar van Hubert van Eyck. Personnage de légende luidde. Zowel het exemplaar van de publicatie die het rkd bezit, als de beide exemplaren
in de universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht (waar eveneens een deel
van Friedländers bibliotheek terecht is gekomen; zie ook noot 60 van hoofdstuk 5),
zijn niet afkomstig uit Friedländers voormalige bibliotheek.
104 	Of Friedländer met deze opmerking specifiek de kwestie met betrekking tot de
Bache-Dürer voor ogen heeft of meer in algemene zin het tot dan toe gevoerde debat
over het oeuvre van Albrecht Dürer, is onduidelijk. Nader onderzoek naar het verloop van het Dürer-onderzoek en de rol van Friedländer hierin, zou hierover uitsluitsel kunnen geven.
105 	Brief

van

Max

Friedländer

aan

Emile

Renders,

Groeningemuseum, Archief Emile Renders, nr 13.
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27

mei

1933.

Brugge,

106 	Brief

van

Max

Friedländer

aan

Emile

Renders,

24

juni

1933.

Brugge,

Groeningemuseum, Archief Emile Renders, zonder nr.
107 	Renders 1933, p. 18; Duverger 1932. Zie ook noot 78.
108 	Duverger 1933b. Ook anderen namen het op voor Hulin. Zo ook in de Gazette des
Beaux-Arts Édouard Michel (1873-1953), voormalig student van Hulin en samen met
hem verantwoordelijk voor de catalogus van Renders’ collectie uit 1927 (Hulin de
Loo/Michel 1927); Michel 1934 (exemplaar Friedländer in bibliotheek rkd [schenking M.J. Friedländer]. Met een opdracht van de auteur: ‘A Monsieur le Professeur
Max J. Friedländer / hommage respectueux / E. Michel Mars 34.’). In tegenstelling
tot Hulin en Duverger wordt Michel door Renders niet met name genoemd in Hubert
van Eyck. Personnage de légende, maar hij zal zich zeker aangesproken hebben gevoeld als een van de ‘disciples de M. Hulin’; Renders 1933, p. 18. Renders kon de kritiek van Michel maar moeilijk verdragen en zond een brief naar de redactie van de
Gazette des Beaux-Arts die in dezelfde jaargang werd gepubliceerd, waarop Michel
een korte reactie gaf; Renders 1934; Michel 1934.
109 	Friedländer 1933c.
110 	Friedländer 1933c.
111 	‘Buten ende beneden zijnde gheconterfeet, knielende eic [...], die persoonen diese
doen maken hadden, een man ende een vrauw jeghen over melcanderen, leelicke
lieden ende naer die aude wet ghecleet, [...]’; Marcus van Vaernewijck, Van die beroerlicke Tijden in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt 1566-1568, geciteerd
uit Herzner 1995, p. 284.
112 	Friedländer 1933c.
113 	Friedländer 1933d. Friedländers positieve boekbesprekingen brachten Renders
waarschijnlijk op het idee zijn boek breder in Duitsland te laten verspreiden: ‘Ihre
Absicht, das van Eyck-Buch / für deutsche Bibliotheken / u.[nd] Hochschulen zur
Verfügung / zu stellen, ist sehr willkommen. / Am Besten : Sie schreiben mit /
Beziehung auf mich an / Exc.[ellenz] Dr. Schmidt-Ott, Not- / gemeinschaft der deutschen / Wissenschaft – Berlin C. Schloß / u.[nd] senden die Exemplare an / diese
Stelle. – Andere Exem- / plare (vielleicht 20; 30 ist / etwas zu viel) schicken Sie,
bitte, / an Paul Cassirer 35 Victoriastr. / Berlin W. Von dort aus werde / Ich mit Fr[äu]
l.[ein] Dr. Ring befreunde- / ten Kollegen Geschenke machen / können. Frl. Dr. Ring
kommt / im Januar nach Berlin zurück. / Für die Festtage wünsche ich / Ihnen alles Gute u.[nd] nament- / lich Gesundheit.’; Brief van Max Friedländer aan Emile
Renders, 18 december 1934. Brugge, Groeningemuseum, Archief Emile Renders, nr
14. Zie ook Notitieboekje M.J. Friedländer, 1932-1933, p. 171 (‘Renders Bücher / Frl.
Ring’). rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 290.
114 	Friedländer 1933d, p. 254.
115 	Hulin de Loo 1933, p. 131. In deze in 1933 gepubliceerde lezing getiteld ‘Les Voyages
des frères van Eyck avant 1425’, beijvert Hulin zich om op basis van de landschappen
in de aan Hubert toegeschreven miniaturen, alsmede in de aan hem toegeschreven
schilderijen, aan te tonen dat Hubert niet alleen het karakteristieke landschap in de
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eigen regio moet hebben aanschouwd, maar zeker ook streken in Frankrijk tot aan
de Alpen moet hebben bereisd en zelfs een pelgrimstocht naar Jeruzalem maakte.
Het bescheiden artikel, weerslag van een lezing gegeven ter gelegenheid van het
vijfhonderdjarige bestaan van het Lam Gods en voortbordurend op zijn studie uit
1911 (Hulin de Loo 1911a, pp. 35-36), heeft vooral de teneur van een gedachtespel,
waarin niettemin een aantal treffende observaties wordt gedaan die nadien zijn bevestigd. Zo heeft Hugo van der Velden overtuigend aangetoond dat de miniatuur met
het Gebed aan het strand (Heures de Turin) de kustlijn bij Den Haag verbeeldt en het
is moeilijk voorstelbaar dat een kunstenaar (in dit geval Jan van Eyck) besneeuwde
bergtoppen schildert zonder ze ooit met eigen ogen te hebben gezien; Kemperdick/
Lammertse 2012, pp. 100 en 105-106. Zie verder ook Hulin de Loo 1943-1944, pp. 4
en 10. Renders verwees Hulins suggesties echter naar het rijk der fabelen; Renders
1933, pp. 124-129. Friedländer bezag het evenwel net even anders: ‘Was Hulin / in
seinem Akademie Vortrag / über Reisen des Autors aus / den Bildern gefolgert hat,
/ läßt sich ja, soweit es über- / haupt schlüssig erscheint, / für die Jan-These verwenden, / da wir ja von Jans Reisen / Allerlei wissen. Das alte Argu- / ment von
den Palmen u.[nd] / südlichen Pflanzen zu Gunsten / Jans ist noch immer wert- /
voll.’; Brief van Max Friedländer aan Emile Renders, 18 december 1933. Brugge,
Groeningemuseum, Archief Emile Renders, nr 14.
116 	rkd, bibliotheek, schenking M.J. Friedländer.
117 	Behalve door Beenken werden er ook door anderen hernieuwde pogingen ondernomen. Zie voor een beknopte weergave en beoordeling L. Scheewe in Zeitschrift für
Kunstgeschichte 3 (1934), p. 141 en ibidem 6 (1937), p. 408.
118 	Beenken 1931-1932, pp. 233-234.
119 	Beenken 1933; Beenken 1933-1934 (exemplaar Friedländer in bibliotheek rkd
[schenking M.J. Friedländer]. Met een opdracht van de auteur: ‘Herrn Geheimrat
Dr. M.J. Friedländer / in Ergebenheit / d.[er] Verf.[asser]’); Hotho 1861. Hotho werd
in 1860 benoemd tot directeur van het Berlijnse Kupferstichkabinett en was als zodanig een van Friedländers voorlopers. – Vermoedelijk als reactie op Beenkens artikel
in The Burlington Magazine schreef Renders eveneens een artikel voor hetzelfde
tijdschrift dat hij in februari/maart 1934 aan Friedländer voorlegde. – Voor een overzicht (met illustraties) van de belangrijkste hypothesen tot heden met betrekking
tot de verschillende verschijningsvormen van het Lam Gods, zie Deneffe/Fransen/
Henderiks 2015 en bovendien Steyaert 2015.
120 	Voorts vermoedde Beenken dat de twee panelen die het rechterluik vormen oorspronkelijk andersom zaten, waardoor de H. Christoforus de stoet aanvoerde die het
Lam nadert, conform een zestiende-eeuwse kopie (op doek) uit het Schepenhuis te
Gent. Tegenwoordig bevindt deze kopie zich in Antwerpen, Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten, inv.nrs 413-424. Het werk wordt verondersteld uit de zeventiende
eeuw te dateren; cat. Antwerpen 1988, p. 133.
121 	Beenken geeft hiervoor een veelheid aan mogelijke redenen; Beenken 1933-1934,
pp. 182-185.
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122 	Scheewe 1933.
123 	Scheewe 1935, p. 258.
124 	Jan van Eyck en atelier, Kruisiging (linkerluik), Laatste Oordeel (rechterluik), paneel, 56,5 x 19,7 cm (elk luik). New York, The Metropolitan Museum of Art, inv.
nr 33.92ab (voorheen Sint-Petersburg, Hermitage). Petrus Christus, Annunciatie en
Laatste Oordeel; Geboorte, paneel, 134 x 56 cm (elk luik). Berlijn, Staatliche Museen
zu Berlin – Gemäldegalerie, inv.nrs 529A, 529B.
125 	Zie hiervoor Friedländer 1924a, p. 88.
126 	Brief van Max Friedländer aan Emile Renders, 9 maart 1934. Brugge,
Groeningemuseum, Archief Emile Renders, nr 16.
127 	Brief

van

Max

Friedländer

aan

Emile

Renders,

10

mei

1934.

Brugge,

Groeningemuseum, Archief Emile Renders, nr 15. Enkele maanden later zou
Renders een bezoek brengen aan Berlijn om Friedländer zijn manuscript nogmaals
voor te leggen; Notitieboekje M.J. Friedländer, 1934, p. 122 (‘13. IX. [1934] Renders in
Berlin / legt mir Text u.[nd] Abb.[ildungen] / s.[eines] neuen Werkes über / Jan v.[an]
Eyck vor’). rkd, Archief M.J. Friedländer, inv.nr 291.
128 	Brief van Max Friedländer aan Emile Renders, 19 maart 1935. Brugge,
Groeningemuseum, Archief Emile Renders, nr 20.
129 	Winkler 1934. In de nalatenschap van Friedrich Winkler (smb-kk) bevindt zich een
heel dossier met stukken, waaronder persdocumentatie, overdrukken en correspondentie, betreffende Renders’ these.
130 	Winkler 1934, p. 283.
131 	Brief

van

Emile

Renders

aan

Friedrich

Winkler,

januari

1935.

Brugge,

Groeningemuseum, Archief Emile Renders, zonder nr.
132 	Renders 1935.
133 	Friedländer 1935b. De inhoud kon Renders’ goedkeuring grotendeels wegdragen,
zo blijkt uit een brief van Friedländer: ‘Ich freue mich, daß mein Bericht in Oud
Holland im wesentlichen Ihren / Beifall hat. Einen S[onder]A.[usdruck] kann ich /
leider nicht schicken, da ich keine / erhalten habe. Das Heft (auch wohl / mehrere
Exemplare davon) werden Sie / durch Prof. [F.W.] Hudig (Amsterdam, Univer- / sität)
erhalten können.’; Brief van Max Friedländer aan Emile Renders, 16 november 1935.
Brugge, Groeningemuseum, Archief Emile Renders, nr 23.
134 	Friedländer 1935b, pp. 212-213.
135 	Friedländer 1935b, p. 213.
136 	Friedländer 1935b, p. 214.
137 	Friedländer 1935b, p. 214.
138 	Panofsky 1935, pp. 454-468. De kritiek op zijn hypothese noopte Beenken tot een reactie in hetzelfde tijdschrift; Beenken 1937. Waarna Panofsky zich nogmaals geroepen
voelde te reageren; Panofsky 1938. Uit een brief van december 1937 is bekend dat
Panofsky daar bijzonder veel plezier in schiep: ‘Inzwischen amüsiere ich mich, eine
Entgegnung auf Herrn Beenken’s Wutgeschrei im Art Bulletin zu schreiben.’; Brief van
E. Panofsky aan W. Köhler, 9 december 1937, in: Wuttke 2003, pp. 90-91, nr 682.
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139 	Panofsky 1935, p. 466.
140 	‘[...] Pannowsky [sic] / den ich noch immer bewundere, ob- / wohl sein Aufsatz
über Hubert van / Eyck mich einigermaßen erschreckt / hat [...]’; Brief van Max
Friedländer aan Adolph Goldschmidt, 29 november 1936. Universität Basel,
Universitätsbibliothek, Nachlaß Goldschmidt 44.444, nr 69. Met dank aan Simon
Elson.
141 	Brief van Max Friedländer aan Adolph Goldschmidt, 15 februari 1937. Universität
Basel, Universitätsbibliothek, Nachlaß Goldschmidt 44.444, nr 70. Met dank aan
Simon Elson.
142 	Beenken 1936.
143 	Beenken 1936, p. 6. Voor Beenkens tweede argument, een pas later opkomende interesse voor historische opschriften, zie ook Scheewe 1933, pp. 19-20.
144 	Friedländer 1937, pp. 73-78. Verder van zijn hand was dan nog verschenen: De
Aanbidding van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck, in 24 gekleurde reproducties, met beschrijving van het Gentsche Altaar, zijn geschiedenis en zijn opschrift door
Max J. Friedländer. In deze voor het algemeen geïnteresseerde publiek bestemde
publicatie, zonder opgave van plaats en jaar van uitgave, evenwel geen woord over
de discussie omtrent Hubert van Eyck of over de in twijfel getrokken authenticiteit
van het kwatrijn. In 1950 wijdde Friedländer in een alinea nog kort aandacht aan
Hubert en Jan van Eyck, in een bespreking van de tentoonstelling 120 Beroemde
schilderijen uit het Kaiser-Friedrich-Museum te Berlijn, die in de zomer van 1950 in het
Rijksmuseum was te zien; Friedländer 1950, pp. 143-146.
145 	Friedländer 1937, p. 78. Als in 1939 een journalist van De Telegraaf een bezoek brengt
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‘Prof. Max Friedländer voltooit werk over Ned. schilderkunst’, De Telegraaf, 31 oktober 1939.
146 	Beenken 1941.
147 	Schmarsow 1924.
148 	Friedländer, Aphorismen [Heilbrunn 1967, p. 58].
149 	Renders 1950.
150 	Zie Hulin de Loo 1940-1941.
151 	Brief van Max Friedländer aan Emile Renders, 14 juli 1950. Brugge, Groeningemuseum,
Archief Emile Renders, nr 39.
152 	Voor een overzicht van de wederwaardigheden van het Lam Gods tijdens de Tweede
Wereldoorlog en daarna, zie Born/Martens 2013, pp. 74-89 en Kemperdick 2014, pp.
64-67.
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153 	Brieven van P. Coremans aan M.J. Friedländer en vice versa, 1946-1958. Brussel,
kik-irpa, Archief 1934-1948, nr 946 en Coremans Archief 1949-1965, nr 1786. Met
dank aan Robrecht Janssen en Dominique Deneffe. Overigens, in juli 1952, ten tijde
van het Internationale Congres voor Kunstgeschiedenis, brachten Nicole VeroneeVerhaegen en Jacqueline Folie, wetenschappelijk medewerkers van het eerste uur
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his reasons. He was firmly decided to remain in Holland to the end of his life and
wished to do something to thank this country for its welcome when he was expelled
from Berlin, as Julius Held was.’; Brief van Jacqueline Folie aan Suzanne Laemers,
18 februari 2003. Zie verder ook Folie 1996-1998, pp. 224, 226-227.
154 	Coremans 1953; Van Asperen de Boer 1979; Closer to Van Eyck (http://closertovaneyck.kikirpa.be/).
155 	Herzner 1995.
156 	Herzners overtuiging gaat zelfs zo ver, uitgaande van de voorlopige conclusies uit
het natuurwetenschappelijke onderzoek dat onder leiding van Paul Coremans in
1950-1951 plaatsvond, dat de zilverfolie waarop de letters van het kwatrijn zijn geschilderd het onloochenbare bewijs vormt dat het kwatrijn later werd aangebracht;
Herzner 1995, pp. 11-12, 164. Zie ook Coremans 1953, pp. 120-122 en de opmerkingen hierover in Van der Velden 2011a, pp. 8-9 en noot 4. De zilverfolie maakt echter deel uit van de oudste polychromie die een steenimitatie beoogt; Augustyniak/
Postec/Sanyova 2015 en verder kik-irpa 2016, pp. 92-98.
157 	Van der Velden 2011a.
158 	Herzner 2011; Van der Velden 2011b; Heyder 2015-2016.
159 	Kemperdick/Lammertse 2012, p. 18.
160 	Zelfs in Von Kunst und Kennerschaft, waarin hij het kwatrijn ‘als Verlautbarung eines Malers in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts kaum begreiflich und deshalb
verdächtig’ noemt, gaat hij niet zo ver; Friedländer 1946, p. 124.
161 	Kemperdick/Lammertse 2012, p. 285.
162 	M.J. Friedländer, ongedateerde notitie. Brugge, Groeningemuseum, Archief Emile
Renders.
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‘Wenn ich kein Bauwerk errichtet habe: Steine zum Bau herbeigetragen zu haben,
darf ich mich wohl rühmen’, zo schreef Friedländer – het is reeds gezegd – in het
nawoord van Die altniederländische Malerei.1 Is hier echte bescheidenheid aan
het woord? Toch niet. Friedländer was zich zeer bewust van zijn talenten, zijn in
de loop der jaren vergaarde kennis en kunde en het aanzien dat hij daarmee had
verworven. ‘In der Tiefe war ich mir dieser Vorzüge auch bewußt, sodaß bei aller
Bescheidenheit im Auftreten geistiger Hochmut, ein Gefühl der Überlegenheit,
mir nicht fehlte’, zo geeft hij eerlijk toe in de in hoofdstuk 1 aangehaalde karakterschets ‘Ego’.2
Welbeschouwd heeft Friedländer zowel bouwstenen aangedragen alsook een
bouwwerk opgericht. De in dit proefschrift beschreven casussen geven blijk van
een zelfbewuste kunsthistoricus die zich nadrukkelijk in het wetenschappelijk
discours mengde en duidelijk zijn eigen zienswijze voor het voetlicht bracht, inclusief de daaraan verbonden twijfel. Immers, in het belang van het oplossen van
een kunsthistorisch vraagstuk was het Friedländer te doen om het presenteren
van een zo objectief mogelijke voorstelling van zijn zoektocht naar de hoogste
graad van waarschijnlijkheid. Daarbij hield hij vast aan de overtuiging dat de aan
te dragen bouwstenen eerst en vooral dienden te bestaan uit het zo goed mogelijk
definiëren van de verschillende kunstenaarspersoonlijkheden – op basis van de
stijlkritiek en met behulp van archivalische en literaire bronnen. Een ontwikkelingsgeschiedenis diende, voor zover de overgeleverde feiten het toelieten, aan
deze grondlaag te ontspruiten.
Dat Friedländer in het aandragen van bouwstenen bijster wel is geslaagd, bewijzen alleen al de verschillende artistieke persoonlijkheden die hij onder de
Antwerpse Maniëristen wist te ontwaren en die nog altijd worden onderkend,
ofschoon het resultaat – op de eerste plaats door hemzelf – als onbevredigend
werd bestempeld. Maar ook in het onderzoek naar de inbreng van Hubert van
Eyck in het Lam Gods en in het duiden van de verhouding tussen de Meester
van Flémalle en Rogier van der Weyden heeft Friedländer essentiële bouwstenen
aangereikt – ook al ontstijgen zijn conclusies in belangrijke mate het niveau van
de hypothese niet. Want hoezeer in de kwestie van de gebroeders Van Eyck de
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inhoud van het kwatrijn op het Lam Gods en de indrukwekkende miniaturen uit
het Turijns-Milanese Getijdenboek verleiden tot het toekennen van een vastomlijnd aandeel aan Hubert, ook het onderzoek na Friedländer heeft de artistieke
persoonlijkheid van de oudere broer niet nader aan het licht weten te brengen.
Eenzelfde vaststelling geldt voor de verhouding tussen de Meester van Flémalle
en Rogier van der Weyden. Nog altijd is die in nevelen gehuld. ‘Die spärlichen
Fragmente, die der Zufall uns bewahrt hat’, laten conclusies die veel verder reiken dan die van Friedländer redelijkerwijs niet toe. Dat Friedländer in dit laatste
vraagstuk op zeker moment te ver is meegebogen met Renders, mag als spijtig
worden gekwalificeerd; het tekent tegelijkertijd de bereidheid tot intellectuele
flexibiliteit om tot een oplossing voor een kunsthistorisch probleem te komen.
Als bouwwerk kunnen zijn kunsthistorische geschriften als geheel worden opgevat. De wijze waarop Friedländer door middel van taal kleur heeft gegeven aan
de verschillende kunstenaarspersoonlijkheden en tevens het enigszins ongrijpbare wezen van het kennerschap treffend in woorden heeft weten uit te drukken,
blijft haar waarde behouden, ook al zijn de gepresenteerde inzichten nadien verder aangevuld en genuanceerd. De aforistisch getinte formuleringen, ofschoon
verfoeid door de ‘Exaktheitsfanatiker’, zijn bovendien niet alleen onderhoudend,
ze verraden ook de persoonlijkheid van de auteur, die naast kunsthistoricus tevens oprecht liefhebber was.
En die persoonlijkheid was niet alleen zelfbewust en doordrongen van eigen
kunnen, maar ook hoffelijk, ingetogen, geestig en duldzaam. En daardoor onvoldoende opgewassen tegen sterke en krachtdadige persoonlijkheden die geen
blad voor de mond namen, het eigenbelang nadrukkelijk lieten prevaleren en
grenzen overschreden zolang hen geen halt werd toegeroepen. Dientengevolge
konden figuren zoals Renders, Duveen en Tietze (om over heksenjagers zoals
Löpelmann maar te zwijgen) meer hun stempel drukken op het gevoerde debat
of op de heersende omstandigheden dan hun redelijkerwijs toekwam. Het onderkennen van de precaire balans in de driehoek verzamelaar-kunsthandelaar-expert en er naar handelen, was niet aan hen besteed. Aanzien, erkenning, geldelijk
belang, dreigende reputatieschade en bevestiging van het eigen gelijk voerden de
boventoon. Friedländer heeft de uiteindelijke consequenties hiervan manmoedig
gedragen. De steun die hij daarbij ontving van vakgenoten zoals Held, Burchard,
Schneider, Van Gelder, Lütjens en anderen heeft zeer zeker geholpen. En ook de
pen. De Aphorismen aus Krieg- u.[nd] Nachkriegszeit getuigen hiervan: geen diepe
verbittering, maar inzicht in aard en drijfveren van de medemens – en van hemzelf – en het vermogen de gegeven omstandigheden te relativeren.

‘Nur wer wenig von etwas weiß, glaubt es zu kennen.’
Met deze wijsheid uit de Aphorismen in pacht (afb.),3 is het moeilijk vol te houden
dat alles over Friedländer nu is gezegd. En inderdaad, tal van aspecten met betrekking tot zijn arbeidzame leven zijn in dit proefschrift niet of slechts zijdelings
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Uit: Max J. Friedländer, Aphorismen aus
Krieg- u.[nd] Nachkriegszeit. rkd, Archief
Max J. Friedländer

aan bod gekomen. Zo verdient het alleszins nog aanbeveling nader onderzoek te
verrichten naar Friedländer als museumbeambte, in het bijzonder zijn betekenis
voor het Kupferstichkabinett en zijn verhouding tot de onder hem ressorterende
medewerkers.
Slechts een beperkt aantal vroege Nederlandse kunstenaars kwam in dit proefschrift ter sprake en geen enkele aandacht werd besteed aan de monografieën die
hij bijvoorbeeld publiceerde over het veelzijdige oeuvre van Pieter Bruegel (1921)
en de prentkunst van Lucas van Leyden (1924).4 Niet minder dan voor de vroege
Nederlandse schilderkunst koesterde Friedländer belangstelling voor de vroege
Duitse schilderkunst. Hiervan getuigen niet alleen de vele foto’s in zijn fotoverzameling, die sinds 1958 berust bij het rkd, maar ook de talrijke artikelen die hij aan
dit onderwerp wijdde, alsook bijvoorbeeld de monografie over Albrecht Dürer
(1921) en de vervolgstudie op zijn proefschrift over Albrecht Altdorfer (1922).5
Ook op dit terrein valt zeker nog winst te behalen. Voorts had Friedländer interesse voor contemporaine kunst, in het bijzonder voor het oeuvre van zijn vriend
Max Liebermann (1847-1935), hetgeen resulteerde in meerdere artikelen en een
zelfstandige publicatie over diens grafische werk (1920).6
Het internationale netwerk waarin Friedländer zich bewoog, is vele malen groter dan dit proefschrift wellicht heeft doen suggereren. Vakgenoten, zowel verbonden aan universiteiten als aan musea, verzamelaars en kunsthandelaren, hun
sporen zijn niet alleen terug te vinden in de bewaard gebleven notitieboekjes.
Ook de voorwoorden die Friedländer schreef voor bijvoorbeeld collectie- en veilingcatalogi, zijn brieven die welhaast in elk museumarchief zijn aan te treffen,
de expertises die nog altijd in de kunsthandel circuleren, wijzen op de talloze
contacten die hij gedurende zijn lange leven onderhield. Enfin, er is nog voldoende materiaal om onder het stof vandaan te halen. Laten de voorafgaande pagina’s
daarvoor een aanzet zijn.
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Noten
1 	Friedländer 1937, p. vii.
2	Friedländer, Aphorismen [Heilbrunn 1967, p. 10].
3 	Friedländer, Aphorismen [Heilbrunn 1967, p. 55].
4 	Friedländer 1921e; Friedländer 1924c.
5 	Friedländer 1921d; Friedländer 1922.
6 	Friedländer 1920.
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summary

Translated by Joy Kearney
This dissertation, entitled Max J. Friedländer (1867-1958). Art and Connoisseurship,
a Life Dedicated to Early Netherlandish Painting, aims to elucidate the life and
work of Max J. Friedländer on the basis of a number of themes, in particular
his connoisseurship and its meaning for the exploration of early Netherlandish
painting. In many writings Friedländer attempted to describe the essence of connoisseurship, a method that due to the subjective judgement, already during his
career was judged as unscientific and consequently was therefore unfit to be
called a methodology. In spite of the criticism, Friedländer nevertheless stood by
connoisseurship as a manner of approach by which solid academic results could
be achieved, even in the absence of a theoretical basis. This is, because, according to Friedländer, the too emphatic pursuit of method is precisely what led to a
presentation of things that was not in line with the actual course of history. The
core question of this dissertation therefore, is to what extent and in what manner
Friedländer contributed to art historical questions that determined the discourse
in his time and how he resisted the arguments of other protagonists.
The first chapter is dedicated to Friedländer’s personality and his rela
tionship with his superior, Wilhelm Bode (1845-1929), ‘Erster Direktor’ of the
Gemäldegalerie and from 1905 ‘Generaldirektor’ of the Berlin museums, with
whom he formed a seamless partnership throughout almost his entire career.
This relationship is presented on the basis of two cases: the purchase in 1898 of
seven seventeenth-century Dutch and Flemish paintings from the Hope collec
tion (paintings by Jan Steen, Nicolaes Maes, Rubens, Johannes Vermeer, Jan van
der Heyden and Adriaen van de Velde) and the acquisition in 1902, at the time of
the Bruges Exposition des Primitifs flamands, of the Saint John the Baptist in the
Wilderness by Geertgen tot Sint Jans (ca. 1455/65-ca. 1485/95). The preserved
correspondence in both cases provides an interesting glimpse into how the co
operation between Friedländer and Bode operated.
The second chapter explores more thoroughly the essence of connoisseurship and the manner in which Friedländer tried to express this, in particular in
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the publications devoted entirely to the various aspects of connoisseurship: Der
Kunstkenner (1919), Echt und Unecht. Aus den Erfahrungen des Kunstkenners
(1929) and Von Kunst und Kennerschaft (1946). Inextricably linked to this is the
discussion at the time regarding connoisseurship. More particularly in academic circles, connoisseurship was considered as a non-scientific instrument.
Friedländer did not hide his dissatisfaction with this and vented his criticism
emphatically with regard to the arrogant attitude of a number of university
scholars in this respect. Particularly Hans Tietze (1880-1954), professor at the
University of Vienna, had to deny it. His comprehensive study Die Methode der
Kunstgeschichte from 1913 was considered useful in Der Kunstkenner, but at the
same time dismissed as a book in which the author did not fully outline the
core of what art appreciation entailed. Furthermore, chapter 2 deals with the
criticism expressed by Otto Pächt (1902-1988) against Friedländer’s intuitively established attributions in a discussion of the third volume of Die altniederländische Malerei, which was published in 1925 and devoted, among others, to
Dieric Bouts.
Chapters 3 and 4 are devoted to the shadowy side of the practice of connoisseurship. In the first place in relation to the phenomenon of forgery. Contemporaries
of note are in this respect the Bruges collector Emile Renders (1872-1956), who
in close cooperation with the restorer Jef Van der Veken (1872-1964) within
a short time amassed an impressive collection of Flemish primitives. In 1927,
during the London exhibition Flemish and Belgian Art, 1300-1900, the dubious
authenticity of a number of paintings from his collection came to light. The confrontation was unpleasant for the Ghent professor Georges Hulin de Loo (18621945), who co-authored Renders’ collection catalogue and contemporaneously
with Friedländer became well-known as a connoisseur par excellence of early
Netherlandish painting. The offensive launched by Renders in defence of his
collection was simultaneously insulent and refined.
Secondly, attention is devoted to the so-called expertise industry (‘Expertisen
wesen’). Particularly in Germany it became commonplace that art dealers
and collectors approached art experts requesting for hand-written statements
(‘Gutachten’) in which the authenticity and the attribution of a work of art were
confirmed. While Friedländer recognised all too well the dark side of the expertise industry, he nevertheless got into trouble regarding a Portrait of a Venetian
Lady that he and August Mayer (1885-1944) attributed to Albrecht Dürer (14711528). In this respect he had the misfortune to be confronted by two opponents
with an outspoken, determined character: art dealer Joseph Duveen (1869-1939)
and the previously mentioned Hans Tietze. The doubt that had arisen over the
authenticity and the subsequent attribution of an apparent Dürer portrait that was
sold by Duveen to the New York banker and stockbroker Jules S. Bache (18621944), was extremely inconvenient and ensured that Duveen was prepared to do
anything to force Friedländer to confirm the attribution anew in a publication.
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Tietze, who was strongly against the close bonds the museums maintained with
the art market, seized the opportunity to prove himself right.
The expertise industry, as described in chapter 5, would eventually be used
by the German National Socialists to blacken Friedländer’s name. The catalyst
was the purchase by the Provinzialmuseum in Hannover of the so-called Bertram
Altarpiece from the late fourteenth century. The altarpiece was purchased by art
dealer Hugo Perls in 1932 at an auction in London and subsequently sold on for
such an exorbitant sum by virtue of which the museum was forced to sell its coin
collection. Friedländer, who was asked for his expertise in advance of the auction
by Perls but never supplied one, was nonetheless accused of taking the part of
Jewish co-conspirator with the Jewish art dealers. The ‘Expertisenstreit’ (‘expertise conflict’) deliberately encouraged by the Nazis that was dealt with widely
in the press, eventually caused Friedländer to request to be removed from his
position as Director of the Gemäldegalerie several months before his official retirement.
While Friedländer initially aimed to lead a quiet and reclusive life in Berlin,
he eventually had to face the facts. In 1938 he decided to accept the offer from
Hans Schneider (1888-1953), the first director of the rkd, to make use of the Art
Scholars Fund (Kunstgeleerdenfonds), that was affliated with the rkd. This led
to his emigration to the Netherlands in May 1939. The outbreak of the Second
World War a year later did not make Friedländer’s life any easier, despite the
unrequested protection of Marshal of the Reich Hermann Göring who had
ordered that Friedländer should not be treated as a Jew. It led among other things
to Friedländer being visited during the war years by art agents who were charged
with the purchases for Göring and for the planned Führermuseum in Linz. Luck,
but also the support of many individuals, including the interim director of the rkd
Jan van Gelder (1903-1980), eventually ensured that Friedländer came through
the war unharmed. A year before his death, in 1957, Friedländer’s ninetieth
birthday was celebrated in the Rijksmuseum in Amsterdam and he received
numerous awards and distinctions in recognition of his importance for research
on early Netherlandish painting, including a knighthood in the order of the Dutch
Lion (Orde van de Nederlandse Leeuw).
Friedländer’s significance for the research on early Netherlandish painting
will be illustrated on the basis of three case studies (chapters 6-8). Chapter 6
deals with Friedländer’s research on the Antwerp Mannerists. Friedländer was
the first to make an attempt to distinguish artistic personalities in the considerable mass of paintings that were produced in Antwerp workshops since around
1520. Unimpressed by the paintings of the Antwerp Mannerists, Friedländer also
attempted to define the difference between style, that in his view sprung from the
genius of an artist, and manner, that was comparable to the enslaved application
of a lazy trick and in his eyes characterized the art of the Antwerp Mannerists.
While Friedländer found his research results unsatisfactory, the artistic person-
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alities that he had distinguished, such as the Master of the Antwerp Adoration,
the Master of the Von Groote Adoration and the Master of 1518, are still being
acknowledged.
Chapter 7 illustrates a question that Friedländer equally tried to solve with
the necessary missing details regarding the relationship between the Master of
Flémalle alias Robert Campin (ca. 1375-1444) and Rogier van der Weyden (ca.
1400-1464). Although Friedländer in the second volume of Die altniederländische
Malerei (1924) formulated an entirely plausible hypothesis – Rogier van der
Weyden worked as an assistant in the studio of Robert Campin by which the
line of division between both artistic personalities is difficult to ascertain – he
nevertheless allowed himself to be persuaded by the views of Emile Renders,
who considered in his study La solution du problème v.d. Weyden, Flémalle,
Campin (1931) the oeuvre of the Master of Flémalle alias Robert Campin as early
work by Rogier van der Weyden. While doubt was to a large extent decisive for
Friedländer’s point of view, the dominant personality of Renders undoubtedly
played a role in the way the debate evolved.
Chapter 8 finally focuses on the Ghent Altarpiece by the Van Eyck brothers and in
particular on the fervent attempts to distinguish the hand of Hubert and Jan in the
famous altarpiece, in agreement with the content of the quatrain in which Hubert
is praised as the greatest and Jan is mentioned as second best. Friedländer was
sceptical from the outset about the attempts to distinguish the individual hands
by others such as Max Dvořák (1874-1921) and Hermann Beenken (1896-1952),
as well as Hulin de Loo’s identification of Hand g in the Turin-Milan Hours with
Hubert van Eyck. This scepticism was cleverly used by Renders in his book Hubert
van Eyck. Personnage de légende (1933) to deny the existence of Hubert as nonsense. Moreover, Renders grasped the opportunity, on the basis of Friedländer’s
insights, to completely denigrate Hulin de Loo’s connoisseur’s eye. Friedländer
tolerated Renders’ hostile attitude towards Hulin de Loo, once again due to the
fact that Renders’ approach might offer a solution to the question. Just as in the
enquiry regarding Flémalle/Van der Weyden doubt also remained a major element of Friedländer’s opinion.
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