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Voorwoord  
 

Het was een doordeweekse middag in maart 2008. In het kader van mijn master Cultureel 

Erfgoed aan de Universiteit Utrecht liep ik net enkele weken stage in het Mauritshuis te Den 

Haag. Een geweldige locatie natuurlijk, helemaal voor iemand die net een bachelor met kunst-

geschiedenis als hoofdrichting had afgerond. Een paar medestudenten en ik waren kort daarvoor 

begonnen met een vernieuwend onderzoek. Centraal hierbij stond de authenticiteitsperceptie 

onder bezoekers van drie verschillende Nederlandse musea: het Spoorwegmuseum, het Rietveld-

Schröderhuis en het Mauritshuis. Die middag kregen wij een rondleiding van Epco Runia, 

conservator presentatie, met speciale aandacht voor de rol die authenticiteit in het Mauritshuis 

inneemt. 

We gingen er niet van uit dat we in dit traditionele museum een replica zouden 

aantreffen. We waren dan ook lichtelijk ontdaan toen Epco ons vertelde dat de buste van Johan 

Maurits in de gang niet authentiek bleek te zijn. Oké, een replica van een trein of een Rietveld-

stoel, daar zouden we niet raar van opkijken. Maar een moderne kopie van een zeventiende-

eeuws borstbeeld, uitgerekend hier? Een betere casus voor ons onderzoek was bijna niet 

denkbaar.  

Tegelijk met deze ontdekking was mijn scriptieonderwerp geboren. Waarom reageerden 

wij, als geschiedenisstudenten, hierop zo verbaasd? Denken de museumbezoekers er net zo over? 

En hoe was deze kopie in het museum terechtgekomen? Authenticiteit was een vaak terugkerend 

onderwerp tijdens onze discussies in de collegebanken en speelt een significante rol binnen het 

erfgoeddebat. Deze replica vormde de perfecte aanleiding om een brug te slaan tussen mijn 

stage, ons onderzoek en mijn scriptie, en om zo deze casus optimaal aan het licht te brengen. 

Graag wil ik hier ook een aantal mensen bedanken. Allereerst Quentin Buvelot, 

hoofdconservator van het Mauritshuis, voor al zijn hulp en bereidheid om mijn vragen te 

beantwoorden. Tevens wil ik mijn begeleider Hendrik Henrichs bedanken. Zijn enthousiasme 

over dit onderwerp werkte altijd erg motiverend, en ook was hij altijd bereid om me verder te 

helpen. Natuurlijk ook dank aan iedereen in mijn omgeving, die soms wel erg veel ‘gezeur’ over 

mijn grote vriend Johan Maurits hebben moeten aanhoren… Dank voor jullie geduld! Als laatste 

dank ik tevens de uitstekende kantine van de Letterenbibliotheek te Utrecht, omdat die mij – met 

name tijdens de laatste lootjes – vaak nét wat enthousiaster de drempel van de bibliotheek over 

hielp. 
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Inleiding 

 

Het Mauritshuis: één van de weinige musea ter wereld die zeventiende-eeuwse schilderijen tonen 

in een van oorsprong zeventiende-eeuws gebouw. De collectie, bestaande uit topstukken van 

Hollandse meesters zoals Rembrandt, Vermeer, Frans Hals en Jan Steen, geniet internationaal 

veel aanzien. Niet vreemd dat het museum ook wel is omschreven als ‘the greatest of the smaller 

museums of the world and the smallest of the greater museums of the world’.
1
 

Met zo’n indrukwekkende collectie is het Mauritshuis voor veel bezoekers de laatste plek 

waar ze een replica zouden verwachten. Het museum stoelt immers op originele, onvervangbare 

kunstwerken. Ook het gebouw zelf, traditioneel ingericht met wandbespanning en hier en daar 

een antiek meubelstuk, ademt voor veel bezoekers nog de sfeer van vroeger; de glorierijke 

Gouden Eeuw. Een replica of kopie in het Mauritshuis? Nee, daarvoor gaan we wel naar het 

Rembrandthuis in Amsterdam of het in Delft gevestigde Vermeercentrum. 

Maar schijn bedriegt. Na het bestijgen van de trap is het eerste kunstwerk waarmee de 

museumbezoeker geconfronteerd wordt een 

statig borstbeeld van Johan Maurits. Geplaatst in 

de hal, vlakbij de hoofdingang, heeft het beeld 

van de stichter een prominente plek gekregen. 

De heer des huizes, uitgedost in zijn leger-

kostuum, staat in glimmend marmer in zijn eigen 

huis te pronken (afb. 1). Alhoewel, marmer? 

Jazeker, de originele buste wel. Maar dat staat 

bij Johans grafmonument in Siegen. Dit exem-

plaar in de hal is een moderne kopie van de buste 

die Bartholomeus Eggers in 1664 maakte. Niet 

van marmer, maar van kunststof.
2
 

De buste heeft niet altijd op deze plek 

gestaan. In 1986, tijdens de grootschalige 

renovatie van het Mauritshuis, liet de toenmalige 

                                                 
1
 Frederik J. Duparc, ‘Voorwoord’, in: Peter van der Ploeg en Quentin Buvelot, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis. 

Een vorstelijke verzameling (Zwolle 2005) 7. 
2
 E. van den Boogaart en F.J. Duparc (red.), Zo wijd de wereld strekt. Tentoonstelling naar aanleiding van de 300

ste
 sterfdag van 

Johan Maurits van Nassau-Siegen op 20 december 1979 (Den Haag 1979) 63. 

 

Afb. 1. De replica in zijn huidige opstelling 
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directeur Hans Hoetink een afgietsel maken van het originele borstbeeld. Zo kon de buste een 

vaste plek krijgen in het museum, als eerbetoon aan de oorspronkelijke bewoner. Johan Maurits 

stond toen echter een verdieping lager in het souterrain, vlakbij de bezoekersingang tussen het 

restaurant en de museumwinkel.
3
 Hoe is dit beeld boven in het museum terechtgekomen? En 

waarom besloot Hoetink een kunststoffen replica van dit beeld te maken? 

Een andere belangrijke kwestie is de bepalende rol die authenticiteit speelt. Veel historici 

beweren dat het vertrouwen van het museum als instituut nog altijd stoelt op de authenticiteit van 

de getoonde objecten. Daarom is voor een historicus van de oude stempel een replica vaak not 

done. Maar waarom eigenlijk? Naast de analytische, historische denkwijze bestaat er namelijk 

ook de erfgoedbenadering, waarbij ervaring, nostalgie en emoties belangrijke begrippen zijn. 

Met authenticiteit wordt er doorgaans wat losser omgesprongen.
4
 Waar de replica van Johan 

Maurits zich binnen dit spanningsveld tussen history en heritage precies bevindt, zal ik tevens 

onderzoeken. 

De vraag die in deze scriptie centraal zal staan is: Wat waren de achterliggende redenen 

van het laten vervaardigen en tentoonstellen van de replica van het borstbeeld van Johan 

Maurits in het Mauritshuis, en hoe is deze ontwikkeling te plaatsen in het debat rondom 

authenticiteit? Om deze vraag te beantwoorden is het allereerst van belang de geschiedenis van 

het Mauritshuis onder de loep te nemen, om te onderzoeken hoe traditioneel de presentatie en 

uitstraling van het museum eigenlijk zijn. Hier wordt enkel aandacht besteed aan de directeuren 

die hieraan intensief hebben bijgedragen. De schilderijencollectie en het verzamelbeleid worden 

hier doorgaans buiten beschouwing gelaten. Hoofdstuk twee gaat over het directoraat en beleid 

van Hans Hoetink en de redenen achter de vervaardiging van de replica van Johan Maurits. In 

het derde hoofdstuk zal aandacht besteed worden aan de belangrijkste opvattingen over 

authenticiteit, en wordt de replica van Johan Maurits in deze context geplaatst. De huidige 

presentatie en de perceptie van de replica onder de museumbezoekers komen in het laatste 

hoofdstuk aan bod. 

                                                 
3
 Ben Broos en Rieke van Leeuwen, Twee decennia Mauritshuis. Ter herinnering aan Hans R. Hoetink, directeur 1972-1991 

(Zwolle 1991) 30. 
4
 Rob van der Laarse, ‘Erfgoed en de constructie van vroeger’, in: Rob van der Laarse (red.), Bezeten van vroeger. Erfgoed, 

identiteit en musealisering (Amsterdam 2005) 7; Peter van Mensch, ‘Tussen narratieve detaillering en authenticiteit. Dilemma’s 

van een contextgeoriënteerde ethiek’, in: E. Kleijn (red.), Interieurs belicht. Jaarboek voor de monumentenzorg (Zeist 2001) 46. 



 

5 

 

1. Geschiedenis van het Mauritshuis: van paleis tot museum 
 

 

Als we kijken naar de presentatie van het Mauritshuis en het type museumobjecten, hebben we te 

maken met een traditioneel museum. Allereerst is het daarom van belang om nader te bekijken 

hoe traditioneel het Mauritshuis eigenlijk is in zijn presentatie en inrichting. Welke rol speelt 

authenticiteit hierin? En welke keuzes hebben de directeuren door de jaren heen gemaakt? 

 

1.1 Johan Maurits en zijn nieuwe woonhuis 

 

Hoewel de collectie van het Mauritshuis één van de oudste kunstverzamelingen in Nederland is
5
, 

is het gebouw zelf niet altijd een museum geweest. Daarvoor moeten we terug naar de 

zeventiende eeuw. De oorspronkelijke functie van het stadspaleis is namelijk die van woonhuis 

van graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679). Hij werd geboren als kleinzoon van 

Jan de Oude (1535-1606), een broer van Willem I van Oranje (1533-1584). Het was de tijd van 

de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), en evenals veel andere mannen uit zijn familie was Johan 

voorbestemd voor een militaire loopbaan. Hij wist snel carrière te maken binnen het leger. 

Dankzij zijn succesvolle reputatie werd Johan in 1636 door het bestuur van de WIC gevraagd 

voor het gouverneurschap in Brazilië. Het was zijn taak om het door Holland veroverde gebied te 

beschermen tegen de Portugezen. 

Tevens stichtte hij Mauritsstad, het 

huidige Recife, van waaruit hij de 

kolonie regeerde. Tijdens zijn bewind 

bloeide de handel; Maurits liet slaven 

uit Afrika overbrengen om te werken 

op de suikerplantages. De opbrengst 

werd in Holland verkocht.
6
 

In de jaren die Johan Maurits 

als gouverneur in Brazilië doorbracht, 

liet hij een nieuw woonhuis in Den 

                                                 
5
 Duparc, ‘Voorwoord’, 7. 

6
 Van der Ploeg en Buvelot, Koninklijk Kabinet, 14. 

 
 

Afb 2. Jan van Call, Het Plein, ±1690.  

Links Huygens’ huis, daarnaast het Mauritshuis. 
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Haag bouwen. Vijf jaar voor zijn vertrek liet hij zijn oog vallen op een aantrekkelijk terrein nabij 

het Binnenhof, dat hij in 1631 op voorspraak van stadhouder Frederik Hendrik (1584-1647) 

kreeg toegewezen. Den Haag had in die tijd een behoorlijke reputatie als hofstad weten op te 

bouwen; het stadhouderlijke echtpaar had een cultureel klimaat gecreëerd dat vergelijkbaar was 

met andere Europese vorstenhoven.
7
 Johan Maurits mocht zijn handen dus dichtknijpen met deze 

fraai gelegen kavel. 

Johan Maurits nam twee architecten in de arm: Pieter Post (1608-1669) en Jacob van 

Campen (1596-1657). Constantijn Huygens (1596-1687), secretaris van de stadhouder en tevens 

goed thuis in de bouwkunst, maakte samen met Van Campen ontwerpen voor het stadspaleis. 

Ook zou Huygens de buurman worden van de graaf (afb. 2), en hield hij de bouwvorderingen in 

de gaten tijdens Maurits’ verblijf in Brazilië.
8
 Voor Van Campen was het Mauritshuis één van 

zijn eerste grote opdrachten; hierna zou hij zich bezighouden met het Paleis op de Dam te 

Amsterdam en Paleis Noordeinde. De stijl waarin het Mauritshuis werd opgetrokken wordt het 

Hollands classicisme genoemd.
9
 Pieter Post nam voornamelijk de interieurs voor zijn rekening. 

Ook Johan Maurits’ verblijf in Brazilië drukte een duidelijk stempel op de inrichting. Na zijn 

terugkeer in 1644 werden frescoschilderingen van Braziliaanse landschappen aangebracht en in 

de grote zaal op de eerste verdieping werden verschillende gebruiksvoorwerpen, opgezette 

dieren en andere ‘naturalia’ uit Zuid-Amerika tentoongesteld.10 Door de hoge heren van de WIC 

werd het nieuwe woonhuis spottend het ‘maison du sucre’ genoemd; Johan Maurits zou volgens 

hen een groot aandeel in de suikerhandel hebben gehad.
11

 

In 1647 werd Johan Maurits aangesteld als stadhouder van het Duitse Kleef. Na deze 

benoeming verbleef hij nog geregeld in zijn Haagse stadspaleis, dat hij daarnaast af en toe ter 

beschikking stelde voor hooggeplaatste gasten. Johan Maurits overleed in 1679, waarna het 

Mauritshuis in handen kwam van de Haagse hypotheekhouder Maes, die het op zijn beurt weer 

verhuurde. Veelal werd het pand afgehuurd door de Staten van Holland om belangrijke 

buitenlandse gasten in onder te brengen; het Haagse stadspaleis was hiervoor natuurlijk een 

                                                 
7
 Ben Broos, ‘Inleiding’, in: Mauritshuis. Gids. (Den Haag 2000) 7-11; Van der Ploeg en Buvelot, Koninklijk Kabinet, 10. 

8
 Broos, ‘Inleiding’, 11; J.J. Terwen, ‘The buildings of Johan Maurits van Nassau’, in: E. van den Boogaart, H.R. Hoetink en 

P.J.P. Whitehead (ed.), Johan Maurits van Nassau-Siegen, 1604-1679. A humanist prince in Europe and Brazil (Den Haag 1979) 

55. 
9
 Van der Ploeg en Buvelot, Koninklijk Kabinet, 10. 

10
 Broos, ‘Inleiding’, 13. 

11
 Van der Ploeg en Buvelot, Koninklijk Kabinet, 16. 
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geweldige locatie. Het Mauritshuis werd in 1701 verhuurd aan John Churchill, de hertog van 

Marlborough.
12

 Drie jaar later zou dit verblijf echter tot een abrupt einde komen. 

Op een decemberavond in 1704 liep een klerk langs het Mauritshuis, waar hij op de 

eerste verdieping rook en vlammen uit het pand zag komen. Hij sloeg alarm, maar het mocht niet 

meer baten. De brand verwoestte het volledige interieur, en de volgende ochtend stond enkel het 

muurwerk nog overeind. De oorzaken: een onvoorzichtige bediende, kisten met sekt en 

haardvuur. Als voorbereiding op de thuiskomst van zijn baas had de bediende zijn kamer willen 

voorverwarmen, maar de combinatie van sterke drank en brandend haardvuur bleek niet zo 

geslaagd.
13

 

Wat te doen: de ruïne slopen of herbouwen? De erven van Maes, inmiddels de eigenaren 

van het Mauritshuis en niet van plan om zelf voor de kosten op te draaien, stelden de Staten van 

Holland aansprakelijk; zij waren in feite de huurders. De Staten voelden er echter ook niets voor 

om de herbouw te financieren, waardoor pas twee jaar later een beslissing werd genomen. 

Uiteindelijk beseften de Staten dat zij het representatieve paleis nodig hadden, waardoor er 

vervolgens een staatsloterij werd georganiseerd om voldoende geld voor de herbouw binnen te 

halen.
14

 Tussen 1708 en 1718 werd het pand opgeknapt en tegelijk aangepast aan de toen 

heersende mode. Om het geheel lichter te maken werden de ramen vergroot en een aantal 

scheidsmuren weggelaten. In het achttiende-eeuwse interieur was er meer aandacht voor comfort 

en een opener houding naar buiten toe.
15

  

In de decennia na de verbouwing vervulde het Mauritshuis verschillende functies. Zo 

fungeerde het als ambassadeurswoning, een militaire school, de kelders als wijnopslagplaats en 

na 1795 was het pand zelfs even een staatsgevangenis. In 1807 kreeg het Mauritshuis weer een 

wat chiquere bestemming toen de Koninklijke Bibliotheek er werd gevestigd. In 1820 werd het 

pand door de Nederlandse Staat aangekocht om er de Koninklijke Kabinetten van Schilderijen en 

van Zeldzaamheden, respectievelijk op de eerste verdieping en de begane grond, in onder te 

brengen.
16

 Het oudste deel van dit Koninklijk Kabinet van Schilderijen bestond uit schilderijen 

uit het bezit van stadhouder Willem V (1748-1806).
17

 Vanaf 1 januari 1822 was het museum een 

                                                 
12

 Evelyn C.M. de Regt, Mauritshuis. De geschiedenis van een Haags stadspaleis, Kleine Monumenten Reeks (Den Haag 1987) 

54. 
13

 De Regt, Mauritshuis, 9-11. 
14

 Ibidem, 55. 
15

 Broos, ‘Inleiding’, 14; De Regt, Mauritshuis, 61. 
16

 Broos, ‘Inleiding’, 17. 
17

 ‘Collectiegeschiedenis: Prins Willem V’, http://www.mauritshuis.nl/index.aspx?ChapterID=2016&ContentID=, bezocht op 5 

augustus 2008. 
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feit: het Mauritshuis was voortaan elke woensdag en zaterdag te bezoeken voor ‘een ieder, die 

welgekleed is en geen kinderen bij zicht heeft’.
18

 

Het museum kende een goede start. Maar liefst 274 schilderijen werden tentoongesteld 

op de bovenverdieping, en tot 1839 werden een aantal belangrijke aankopen gedaan. Koning 

Willem I (1772-1843) speelde hierbij vaak een grote rol; zo gaf hij opdracht om bepaalde 

schilderijen aan te kopen, waarbij hij niet schroomde om in zijn eigen portemonnee te tasten. 

Maar na de Belgische Opstand in 1830 ging het snel bergafwaarts: er werd niets meer 

aangekocht voor het museum en onder koning Willem II was er geen enkele interesse meer voor 

het Mauritshuis. Ook was het een periode waarin de overheid weinig aandacht en geld over had 

voor culturele zaken, waardoor het museum jarenlang moest rondkomen van een minimaal 

budget.
19

  Het jaar 1875 vormde een belangrijk keerpunt; in dat jaar werd jonkheer Jan de Jonge 

(1828-1880) aangesteld als nieuwe directeur.  

 

1.2 De Jonge, 1875-1880 

 

In de laatste kwart van de negentiende eeuw had het Mauritshuis geen al te beste reputatie. Veel 

kritiek
20

 kwam er op het Kabinet van Zeldzaamheden, dat de helft van het gebouw innam. Van 

‘de pistoolen van Balthasar Gerards’ tot ‘het gebed des Heeren in miniatuur’
21

: alles was 

uitgestald op de begane grond van het Mauritshuis. Een uitdragerij die Victor de Stuers (1843-

1916), bekend als oprichter van de Nederlandse monumentenzorg, geenszins kon bekoren. Het 

Mauritshuis ontkwam dan ook niet aan zijn donderpreek ‘Holland op zijn smalst’ uit 1873: 

 

‘Allertreurigst is het pandjeshuis, dat in de benedenverdieping aan bederf is overgegeven. […] 

Als God aan Noach had bevolen, twee voorwerpen van elke soort te nemen, en hem den tijd niet 

gegund had ze netjes te rangschikken, dan geloof ik, dat men een ‘rommel’ – sit venia verbo – 

verkregen zou hebben, die met deze verzameling eenige overeenkomst had.’
22 

 

                                                 
18

 Broos, ‘Inleiding’, 17. 
19

 De Regt, Mauritshuis, 79; Broos, ‘Inleiding’, 19-20. 
20

 Zie ook De Regt, Mauritshuis, 73. Hier haalt de auteur een citaat aan uit ‘Physiologie van Den Haag’, een kritisch tijdschrift 

over de hofstad. 
21

 Ibidem, 73. 
22

 Victor de Stuers, ‘Holland op zijn smalst’, in: De Gids 37 (1873) deel 4 (zoals geciteerd in: De Regt, Mauritshuis, 74-75). ‘Sit 

venia verbo’ is te vertalen als excusez le mot. 
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In 1875 werd De Stuers benoemd tot referendaris van de afdeling Kunsten en Wetenschappen, 

een gebeurtenis die een belangrijk keerpunt in het Nederlandse cultuurbeleid betekende. De 

Stuers wilde bij alle beslissingen nauw betrokken zijn, waardoor ook de directeuren van het 

Mauritshuis niet aan zijn bemoeienis ontkwamen. De Jonge was ondergeschikt aan de 

eigenzinnige De Stuers, waardoor deze samenwerking niet zonder slag of stoot verliep.
23

 Waar 

de heren het in ieder geval wél over eens waren, was de verhuizing van het zeldzaamheden-

kabinet; nog in het jaar van De Jonges aanstelling werd deze collectie elders ondergebracht.
24

 Nu 

kon het hele gebouw aan de schilderijen gewijd worden en kon men veel meer aandacht aan de 

presentatie schenken.
25

 

Maar niet alleen het rariteitenkabinet kreeg kritiek te verduren, ook de presentatie van de 

toen al wereldberoemde schilderijencollectie liet te wensen over. De Engelse Lord Ronald 

Gower beschreef het museum tijdens zijn kunstreis door Nederland als volgt: 

 

‘That Rembrandt’s great anatomical painting 

and Paul Potter’s world-renowned “Young 

Bull” should be contained in this building 

reflects disgrace on a town which is 

sufficiently wealthy to erect a suitable 

building for such great works of art;’
26 

 

Het was duidelijk tijd om het museum flink 

onder handen te nemen. Het exterieur wilde 

men weer in ‘oorspronkelijke’ staat terug-

brengen; verf- en pleisterlagen werden weer van 

de onderliggende stenen afgebikt. Binnen werden er parketvloeren aangelegd en ook de 

verwarming werd verbeterd - hoewel de potkachel in de Potterzaal voorlopig nog even bleef 

staan (afb. 3). Het jaarlijkse budget werd door de overheid weer verhoogd en er kwamen fondsen 

                                                 
23

 De Regt, Mauritshuis, 79-80. 
24

 De Regt, Mauritshuis, 75; Lonneke de la Mar, Fin de siècle in het Mauritshuis. Presentatie van de collectie van ‘negentiende-

eeuwsch stof’ ontdaan (Stageverslag, Den Haag 1989) 3. 
25

 De Regt, Mauritshuis, 75. 
26

 R.S. Gower, Handbook to the Art Galleries Public and Private of Belgium and Holland (Londen 1875) 38 (zoals geciteerd in: 

De La Mar, Fin de siècle, 2.) 

 
 

Afb. 3. De potkachel in de Potterzaal (± 1900) 
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beschikbaar voor de aankoop van de schilderijen. Critici uit die tijd beweerden dat ‘de periode 

van langdurige stilstand eindelijk voorbij was en er een nieuwe wind begon te waaien’.
27

 

Helaas overleed De Jonge al in 1880. Onderdirecteur en landschapsschilder Simon van 

den Berg (1812-1891) volgde hem op, maar tijdens zijn directoraat hebben er weinig ingrijpende 

veranderingen plaatsgevonden. Negen jaar later was het de beurt aan Bredius.
28

 

 

1.3 Bredius, 1889-1909 

 

Waar directeur De Jonge was gebleven met het doorvoeren van verbeteringen, ging Abraham 

Bredius (1855-1946) verder. Hij werd op 1 juli 1889 benoemd tot directeur. Tot dan toe waren 

het vooral schilders of kunstliefhebbers die deze functie hadden bekleed, maar nu kwam het 

directoraat voor het eerst in handen van een afgestudeerde kunsthistoricus.
29

 Voor het eerst werd 

er echte aandacht aan de esthetiek van de presentatie geschonken. De zalen werden opgeknapt, 

het negentiende-eeuwse donkere houtwerk werd lichter, het stucwerk werd weer wit en de 

overige, donkergrijze plafonds kregen een meer neutrale kleur.30 Ook liet hij voor het eerst de 

wanden met bruinrode stof bespannen in plaats van geplakt behangpapier.
31

 

Bredius was een bedreven kunsthistoricus. Hij koesterde een enorme belangstelling voor 

de zeventiende eeuw, en had een vermaarde reputatie als kunstkenner opgebouwd. ‘Als ik voor 

een schilderij sta, zie ik bliksemsnel, weeg, taxeer, in een onbewuste vergelijkingsmethode. Ik 

weet: het is hem, of: het is het niet.’, vatte hij ooit zijn talent samen.32 Bredius deed dan ook vele 

ontdekkingen rondom Hollandse schilders en onderzocht verschillende toeschrijvingen. De 

bekende historicus Hofstede de Groot had de functie van onderdirecteur en werkte samen met 

Bredius aan wetenschappelijk onderzoek van de collectie.
33

 Door zijn grote kunstkennis en 

talloze connecties was Bredius in staat om de Mauritshuiscollectie tijdens zijn directoraat enorm 

uit te breiden.34 Ook gaf hij een aantal schilderijen uit eigen bezit in bruikleen aan het museum.35  

                                                 
27
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28
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31
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33
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Tegen het einde van de negentiende eeuw had het Mauritshuis een indrukwekkende reputatie op 

weten te bouwen. Het bezoekersaantal bleef groeien en de topstukken die het museum inmiddels 

had bemachtigd kwamen de collectie zeer ten goede.36 Maar evenals De Jonge had de eigen-

zinnige Bredius het regelmatig aan de stok met Victor de Stuers; tot twee keer toe dreigde hij 

ontslag te nemen.
37

 In 1909 vertrok Bredius definitief als directeur, maar nog tot 1922 was hij als 

adviseur aan het Mauritshuis verbonden. Hij werd opgevolgd door onderdirecteur Wilhelm 

Martin (1876-1954).
38

 

 

1.4 Martin, 1909-1945 

 

‘Een echte museumman’, wordt Martin ook wel genoemd. Al vóór zijn aanstelling als directeur 

had hij een goede reputatie weten op te bouwen als hoogleraar kunstgeschiedenis in Leiden en 

conservator van het Leidse prentenkabinet.
39

 Met veel enthousiasme ging hij aan de slag. 

Ondanks Bredius’ toewijding voor het Mauritshuis was het nog steeds een somber en donker 

museum.40 Er werden plannen gemaakt om het interieur van het pand verder te restaureren, 

waarbij negentiende-eeuwse elementen plaats moesten maken voor een meer achttiende-eeuws 

karakter. Er werd meer eikenhout gebruikt en ook de stucplafonds kregen hun traditionele witte 

kleur weer terug. De wanden in de Trapzaal en de Potterzaal werden bespannen met donkerrood 

trijp, dat zelfs geperst werd op originele achttiende-eeuwse rollen.
41

  

Een bijzondere toevoeging in 1911 was een vijftal plafondschilderingen van Jacob de 

Wit, die hij in 1743 gemaakt had voor een woonhuis in Leiden. Het kale plafond van de 

Potterzaal werd bijgewerkt zodat deze schilderingen konden worden ingepast.
42

 Het oorspron-

kelijke, versierde plafond was namelijk verwijderd in de jaren dat het Mauritshuis dienst deed als 

Koninklijke Bibliotheek. In diezelfde zaal werd ook een oplossing bedacht voor het beloop van 

de kachelpijp.43 Na de Eerste Wereldoorlog werden er meer bouwtechnische correcties door-

gevoerd, zoals aan het dak en het schilderwerk. In 1925 ontstond zelfs het idee om de originele 

                                                 
36

 De la Mar, Fin de siècle, 8; Van der Ploeg en Buvelot, Koninklijk Kabinet, 40. 
37
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zeventiende-eeuwse schoorstenen van Pieter Post te reconstrueren. Helaas werd dit plan te duur 

bevonden.
44

  

In 1939 moest het Mauritshuis door de toenemende oorlogsdreiging de deuren sluiten. De 

belangrijkste werken uit de collectie werden verhuisd naar de speciale kunstbunkers bij Zand-

voort en in de Limburgse Sint Pietersburg.
45

 

 

1.5 De Vries, 1945-1970 

 

Na de oorlog was het de beurt aan Ary Bob de Vries (1905-1983). Met name op collectiegebied 

leverde hij een grote bijdrage aan het museum; volgens De Vries bleef het museum op deze 

manier ‘een levende instelling’. Maar liefst vijftig werken werden tijdens zijn bewind 

aangeschaft. Ook was er veel aandacht voor verbeteringen aan het gebouw zelf. In 1950 werd de 

rode wandbekleding vervangen door reliëfvelours in de wat meer bescheiden kleuren groen en 

crème. Een jaar later werden met oog op de brandveiligheid eindelijk de kolenkachels 

verwijderd.46 Om de inrichting wat oorspronkelijker te doen lijken, ging De Vries op zoek naar 

antieke meubels en voorwerpen om in de museumzalen te plaatsen.
47

 Deze nadruk op traditie 

bleek ook uit het feit dat de brede bordestrap uit 1822 vervangen werd door een smaller 

exemplaar. Deze leek meer op het originele ontwerp van Pieter Post.
48

 

 

Concluderend kunnen we stellen dat de hang naar het verleden binnen het beleid van het 

Mauritshuis altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. De Jonge wilde het exterieur weer in 

‘oorspronkelijke’ staat terugbrengen. Ook zijn navolgers deden hun best om het negentiende-

eeuwse elementen in het gebouw weg te werken en de achttiende-eeuwse inrichting in ere te 

herstellen. Zo bracht Bredius de wandbespanning weer terug, die gebruikelijk was in de luxere 

achttiende-eeuwse woonhuizen. Het sombere, negentiende-eeuwse houtwerk werd langzaamaan 

lichter en de stucplafonds werden weer wit. Dit verlangen naar de achttiende-eeuwse situatie is 

niet verwonderlijk. Hoewel het stadspaleis oorspronkelijk uit de zeventiende eeuw stamt, is het 

in 1704 immers volledig afgebrand. Hoe Johan Maurits zijn huis had ingericht is tot op zekere 
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hoogte wel te achterhalen.
49

 Dit zou echter niet meer overeenkomen met het interieur, dat na de 

brand weer opnieuw is opgebouwd en werd aangepast aan de achttiende-eeuwse maatstaven. 

Wanneer we nu het museum betreden lijkt er weinig veranderd te zijn. De zalen zijn nog 

steeds bekleed met wandbespanning, de schilderijen hangen traditioneel nagenoeg lijst-aan-lijst 

en ook het vaak rijkversierde houtwerk is nog steeds volop aanwezig. De museumzalen zijn zelfs 

ingericht met antieke tafels en stoelen om een zo authentiek mogelijke sfeer te creëren. Dit geeft 

wel aan dat het verleden altijd al een duidelijk stempel heeft gedrukt op de presentatie en de 

uitstraling van het Mauritshuis.  

                                                 
49
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2. Hoetink, 1972-1991 
 

Zo belanden we in het jaar 1972. Vanaf januari werd de functie van directeur bekleed door Hans 

R. Hoetink (1929). Hoetink, met een kunsthistorische achtergrond, was vóór deze aanstelling 

hoofd van de afdeling prenten en tekeningen in het museum Boijmans Van Beuningen.
50

 Evenals 

veel van zijn voorgangers zou ook Hoetink een eigen stempel drukken op het museum. Wél ging 

dit stempel hier en daar wat verder dan wat men van het traditionele Mauritshuis gewend was. 

 

2.1 Restauratie en herinrichting 

 

Een ingrijpende verandering die plaatsvond tijdens 

Hoetinks bewind springt direct in het oog: de totale 

renovatie. Zoals we hebben gezien was de staat van 

het Mauritshuis, ten tijde van Hoetinks aanstelling, 

verre van optimaal; het museum miste een aantal 

noodzakelijke faciliteiten.
51

 De nieuwe directeur 

nam dan ook snel een aantal resolute besluiten: als 

men het Mauritshuis wilde klaarstomen voor de 

toekomst, moest het gebouw grondig onder handen 

worden genomen.52   

 Allereerst werd er voorzien in het beperkte 

aantal personeelsruimten door het souterrain van het 

museum te restaureren en opnieuw in te richten. Deze vertrekken kwamen in 1979 gereed.
53

 Dit 

was echter nog maar het begin. Omdat het Mauritshuis nog steeds te klein bleek om alle 

verschillende afdelingen in onder te brengen en het gebouw toe was aan een grondige restauratie, 

sloot het museum in 1981 zijn deuren. Tussen 1982 en 1987 werd het gebouw totaal gerenoveerd 

en aangepast aan de eisen die destijds aan moderne musea werden gesteld (afb. 4).
54

 

Bij de buitenkant ging Hoetinks voorkeur uit naar de situatie van het gebouw van ná de 

verwoestende brand uit 1704. Na overleg met de Monumentenzorg konden echter niet alle 
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achttiende-eeuwse elementen worden gerestaureerd: de ruime raamindeling werd hersteld, maar 

de schoorstenen kregen een modern metalen ontwerp. Hoetink vond deze echter zo lelijk, dat hij 

afstand nam van de schoorstenen. Uiteindelijk werden deze niet geplaatst.55  

Ook wat de inrichting betrof had Hoetink een zekere hang naar het verleden. Zo stelde de 

Rijksgebouwendienst voor om de zaalwanden wit te laten, maar Hoetink wilde juist dat het 

Mauritshuis er ‘rijk en feestelijk’ uit zou zien. De Trapzaal kreeg dan ook een rode wand-

bespanning, de Potterzaal en de kleinere kabinetten geel, en de overige zalen groen. Sommige 

zalen waren al eerder bekleed met rode of groene wandbespanning, maar geel was een vrij 

ongebruikelijke kleur. Hoetink vond dat ‘de museale collectie beter tot haar recht kwam tegen de 

kleurige achtergrond’.
56

 Goed passend bij 

deze wandbespanning werden er uit 

dezelfde stof gordijnen gemaakt, met 

daarin een Marot-motief in verweven. 

Daniël Marot (1661-1752) was in de acht-

tiende eeuw een toonaangevende Franse 

ontwerper. Hoewel het Mauritshuis na de 

verbouwing geschikt was geworden als 

museum, vond Hoetink het belangrijk om 

het oorspronkelijke huiselijke karakter van 

het pand te benadrukken. Behalve door het 

ophangen van de gordijnen probeerde hij dit te bewerkstelligen door antieke meubelstukken in 

het museum te plaatsen, zoals een gebeeldhouwde Marot-tafel uit het begin van de achttiende 

eeuw. Hiermee trad Hoetink in de voetsporen van zijn voorganger, die reeds begonnen was met 

het verzamelen van meubelstukken voor de museumzalen (afb. 5). Om een sfeer van gastvrijheid 

te creëren beperkte hij zich echter niet tot meubilair, maar werden er ook terracotta vazen met 

bloemen en kroonluchters geplaatst.
57

 De bezoeker moest zich kunnen wanen in een achttiende-

eeuws, rijk ingericht stadspaleis. 

 Een goed voorbeeld van deze beleving is de Gouden Zaal, die in de achttiende eeuw 

gebruikt werd als feestzaal. Wanneer we deze ruimte binnentreden, voelt het bijna alsof we een 

sprong terug in de tijd maken (afb. 6). Het houten snijwerk is hier en daar rijk versierd met 
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Afb. 5. Antieke meubels in de museumzalen 
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bladgoud en voor de kunstkenner zijn de wandschilderingen te herkennen als werken van de 

Italiaanse schilder Pellegrini (1675-1741). De zaal wordt sfeervol verlicht door twee houten 

kroonluchters en twaalf wandarmen.58 Helaas geen echt kaarslicht meer, maar als we ons 

proberen voor te stellen hoe deze zaal vroeger werd verlicht met flakkerende kaarsjes, lijkt het 

nét zoals toen. Met de nadruk op nét. Veel van de ‘rekwisieten’ die Hoetink na de verbouwing in 

het Mauritshuis liet plaatsen, zijn namelijk afkomstig uit een andere tijd of plaats dan het Haagse 

stadspaleis. Twee terracotta vazen en een marmeren wijnkoeler die elders in het gebouw zijn 

geplaatst dateren  uit de negentiende eeuw59; niet uit de achttiende eeuw die Hoetink bij de 

herinrichting voor ogen had. Sommige objecten gaan echter nog een stap verder. De wandarmen 

(afb. 7) in de Gouden Zaal zijn zelfs helemaal niet antiek: dit zijn getrouwe replica’s naar een 

model in het stadhuis van Enkhuizen.
60

 De twee kroonluchters, in de stijl van Marot, zijn tevens 

gekopieerd naar een origineel.
61

 Ook in de hal heeft er jarenlang een lantaarn gehangen die een 

replica was van een exemplaar in Kasteel Amerongen.62 Ter gelegenheid van de heropening 

ontving Hoetink in 1987 een aantal schenkingen waarmee hij deze replica’s kon financieren. De 

kopieën zijn volgens een speciale werkwijze nagegoten in kunststof , waardoor de vorm 

getrouwer is dan wanneer de objecten in hout zouden worden nagemaakt.
63
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2.2 Verleden tegenover heden 

 

Hoetink schroomde totaal niet om objecten in zijn museum 

te zetten die niet authentiek waren voor het Mauritshuis. 

Belangrijk was om de sfeer van het achttiende-eeuwse 

stadspaleis te doen herleven voor de bezoeker. Deze op het 

verleden teruggrijpende toevoe-gingen betekenden echter 

niet dat de directeur een conservatieve smaak had: 

 

‘In dit museum, gevestigd in een 17
e
 eeuws gebouw, huist een 

collectie 17
e
 eeuwse schilderijen, die toch worden gezien door 

de ogen van de moderne tijd. Dat pleit voor een levend museum, 

waaraan actuele elementen worden toegevoegd.’
64

 

 

Eén van deze actuele elementen was een vooruitstrevend 

lampmodel om de museumzalen te verlichten, bestaande 

uit autolampjes (afb. 8).
65

 Maar ook op het gebied van 

collectievorming was Hoetink niet wars van moderne 

invloeden. Dit blijkt duidelijk uit de abstracte 

plafondschildering boven de Trapzaal (afb. 9 en 10). In het 

kader van de Eénprocentsregeling Beeldende Kunst werd 

opdracht gegeven tot een ‘feestelijk-dynamische’ 

schildering. Ger Lataster kwam als winnaar uit de bus, en 

schilderde in 1987 zijn monumentale voorstelling Icarus 

Atlanticus op het plafond van het museum, als slotakkoord 

van de grootse verbouwing.
66

 Een drastisch en overheersend kunstwerk voor het Mauritshuis, dat 

nog altijd wisselende reacties oproept bij de museumbezoekers. Niettemin wist Hoetink dit 

besluit goed te onderbouwen. De schildering zou de sfeer oproepen uit de tijd van Johan Maurits; 
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hij had zijn huis immers versierd met exotische rariteiten 

en schilderingen uit Brazilië. Zo zou de actualiteit van het 

Mauritshuis worden geaccentueerd.67
 

Ook was de opdracht voor een nieuw kunstwerk 

niet vreemd binnen de geschiedenis van het museum. Na 

de brand in 1704 kreeg de Italiaanse schilder Pellegrini, 

toen een ‘moderne’ kunstenaar, tevens opdracht om een 

aantal schilderingen te maken. Hoetink: Ook latere 

eeuwen hebben hun sporen achtergelaten. In die zin 

sloten wij aan bij de traditie toen wij besloten Ger 

Lataster een plafondschildering te laten maken.’
68

 

Naast het verleden was het heden voor Hoetink 

ook van groot belang. Dit kwam niet alleen bovenin het 

museum tot uitdrukking, maar ook in het souterrain, dat 
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Afb. 9. Ger Lataster,  
Icarus Atlanticus, 1987 

 

 

 

 
 

Afb. 10. De Trapzaal 
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tijdens de verbouwing grondig was aangepakt. Aan de ene kant van de ruimte werd het Portret 

van koningin Beatrix van de hand van Andy Warhol opgehangen, met daar tegenover een 

borstbeeld van Johan Maurits, de stichter van het Mauritshuis (afb. 11 en 12).69 Twee leden van 

de koninklijke familie – weliswaar met zo’n 300 jaar ertussen – werden oog in oog gezet in het 

Mauritshuis; traditioneel tegenover modern.
70

 Hoewel we het borstbeeld van Johan Maurits niet 

voor de volle honderd procent traditioneel kunnen noemen: dit exemplaar was een kopie naar het 

origineel uit de zeventiende eeuw. Zoals hierboven al duidelijk werd had Hoetink geen moeite 

met kopieën om de inrichting van het museum te verfraaien. Hier hebben we echter te maken 

met een kunstwerk waarvan – anders dan bij een kroonluchter of een vaas – oorspronkelijk maar 

één exemplaar bestaat. Waarom zette Hoetink hier een kopie neer in plaats van het origineel? 

Daarvoor maken  we een sprong terug in tijd, naar het jaar 1664. 
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Afb. 11. Andy Warhol, Portret van  

Koningin Beatrix, 1985 

 
 

Afb. 12. Replica van Johan Maurits, 1986 
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2.3 Oorsprong van het borstbeeld 

 
Bartholomeus Eggers (ca. 1630-1692) had in 1664 een behoorlijke reputatie als beeldhouwer 

weten op te bouwen. Hij was in zijn tienerjaren naar Amsterdam vertrokken, waar hij de gewel-

dige kans kreeg om de bekende Artus Quellinus te helpen met de totstandkoming van diens 

beeldhouwwerk voor het nieuwe stadhuis op de Dam. In 1663 vestigde Eggers zich als zelf-

standige meester, waarna het succes niet lang op zich liet wachten. In datzelfde jaar wist hij een 

opdracht binnen te slepen voor niemand minder dan de keurvorst Frederik Willem van 

Brandenburg (1620-1688).
71

 Johan Maurits, twintig jaar eerder door de keurvorst tot stadhouder 

van Kleef benoemd, gaf Eggers een jaar later een opdracht; hij wilde zichzelf door de talentvolle 

beeldhouwer in marmer laten vereeuwigen. Kennelijk was de stadhouder zeer tevreden over het 

resultaat. Enkele jaren later zou Eggers tevens het beeldhouwwerk verzorgen in de tuin van zijn 

stadhouderlijk paleis de Prinzenhof 

bij Kleef, en kreeg hij zelfs een 

eigen werkplaats op het landgoed 

rondom het Mauritshuis.
72

 

Het borstbeeld zou ge-

plaatst worden in de tuin nabij het 

Mauritshuis, waarvoor in 1668 het 

eerste ontwerp werd gemaakt (afb. 

13).
73

 Maurits Post (1645-1677) – 

zoon van Pieter Post, één van de 

architecten van het Mauritshuis – 

kreeg deze opdracht toegewezen.
74

 

De lap grond waar de tuin zou 

komen lag recht tegenover de 

ingang van het huis en maakte 

halverwege een knik, die langs de 
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Afb. 13. Maurits Post, Tuin van het Mauritshuis, 1668 
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Hofgracht liep.
75

 Via een tunnel onder het voorplein kon Johan Maurits zijn tuin bereiken.
76

 

Kosten noch moeite werden gespaard: op verschillende plekken in de tuin werden bijzondere 

bouwsels geplaatst, zoals een schelpengrot en een lusthuis. Het door Eggers vervaardigde 

borstbeeld kreeg een eigen plekje in de tuin. Het beeld werd - uiteraard goed zichtbaar - aan het 

eind van de lange gezichtsas geplaatst (op de afbeelding rood omcirkeld).
77

 

Een bescheiden heerschap kunnen we Johan Maurits niet bepaald noemen. Wanneer men 

de tuin binnentrad, was de statige buste - door de plaatsing aan het einde van de kijkas – een 

duidelijke blikvanger. Ook als we het beeld van dichtbij bekijken is er weinig bescheidenheid te 

bespeuren (afb. 14). In vol ornaat zien we Johan Maurits in zijn legerkostuum staan. De 

stadhouder heeft zich laten afbeelden met de Olifantsorde, een onderscheiding die hij ontving 

van de koning van Denemarken, te zien onder zijn 

opgeheven arm. Ook het Johannieterkruis is 

duidelijk zichtbaar bij Johans rechterhand.78  

Iedereen moest blijkbaar kunnen zien hoe 

succesvol Johan Maurits’ militaire loopbaan was. 

Als we Maurits Post mogen geloven, was de buste 

goed gelijkend. In 1670 schreef de ontwerper over 

het borstbeeld:  

 

‘Veel mensche hier kommende, haer seer verwonderen 

over die kostellijke stuck werck, ick hadde noot sellever 

gedach, dat dit beelt hem soo treffelijk soude verthont 

hebben.’
79 

 

De buste stond toen echter niet meer te pronken in 

de tuin van het Mauritshuis. In 1669 had Johan 

Maurits alweer een andere bestemming voor het 

beeld in gedachten.
80

 De laatste decennia van zijn 
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Afb. 14. Bartholomeus Eggers, Borstbeeld van  

Johan Maurits, 1664 (het origineel) 
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leven hield Maurits zich namelijk druk bezig met zijn grafmonument. Hij had ambitieuze 

plannen: maar liefst vier keer koos hij voor een andere plaats om zich te laten begraven. 

Aanvankelijk had het Duitse Kleef zijn voorkeur. Reeds in 1656 gaf hij opdracht om een 

grafkapel te bouwen op de helling boven het Kermisdal. In 1663 liet hij door ene Herman Pithan 

een sarcofaag gieten, om deze later te plaatsen op de Ruheberg boven het amfitheater. Deze 

gietijzeren tombe werd uiteindelijk in Bergendael nabij Kleef in de openlucht geplaatst.
81

 Toch 

was Johan Maurits zelfs over dit bijzondere grafmonument nog niet tevreden. Uiteindelijk liet hij 

in Siegen een groot familiegraf bouwen, de Fürstengruft genaamd, waarvoor Maurits Post de 

ontwerpen maakte.
82

 Al tijdens de bouw van het graf werd rekening gehouden met het door 

Bartholomeus Eggers gemaakte borstbeeld; er werd een speciale nis voor het beeld vrij gehouden 

(afb. 15). In 1669 werd de buste in opdracht van 

Johan Maurits naar Siegen gebracht, waarna het in 

april 1670 geplaatst werd.83 Datzelfde jaar werd het 

grafcomplex voltooid. Maar zelfs toen kon de 

grafkelder Johans volledige goedkeuring niet 

wegdragen; nog drie keer wisselde hij van mening 

tussen Bergendael en Siegen. De dag voordat hij 

stierf, op 19 december 1679, koos hij toch voor de 

Fürstengruft in Siegen. Hier ligt hij nog steeds 

begraven.
84

 Ook het borstbeeld bevindt zich nog in de 

grafkelder, die niet openbaar toegankelijk is.
85

 

Hoetinks belangrijkste motivatie voor de 

plaatsing van een kopie in plaats van het originele 

borstbeeld is simpel. Het origineel bevindt zich bij 

het grafmonument; het zou natuurlijk uiterst ongepast 

zijn om het beeld daar weg te halen - als de gemeente 

Siegen, formeel de eigenaar, dat überhaupt al zou 

toelaten. Maar waarom koos Hoetink in de eerste 

plaats voor een kopie van dít portret? Het Mauritshuis 
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Afb. 15. Het originele borstbeeld, in een 
hooggelegen nis in de Fürstengruft 
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had van Johan Maurits al een portretschilderij gemaakt door Jan de Baen in zijn bezit
86

, maar 

kennelijk was de directeur op zoek naar iets monumentalers om de stichter te eren. 

 

2.4 De menselijke maat van het Mauritshuis 

 

 

Wat Hoetink altijd als een grote kwaliteit van het Mauritshuis zag, was ‘de menselijke maat’ van 

het gebouw. Het pand is oorspronkelijk bedoeld als woonhuis, wat het een intiem en kleinschalig 

museum maakt.
87

 Niet alleen liet hij dit zoals we net al zagen benadrukken door het plaatsen van 

antiek (of antiek uitziend) meubilair, maar ook door ‘de kleurrijke persoon van de oorspron-

kelijke bewoner te verlevendigen’.
88

 Hoetinks voorganger De Vries had al eerder een tentoon-

stelling over deze persoon georganiseerd, genaamd Maurits de Braziliaan in 1953. Inmiddels 

waren er echter een hoop nieuwe gegevens rondom Johan Maurits aan het licht gekomen, 

waardoor Hoetink een nieuwe tentoonstelling van belang achtte. Bovendien was het in 1979 

driehonderd jaar geleden dat Maurits stierf. Het Mauritshuis, dat zijn naam en ontstaan natuurlijk 

aan deze man te danken heeft, wilde deze gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
89

  

Zodoende werd in dat jaar de tentoonstelling Zo wijd de wereld strekt georganiseerd, de 

vertaling van ‘Qua patet orbis’, de lijfspreuk van Johan Maurits.
90

 Men wilde de aandacht 

vestigen op Maurits als bevorderaar van kunsten en wetenschappen, waarbij het accent lag op 

zijn tijd in Brazilië. Ook wilde het museum laten zien wat voor onbekende bijzonderheden er uit 

de Nieuwe Wereld kwamen en hoe de Nederlanders hierop reageerden.
91

 Daarom werden er niet 

alleen schilderijen geëxposeerd, maar ook objecten die tot de verzameling van Maurits 

behoorden (afb. 16 en 17). Zo konden de bezoekers iets proeven van de ‘bijzondere sfeer van dit 

‘Haagse’ stukje Brazilië’.
92

 De tentoonstelling ging gepaard met de publicatie van een 

omvangrijke, wetenschappelijke essaybundel rondom het leven van de gouverneur.93 
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Tussen al de exotische objecten die 

werden getoond bevond zich ook het 

marmeren borstbeeld van Johan 

Maurits.
94

 Het originele werk van 

Eggers was voor deze gelegenheid 

vanuit de grafkelder in Siegen overge-

bracht naar Den Haag. Hij werd op een 

sokkel gezet en kreeg een plekje in de 

Trapzaal (afb. 16).
95

 Dat het borstbeeld 

als een zeer belangrijk stuk voor de 

expositie werd beschouwd, blijkt wel 

uit het feit dat de buste het voorkaft van 

de tentoonstellingscatalogus sierde. 

Hier was dus nog geen sprake van een 

kunststoffen kopie; blijkbaar kon de 

gemeente Siegen het borstbeeld gedu-

rende twee maanden wel missen. Maar 

kennelijk waren deze twee maanden 

voor Hoetink niet voldoende om de 

geschiedenis rondom de naamgever van 

het Mauritshuis op te frissen.
96

 

 

2.5. De opdracht voor een replica 

 

Volgens Hoetink verdiende het borstbeeld een vast plekje in het Mauritshuis. Natuurlijk was het 

geen optie om het origineel bij het grafmonument weg te halen, waardoor de directeur iets anders 

moest verzinnen. Tijdens de grote herinrichting van het museum in de jaren tachtig gaf Hoetink 

                                                 
94

 Van den Boogaart en Duparc, Zo wijd de wereld strekt, 63. 
95

 Broos en Van Leeuwen, Twee decennia, 14. 
96

 Ibidem, 30. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afb. 16. De Trapzaal tijdens de tentoonstelling 
Zo wijd de wereld strekt, 1979 

 

 
 

Afb. 17. Verschillende ‘naturalia’ tijdens  
Zo wijd de wereld strekt, 1979 
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opdracht om een kopie van het borstbeeld te maken, als blijvend eerbetoon aan de oorspron-

kelijke bewoner.
97

 

In het kader van de verbouwing werden een aantal schenkingen aan het Mauritshuis 

gedaan. Dit kon ook in een meer concretere vorm, zoals een object ten bate van de inrichting. Zo 

werd de vervaardiging van de kopie van het borstbeeld gefinancierd door baron H.H. Thyssen 

Bornemisza, ere-voorzitter van de stichting Vrienden van het Mauritshuis.
98

 De kopie zou ten 

tijde van de heropening van het museum in juni 1987 klaar zijn. Hoetink nam persoonlijk de 

opdracht voor de replica onder zijn hoede, maar helaas bracht hij weinig verslag uit van zijn 

plannen; over de opdracht zijn slechts twee brieven overgeleverd.
99

 Wel is duidelijk dat Hoetink 

al enkele jaren met het idee rondliep. Reeds in 1982 had hij namelijk contact gelegd met Hans 

Reinhardt, burgemeester van Siegen en de Duitse firma Kunstguss Eschenburg. In de brief die 

hij in januari 1986 verstuurde aan de bedrijfsleider van deze firma, spreekt hij zijn voornemen uit 

om ten tijde van de heropening van het Mauritshuis 

een kopie van de buste op een ereplaats neer te zetten. 

Blijkbaar bestond aanvankelijk de wens om de kopie 

in brons te gieten, maar de voorkeur van de firma 

Kunstguss Eschenburg ging uit naar een soort 

‘Kunststeinabguss’,100 in het jaarverslag wat geraffi-

neerder ‘kunstmarmer’ genoemd.
101

 Het beeld moest 

zo goed mogelijk op het origineel lijken:‘Betreffs 

Struktur und farbe möchte ich Sie höflichst bitten 

soviel wie möglich dem Original anzupassen’,
102

 schrijft Hoetink dan ook. Twee dagen na de 

feestelijke heropening van het Mauritshuis op 4 juni 1987103, sprak Hoetink in een brief aan 

baron Thyssen-Bornemisza zijn dank uit voor de ‘beautiful and well made cast of the bust of 

Johan Maurits van Nassau’. Ook schreef Hoetink dat hij de kopie heeft laten plaatsen in het 

midden van het museum.
104
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Afb. 18. Het hernieuwde souterrain, 1987 
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Dit midden van het museum betekende echter niet dat de kopie daadwerkelijk in het museum 

stond. Het beeld kreeg een plek in het hernieuwde souterrain (afb. 18) - op hetzelfde niveau als 

de bezoekersentree - en werd neergezet in een nis die gelegen was aan de gang tussen het 

restaurant en de museumwinkel (afb. 12 en 19).
105

 In Hoetinks ogen was dit echter nog niet 

voldoende eerbetoon. In de vloer vóór het beeld en uitgestrekt over de hele gang werd de tekst 

gebeiteld: ‘JOHANNES MAVRITIVS NASSOVIAE COMES BRASILIAE PRAEFECTVS MILES 

DUX PRINCEPS ARCHITECTVS FAVTOR ARTIVM’, te vertalen als ‘Johan Maurits, graaf van 

Nassau, gouverneur van Brazilië, voornaam legeraanvoerder, architect, kunstbeschermer’.106  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het lijkt een behoorlijk plechtige omlijsting voor een replica. Wilde Hoetink soms de indruk 

wekken dat het om een origineel, marmeren beeld ging? Op de foto (afb. 19) zien we dat er voor 

het beeld zelfs een reling werd aangebracht om enige afstand tussen het beeld en de bezoeker te 

bewaren. Als bezoeker zou je denken dat deze scheiding dient om het ‘kunstwerk’ te beschermen 

tegen te nieuwsgierige toeschouwers. Maar de reling was niet zozeer een bescherming van het 

beeld, maar van de bezoeker. De buste bevond zich namelijk achter een soort afstapje; de reling 
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Afb. 19. De replica in de nis in het souterrain, 1987 
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moest voorkomen dat de bezoekers hierover struikelden.
107

 Deze afscheiding was dus niet zozeer 

vanwege de grote waarde van het object, maar de oplossing voor een praktisch probleem.  

Ook was het duidelijk voor het publiek dat het hier om een kopie ging. Bij de buste werd 

een bordje opgehangen met de volgende tekst: 

 

‘Johan Maurits van Nassau door Bartholomeus Eggers 1664. 

Kopie naar het oorspronkelijke beeld in de Fürstengruft te Siegen, Duitsland. 

Aangeboden door Baron H.H. Thyssen-Bornemisza ter gelegenheid van de heropening van het 

Mauritshuis in juni 1987.’
108 

 

Ondanks de nadrukkelijke presentatiewijze, wilde Hoetink dus geenszins verbloemen dat het 

beeld een replica van het origineel was. Wel maakte hij een duidelijk onderscheid tussen de 

kunststoffen replica en de schilderijencollectie: het beeld werd immers niet in een museumzaal 

geplaatst, maar in het souterrain. De replica bevond zich dus letterlijk op een ander niveau dan 

de schilderijencollectie. Sowieso was de aanschaf van een beeldhouwwerk een bijzonderheid; 

sculptuur is binnen het verzamelbeleid nooit benadrukt en heeft in het Mauritshuis altijd een 

bescheiden plek ingenomen tussen de schilderijen.
109

  

Ook kreeg de kopie een ander soort inventarisnummer. Waar de schilderijen gewoon 

werden doorgenummerd, kreeg het borstbeeld de toevoeging ‘KN’: kunstnijverheid. Alle 

stukken die binnen deze categorie vallen – meubelstukken, vazen, lampen, gordijnen etc. – 

krijgen geen collectie inventarisnummer zoals een nieuw aangekocht schilderij. Zij hebben de 

status van ‘rekwisiet’ en dienen als aankleding van het museum.
110

 Een kunstwerk? Nee, de 

‘beautiful and well made cast’ was een geslaagd stukje kunstnijverheid, dat ondanks zijn 

kwaliteit en de exacte gelijkenis met het origineel niet de status kreeg van collectiestuk. Waarom 

niet? Waar komen deze opvattingen rondom het verschil tussen echt en onecht vandaan, en 

waarom is een origineel object waardevoller dan een letterlijke kopie? Tijd om enkele theorieën 

over authenticiteit onder de loep te nemen. 

 

 

                                                 
107

 Naar aanleiding van een gesprek met Quentin Buvelot, hoofdconservator van het Mauritshuis, op 8 september 2008. 
108

 Brief van Hoetink aan baron H.H. Thyssen-Bornemisza. 
109

 Peter van der Ploeg en Quentin Buvelot, Met hart en ziel. Frits Duparc als directeur van het Mauritshuis, 1991-2008 (Zwolle 

2008) 65. 
110

 Naar aanleiding van een gesprek met Quentin Buvelot, hoofdconservator van het Mauritshuis, op 8 september 2008. Zie ook: 

Broos en Van Leeuwen, Twee decennia, 112-117. 



 

28 

 

3. Theorieën rondom authenticiteit 
 

3.1 History versus heritage binnen het authenticiteitsdebat 

 

Authenticiteit en musea zijn onlosmakelijk verbonden. Volgens historici Rob van der Laarse en 

Peter Mensch steunt het aanzien van het museum nog steeds op het vertrouwen in de 

authenticiteit van de getoonde objecten. Uit onderzoek bleek zelfs dat mensen musea als het 

meest betrouwbare medium beoordelen.
111

 Maar in hoeverre is dit vertrouwen nog terecht? 

Tegenwoordig wordt in veel musea namelijk steeds meer waarde gehecht aan de ‘authenticiteit 

van het verhaal’; door middel van replica’s, diorama’s en hand-helds kan in sommige gevallen 

beter worden uitgedrukt ‘hoe het vroeger was’.112  

Binnen deze ontwikkeling lijkt ‘het authentieke object’ een steeds minder belangrijke rol 

te gaan spelen. Maar wanneer is er eigenlijk sprake van een authentiek object? Door David 

Lowenthal werd het begrip authenticiteit ooit omschreven als ‘the true as opposed to the false, 

the real rather than the fake, the original, not the copy’
113

. Een object dat daadwerkelijk authen-

tiek is, staat voor het goede. Het is het één of het ander, echt of nep, waartussen geen gradatie 

bestaat. De materiële authenticiteit moet kunnen worden gewaarborgd. Binnen de historische 

wereld wordt er dan ook veel waarde gehecht aan ‘het echte’, of ‘de waarheid’.
 114

 Walter 

Benjamin schreef reeds in 1936 dat de voorwaarde voor authenticiteit de aanwezigheid van een 

origineel is. Dit origineel is uniek en bezit een soort ‘aura’, waaraan een reproductie niet kan 

tippen.115  

Anders dan de historische denkwijze is de meer populaire erfgoedbenadering. De laatste 

decennia is de belangstelling voor geschiedenis enorm gegroeid.
116

 Niet alleen musea schoten als 

paddestoelen uit de grond, maar ook andere media zoals film, televisie en toerisme begonnen 

steeds vaker het verleden aan te wenden. Geschiedenis was niet langer uitsluitend het werk-
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terrein van historici; het werd van iedereen.
117

 De historische benadering kwam hierdoor tegen-

over de erfgoedbenadering te staan: history versus heritage. Voor historici is geschiedenis een 

analytisch begrip, maar binnen de erfgoedbenadering wordt geschiedenis meer gebaseerd op 

ervaring, nostalgie, emoties en vanuit het heden belicht. Van der Laarse stelt zelfs: ‘Erfgoed is 

daarmee meer verwant aan herinnering dan aan geschiedenis’.
118

 Historici trachten juist een zo 

betrouwbaar mogelijke historische werkelijkheid aan het publiek te tonen, en zijn zodoende 

afkerig van subjectieve en idealiserende factoren, zoals nostalgie en verbeelding. Waar de 

waarheid en authenticiteit voor historici centraal staan, gaat het bij erfgoed juist om de suggestie 

en de beleving hiervan.
119

  

 Zodoende kan er gesteld worden dat er binnen de erfgoedbenadering genuanceerder met 

authenticiteit wordt omgesprongen dan bij de historische methode. Gregory Ashworth droeg met 

zijn theorie sterk bij aan deze nuancering. Hij onderscheidt maar liefst zeven vormen van 

authenticiteit: die van de maker, het materiaal, de functie, het concept, de geschiedenis, het 

geheel en de context (of de locatie). Ook noemt hij de authenticiteit van de beleving (‘experiental 

authenticity’), waaronder hij alles verstaat wat de bezoeker – terecht of onterecht – als authentiek 

ervaart.
120

 Nauw verwant aan Ashworths contextuele authenticiteit is de theorie van Dean 

MacCannell over ‘staged authenticity’. Een gebruik of object wordt ten onrechte gepresenteerd 

alsof het daadwerkelijk authentiek is. Het doel hiervan is om de toeschouwer te vermaken, maar 

deze wordt door deze ‘geënsceneerde authenticiteit’ in feite voorgelogen.
121

  

Sommige wetenschappers gaan echter nóg verder in de contextuele veranderingen 

rondom een al dan niet authentiek object. Van Mensch beweert dat objecten door de museale 

context eerder als authentiek worden beschouwd.
122

 Joseph Pine, marketingdeskundige, stelt 

daarentegen dat objecten volledig uit hun authentieke context zijn gehaald wanneer zij in een 

museum worden geplaatst. Volgens hem is een museumobject door deze contextverandering niet 

‘echter’ dan een achtbaan.
123

 Lowenthal beaamt dit: ‘Every relic displayed in a museum is a fake 

in that it has been wrenched out of its original context.’
124
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Over authenticiteit zijn er dus een aantal uiteenlopende opvattingen in omloop. De beleving van 

een object of presentatie kan binnen de erfgoedbenadering samenhangen met een bepaalde 

opvatting over authenticiteit, zoals Ashworths conceptuele authenticiteit. Het hoeft dan niet 

noodzakelijk om een écht oud object te gaan, waardoor de materiële authenticiteit – anders dan 

bij de historische methode – geen voorwaarde is om een historische sensatie bij de toeschouwer 

op te roepen.
125

 Natuurlijk moet het dan wel om een geloofwaardige replica gaan. Doordat er 

steeds betere technische methodes worden ontwikkeld, wordt ook de kwaliteit van de replica 

steeds beter. Een kopie is vaak niet meer van echt te onderscheiden, wat een grote bedreiging 

vormt voor de kracht van het (materiële) authentieke object. Ook bieden replica’s of hand-helds 

vaak meer mogelijkheden voor de bezoeker, die door deze kopieën meer inzicht kan krijgen in 

de wijze waarop het object werd gebruikt.
126

 

 

3.2 Hoe authentiek is de replica? 

 

Hoe is de kopie van de buste van Johan Maurits in deze context te plaatsen? En in hoeverre 

kunnen we eigenlijk spreken van een ‘nagemaakt’ exemplaar? De kopie is immers een exact 

afgietsel van het originele marmeren beeld, waarvan op nauwkeurige wijze een mal werd 

vervaardigd. Hierdoor zijn de afmetingen, details en zelfs de kleur en structuur perfect 

geëvenaard. De kopie is niet van echt marmer te onderscheiden. Volgens Quentin Buvelot, 

hoofdconservator van het Mauritshuis, is de replica de best denkbare kopie van het origineel. 

Enkele jaren geleden heeft hij het origineel gezien bij een bezoek aan de Fürstengruft, en noemt 

de kopie ‘erg goed geslaagd’.
127

 

De conceptuele authenticiteit (Ashworth) is zodoende behouden gebleven. Ook kunnen 

we stellen dat zowel de contextuele als de functionele authenticiteit min of meer onveranderd is. 

Het borstbeeld was oorspronkelijk bedoeld voor de tuin van het Mauritshuis, ter ere van de 

stichter. De tuin bestaat niet meer, maar een goed alternatief vormt het museum waarvan Johan 

Maurits immers de naamgever was. Net zoals vroeger fungeert ook dit exemplaar van het 

borstbeeld als eerbetoon aan de stadhouder, waardoor ook de functionele authenticiteit nog 

aanwezig is. Waar de moderne kopie echter tekort schiet, is de materiële authenticiteit: van het 

originele materiaal is hier immers geen sprake. Ook voldoet de replica niet aan ‘the hand of the 
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master’, of de authenticiteit van de maker. Hier zijn echter een aantal belangrijke kanttekeningen 

bij te plaatsen.  

 Het originele borstbeeld was bedoeld als kunstwerk; het had een esthetische functie, een 

uniek concept en was door middel van noest vakmanschap gecreëerd. Weliswaar was er ook een 

onderliggende (impon)erende functie, maar in zijn essentie was de buste bedoeld om te sieren. 

Een echte Eggers, van de hand van de meester. Binnen de schilderkunst wordt de mate van 

authenticiteit bepaald door de relatie tussen de schilder en het aan hem toegeschreven werk.
128

 

Een Rembrandt is pas een échte Rembrandt als hij het werk zelf geschilderd heeft, niet een van 

zijn leerlingen. Maar dit is niet bij alle kunstdisciplines zo vanzelfsprekend. Binnen de 

prentkunst worden de prenten door de kunstenaar gegraveerd in hout of koper en daarna op 

papier afgedrukt. Het kunstwerk an sich is echter niet deze oorspronkelijke plaat hout of koper, 

maar de vellen papier waarop de voorstelling wordt afgedrukt. De beeldhouwkunst kende een 

vergelijkbaar indirect productieproces; Jones beweert dat de beelden tot de 19de eeuw niet 

werden uitgehakt door de beeldhouwer zelf, maar door zijn assistenten. De beeldhouwer zelf 

speelde doorgaans geen rol in dit procédé, maar aangezien zijn ontwerp model stond voor het 

beeld, droeg het resultaat wel zijn naam. De werkwijze van de beeldhouwer zou dus veel gemeen 

hebben met dat van een graveur.
129

  

Binnen de schilderkunst hechten we veel waarde aan de ‘hand van de meester’, oftewel 

de authenticiteit van de maker. Niet voor niets werd in de jaren tachtig het Rembrandt Research 

Project opgezet om toeschrijvingen aan Rembrandt te controleren. Wanneer een werk door zijn 

leerlingen blijkt te zijn geschilderd, krijgt het werk een andere status. Het verliest de 

toeschrijving aan Rembrandt en krijgt de naam van de desbetreffende leerling, of wordt soms 

zelfs bestempeld tot een anonieme atelierkopie of -studie.130 Voor een beeldhouwer ligt dat 

anders: ook Rodin werkte met assistenten, maar anders dan binnen de schilderkunst wordt een 

beeld dat afkomstig is uit zijn atelier (en dus niet geheel eigenhandig door Rodin gemaakt is) niet 

de status van kopie.
131

  

Kunnen we zodoende stellen dat het origineel van Eggers net zo min ‘origineel’ is als de 

moderne kopie? We kunnen helaas niet meer achterhalen of Eggers assistenten had en wat hij al 

dan niet zelf gebeeldhouwd heeft. Hoewel hij een aardige reputatie had, was hij natuurlijk niet 
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van het formaat ‘Michelangelo’ of ‘Rodin’; wellicht maakte Eggers al zijn beelden eigenhandig. 

Wel kunnen we concluderen dat Eggers verantwoordelijk was voor het oorspronkelijke model. 

Of de beeldhouwer het stuk marmer zelf met beitel te lijf is gegaan of niet; het origineel heeft 

meer gemeen met ‘de hand van de meester’ dan de nagegoten kopie. Het is immers 

daadwerkelijk afkomstig uit Eggers’ atelier. 

Maar met Jones’ vergelijking in het achterhoofd kunnen we nog een ander interessante 

ontdekking in het Mauritshuis doen. Want is de prentkunst niet nauw verwant aan de 

zeefdruktechniek? Hierbij wordt een stuk gaas of zijde op een raamwerk gespannen, waarna 

hierop de inkt wordt aangebracht. Zo kan er een hele serie ‘kunstwerken’ worden afgedrukt, 

precies zoals binnen de prentkunst. De zeefdruk Portret van koningin Beatrix van Andy Warhol 

in het Mauritshuis werd vervaardigd volgens deze werkwijze. ‘Ik heb geprobeerd schilderijen 

met de hand te maken, maar met de zeefdruktechniek gaat het een stuk eenvoudiger,’  vertelde 

Warhol in 1968. ‘Een van mijn assistenten, of wie dan ook, kan het ontwerp even goed reprodu-

ceren als ik.’
132

 Deze zeefdruk kreeg in tegenstelling tot de kopie van Johan Maurits wel de 

status van collectiestuk en een ‘officieel’ inventarisnummer, geen ‘kunstnijverheid’-beoordeling. 

Aan de ene kant verwonderlijk, aangezien van dit portret vier exemplaren bestaan; weliswaar in 

een andere kleurstelling, maar toch volgens hetzelfde procédé vervaardigd.
133

 De moderne kopie 

van het borstbeeld was slechts het tweede exemplaar. 

 

3.3 De balans 

 

Het mag duidelijk zijn dat er rondom het begrip authenticiteit veel discussie mogelijk is. Hoewel 

de moderne kopie van Maurits voldoet aan de authenticiteit van het concept, de functie en in 

zekere zin de contextuele authenticiteit, schiet dit exemplaar tekort op het gebied van de 

authenticiteit van de maker en het materiaal. Zoals we hebben gezien speelt vooral deze laatste 

categorie een significante rol binnen de historische discipline. Kennelijk was voor het Maurits-

huis de materiële authenticiteit doorslaggevend; omdat het om een exact afgietsel ging, kreeg het 

beeld het etiket van ‘kunstnijverheid’. De hand van de meester is slechts indirect aanwezig; het 

gaat immers om een afgietsel van het origineel, gemaakt door andere handen dan die van 

Bartholomeus Eggers. Maar is dit niet hetzelfde geval bij de zeefdrukken van Warhol? Hij is 
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weliswaar verantwoordelijk voor het ontwerp, maar wellicht heeft hij de zeefdruk van Beatrix 

inderdaad door een van zijn assistenten laten maken. 

 Hoe het ook zij; de beoordeling van de authenticiteit van een object is niet zo een-twee-

drie gemaakt. Als we willen kunnen we stellen dat de kopie van Johan Maurits gewoon ronduit 

nep is, omdat het A) van kunststof is, B) er geen relatie is tussen de kunstenaar en het object, C) 

het in een museale context is geplaatst, of misschien zelfs D): zowel A, B als C. Maar geldt dat 

niet voor meer kunstwerken? Om een ander voorbeeld te noemen in de Mauritshuiscollectie: ook 

Vermeers Meisje met de parel hangt niet meer in haar oorspronkelijke context, en zouden we 

daardoor als ‘inauthentiek’ kunnen beschouwen. Qua context zouden we de kopie van Johan 

Maurits zelfs authentieker voor het Mauritshuis kunnen noemen dan Vermeers meisje. Immers: 

Vermeer zal het werk hoogstwaarschijnlijk niet geschilderd hebben met de gedachte: ‘Wat zal dit 

over driehonderd jaar leuk hangen in het Mauritshuis!’. Het is maar net hoever je wilt gaan. 

 Vermoedelijk is de ‘authenticiteit van het verhaal’ en de beleving bij deze casus wel veel 

belangrijker. Het beeld hoort immers bij het Mauritshuis, daar was het oorspronkelijk voor 

gemaakt. De buste geeft inzicht in het verleden en de oorsprong van het gebouw. De bouwheer is 

‘fysiek’ aanwezig, wat de bezoekers de mogelijkheid biedt om een stukje authenticiteit van het 

voormalige stadspaleis te beleven. De replica past zodoende beter bij de erfgoedbenadering dan 

bij de historische benadering.  

 

Terug naar de situatie in het Mauritshuis. In het licht van dit authenticiteitsdebat was Hoetinks 

presentatie van de gekopieerde buste heel veilig. Hij koos voor de benedenverdieping – 

weliswaar in een bijna ceremoniële setting – in plaats van het museum, het beeld kreeg binnen de 

collectie de status van ‘kunstnijverheid’ en een duidelijk bordje lichtte de bezoeker in dat het een 

replica betrof. Toch is dit niet meer de huidige situatie. Op de een of andere wijze is de kopie na 

Hoetinks directoraat de trap op geslopen, om de museumbezoekers welkom te heten in de hal. 

Hoe en wanneer dit heeft plaatsgevonden, staat centraal in het volgende hoofdstuk. 
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4. De huidige situatie: het directoraat van Duparc, 1991-2008 
 

4.1 Hang naar het verleden 

 

In april 1991 nam Hoetink afscheid als directeur van het Mauritshuis. Hij werd opgevolgd door 

Frits Duparc, die tussen 1975 en 1982 wetenschappelijk medewerker en conservator van het 

museum was. Dat Duparc traditioneler was ingesteld dan Hoetink bleek al op de eerste dag van 

zijn directoraat. Op het voorplein van het museum trof hij een kunstwerk aan dat Hoetink nog 

had aangeschaft. Het was geen antiek stuk, maar een manshoge sculptuur van de moderne beeld-

houwer Markus Lüpertz die het hele voorplein zou domineren. Duparc, niet gecharmeerd van 

deze eigentijdse aanwinst, ondernam direct actie om het beeld af te voeren.
134

 

 Eén van Duparcs doelen was het Mauritshuis op historisch gebied nog verder te 

verfijnen. Hoewel het museum recentelijk totaal was gerenoveerd, ging de directeur verder met 

het verbeteren van het interieur. Allereerst liet hij in de Potterzaal het enorme schot weghalen dat 

Hoetink in 1987 had geplaatst. Dit schot, waarop Paulus Potters Stier getoond werd, stond dwars 

in de zaal; de dieptewerking van de bovenverdieping werd hierdoor flink belemmerd (afb. 10). 

De Stier werd opgehangen op een korte wand aan de 

zijkant. Ook werd in de zaal de gele wandbekleding 

vervangen door een traditionelere mosgroene variant.135 

 Ook in de rest van het museum streefde Duparc 

ernaar het huiselijke karakter van het Mauritshuis te 

benadrukken. Om die reden werden losse schotten 

waarop schilderijen werden getoond eveneens bekleed 

met wandbespanning.136 Daarnaast werden veel authen-

tieke schilderijlijsten in ere hersteld, of werden hiervan 

kopieën gemaakt.
137

 In 1997 werden er vier schoorstenen op het dak geplaatst. Dit waren 

getrouwe replica’s van de oorspronkelijke ontwerpen van Pieter Post138 – een droom die 

directeur Martin in 1925 eigenlijk al had willen vervullen. De replica van de lantaarn uit Kasteel 

Amerongen in de hal werd in 2008 vervangen door een originele, zeventiende-eeuwse koperen 
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Afb. 20. 17de-eeuwse koperen kroonluchter 
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kroonluchter (afb. 20). Dit was een geschenk aan Duparc ter gelegenheid van zijn aftreden als 

directeur. Duparc was namelijk geenszins tevreden over de moderne verlichting die Hoetink had 

aangebracht; met name de kroonluchters met autolampjes waren voor hem een bron van ergernis. 

Helaas kon zijn wens om deze lampen te vervangen niet meer worden gerealiseerd, maar 

wellicht zal het zeventiende-eeuwse exemplaar ‘mogelijk een volgende directeur van het museum 

aansporen om de moderne kroonluchters op de museumzalen op termijn eveneens te ver-

vangen.’
139

 Blijkbaar was de directeur niet de enige die zich irriteerde aan de autolampjes. 

Duparc stelde dus alles in het werk om de uitstraling van 

het zeventiende-eeuwse woonhuis te perfectioneren.
140

 Gesteld 

kan worden dat hij daarin nog verder ging dan zijn voorganger; 

waar Hoetink zich nog actief inzette om moderne invloeden te 

integreren, legde Duparc het accent op een zo authentiek 

mogelijke beleving van het Mauritshuis.  

 

4.2 Duparc en Johan Maurits 

 

Binnen de geschiedenis van het museum werd Duparc 

voornamelijk geboeid door Johan Maurits en diens fascinatie 

voor Brazilië. Hoewel er weinig beeldhouwwerken voor het 

Mauritshuis worden aangeschaft, werd in 2000 een terracotta 

beeldje van Johan Maurits verworven (afb. 21). Het betreft een 

bijzonder exemplaar, gemaakt door Jan van Logteren (1709-

1745): we zien de stichter in zijn geheel, uitgedost in zijn 

staatsieharnas.
141

 Naast de buste van Eggers, dat nog tijdens 

Maurits’ leven is gemaakt, is dit exemplaar de enige bekende 

sculptuur van de stichter.
142

 Vandaar dat het beeldje ‘nergens 

beter op zijn plaats is dan in het Mauritshuis.’
143

 Dat dit portret als een essentieel museumobject 

wordt beschouwd voor het museum, blijkt uit het feit dat het beeldje nooit naar het depot wordt 
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Afb. 21. Jan van Logteren, 
Portret van Johan Maurits (1604-

1679), graaf van Nassau-Siegen, 

ten voeten uit, 1727 
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overgebracht.
144

 De ontstaansgeschiedenis van het Mauritshuis is binnen de museumpresentatie 

duidelijk van groot belang. 

Niet alleen in het Haagse Mauritshuis speelt de persoon Johan Maurits en zijn 

geschiedenis een belangrijke rol. Ook in Brazilië is de gouverneur niet vergeten: Maurits stichtte 

immers Mauritsstad, het huidige Recife. De bloeiende economie, kunsten en wetenschap bezorg-

den de gouverneur een goede naam in Brazilië, waar men soms nog met weemoed terugdenkt 

aan de tijd dat Maurits hier de scepter zwaaide.
145

 In Recife herinneren veel straten, pleinen, en 

zelfs een universiteit nog altijd aan ‘Maurício de Nassau’. En wie komen we in het oude 

stadscentrum zelfs tegen als we in de Braziliaanse zon over de Praça da República struinen? 

Jawel, een bekend gezicht! (afb. 22)  

Rond 2004 gaf Ricardo Brennand, 

directeur van het Instituto Ricardo 

Brennand in Recife, opdracht tot een 

standbeeld van de gouverneur in de open-

lucht. Als voorbeeld werd echter niet het 

marmeren origineel van Eggers gekozen, 

maar de kunststoffen kopie in het Maurits-

huis. Kennelijk was deze van zo’n goede 

kwaliteit dat hij representatief genoeg 

werd bevonden. Ook was het Haagse 

exemplaar veel toegankelijker dan het 

origineel, dat zorgvuldig achter de 

gesloten deuren van de Fürstengruft wordt 

bewaard.
146

   

Het exemplaar in het Mauritshuis was zodoende niet langer de enige kopie. Hoewel de 

bronzen Maurits in Recife midden op een plein in het zonnetje werd gezet, stond zijn oudere 

broer in Den Haag nog altijd in het souterrain. Het terracotta beeldje van Van Logteren 

daarentegen, een origineel object waarvan de materiële authenticiteit gewaarborgd kon worden, 

werd keurig tentoongesteld in een van de museumzalen. Lang zou het echter niet meer duren 
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Afb. 22. De buste van Johan Maurits op de  

Praça da República, Recife, ±2004 



 

37 

 

voordat de kopie ook boven in het museum zou worden geplaatst. Wat vormde het omslagpunt? 

Hiervoor werpen we eerst een nadere blik op de presentatie van het museum. 

 

4.3 Presentatie en informatievoorziening 

 

Het Mauritshuis heeft nog maar sinds kort informatiebordjes bij de tentoongestelde werken 

hangen. Vóór 2006 waren er helemaal geen aparte wandteksten of bordjes aangebracht met 

informatie over de collectie. Van oorsprong is het Koninklijk Kabinet van Schilderijen een 

schilderkunstcollectie, met werken uit de Vlaamse en Hollandse schilderkunst tussen 1400 en 

1800. Veelal stond de meest essentiële informatie op de schilderijlijst vermeld, zoals de naam 

van de schilder en de titel.
147

 Maar kennelijk was dit voor de hedendaagse museumbezoeker niet 

meer voldoende. Om in deze informatiebehoefte te voorzien werden in het kader van de 

vernieuwde publieksbegeleiding alle schilderijen voorzien van een tekstbordje. Ook kwam er in 

2006 een permanente audiotour bij de vaste collectie, beschikbaar in verschillende talen. Voor-

heen werd er alleen bij elke nieuwe tentoonstelling een aparte audiotour gemaakt.148 

 Het Mauritshuis heeft altijd al te kampen gehad met ruimtegebrek. Voor de nieuwe 

audiotourbalie moest in het souterrain een plekje worden gevonden, waarbij het oog viel op de 

nis waarin de replica van Johan Maurits werd tentoongesteld. Er waren twee opties: de kopie zou 

óf naar het depot óf naar het museum verplaatst moeten worden. Misschien kwam het wel door 

Duparcs grote liefde voor de geschiedenis rondom Johan Maurits dat het beeld in de hal van het 

museum belandde. De replica kreeg echter niet direct een prominente plek na deze verhuizing. 

Maurits werd bovenaan de linkertrap geplaatst, op de plek waar tegenwoordig het sponsorbord 

hangt.
149

  

De opwaardering van de replica bleek niet alleen uit deze verhuizing. In de 

bezitscatalogus die het Mauritshuis in 2004 publiceerde, wordt het beeld namelijk genoemd 

onder de categorie ‘sculptures’. In deze catalogus zijn de andere kunstnijverheidswerken hele-

maal niet opgenomen, maar de moderne kopie is wél gecatalogiseerd. Wel wordt hier expliciet 

bij vermeld dat het een ‘modern copy after’ betreft en heeft de buste nog steeds het inventaris-
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nummer ‘KN20’, maar de kopie wordt in dezelfde adem genoemd als beelden die wél in de 

zeventiende eeuw gemaakt zijn.
150

 

Een andere belangrijke reden voor de verplaatsing naar het museum, was de speciale plek 

die het beeld tijdens de rondleidingen innam. Het vormde het ideale startpunt voor de 

rondleidingen; de buste leent zich natuurlijk uitstekend om wat te vertellen over de oorsprong 

van het Mauritshuis. Bovendien is het borstbeeld levensgroot, wat het een stuk aanschouwelijker 

en indrukwekkender maakt dan een geschilderd portret. Lang bleef het beeld boven aan de trap 

niet staan; hier was weinig ruimte om uitgebreid met een groep stil te staan. Zodoende kreeg de 

buste zijn huidige plekje, rechts van 

de hoofdingang en onderaan de 

rechter trap (afb. 23). Op deze plek 

hing eerst een ander portret van de 

stichter, geschilderd door Jan de 

Baen. Dit schilderij is nu te vinden 

naast de rechtertrap.
151

 

Ook veranderde de wijze 

waarop het beeld gepresenteerd 

werd. In 2006 werden bij alle 

museumobjecten bordjes geplaatst, 

en zo ook bij Johan Maurits. Er werd 

gekozen voor een bondige formu-

lering; men wilde geen lappen tekst bij de schilderijen, omdat anders het karakter van het 

museum als ‘woonhuis’ zou worden aangetast.152 Johans nieuwe bordje (afb. 24) werd een stuk 

beknopter dan het exemplaar in Hoetinks tijd. Wat direct opvalt, is het ontbreken van de term 

‘kopie’; enkel de woorden ‘(naar / after)’ en ‘1986’ wijzen erop dat het een moderne kopie 

betreft. Waarschijnlijk voor de trouwe bordjes-lezende (kunst)historici onder ons heel duidelijk, 

maar hoe zit dat eigenlijk met de doorsnee museumbezoeker? 
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Afb. 23. De replica in zijn huidige opstelling 
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4.4 Perceptie onder de museumbezoekers 

 

In het onderzoek dat ik samen met een paar medestudenten in het voorjaar van 2008 heb 

uitgevoerd, stond de vraag centraal of het tentoonstellen van authentieke objecten in musea nog 

toekomst heeft. Zoals in hoofdstuk drie al werd besproken, maken musea steeds meer gebruik 

van replica’s om een bepaald verhaal aanschouwelijker te maken. In drie verschillende musea – 

het Spoorwegmuseum, het Rietveld-Schröderhuis en het Mauritshuis – wilden wij zodoende 

onderzoeken hoe er met authenticiteit werd omgegaan, en hoe deze presentaties ervaren worden 

door de museumbezoekers.
153

 In elk museum zochten we een aantal casussen uit: museum-

objecten die niet authentiek waren en wel als zodanig werden gepresenteerd, of objecten die juist 

wel authentiek waren, maar mogelijk niet als ‘echt’ werden beschouwd.
154

  

Natuurlijk kwam in het Mauritshuis de replica van Johan ook aan bod. Het betreft immers 

een moderne kopie, tentoongesteld in een behoorlijk traditioneel museum, met een bordje erbij 

dat de bezoeker niet bepaald nadrukkelijk informeert dat het een replica is. Om te onderzoeken 

of de mensen hiervan op de hoogte waren, vroegen we daarom naar het materiaal en de leeftijd 

van het beeld.
155

 De uitkomsten waren opvallend. 

Geen van de in totaal 29 ondervraagden wist dat het 

een moderne kopie is; maar liefst 23 mensen ver-

moedden dat het om een marmeren beeld gaat. Ook 

waren alle respondenten in de veronderstelling dat het 

beeld uit de zeventiende of achttiende eeuw stamde. 

Deze bezoekers hadden dus allemaal een authentici-

teitservaring, terwijl het beeld in meerdere opzichten 

niet authentiek is. In zekere zin kunnen we zelfs 

spreken van een geval van ‘staged authenticity’: door 

de context wordt het beeld ten onrechte als authentiek 

ervaren. Het bordje is kennelijk niet expliciet genoeg. 

Heel opmerkelijk is ook dat, na de mededeling dat het 

een replica betrof, vrijwel alle ondervraagden 
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Afb. 24. Het bordje bij de replica  

in de huidige opstelling 
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aangaven hiertegen geen bezwaar te hebben.
156

 

Wat zijn hiervoor de verklaringen? Allereerst is Eggers’ origineel natuurlijk niet voor 

handen, omdat dat bij het grafmonument van Johan Maurits staat. Een andere belangrijke factor 

speelt de plaats van het beeld. Het blijkt geen nadrukkelijke blikvanger te zijn: ruim tweederde 

van de respondenten geeft aan de replica wel gezien te hebben, maar is hier slechts aan voorbij 

gelopen en heeft niet uitvoerig staan kijken. Een topstuk van het kaliber Vermeer of Rembrandt 

is het natuurlijk niet. Vermoedelijk hebben daarom weinig mensen de moeite genomen om het 

bordje te lezen, of is deze gewoonweg niet expliciet genoeg. Ongeveer 31% van de onder-

vraagden vindt namelijk dat er wel duidelijk moet worden vermeld dat het om een replica gaat. 

Opvallend hieraan is wel weer dat het opleidingsniveau niet lijkt uit te maken onder deze groep; 

het zijn dus niet alleen hoogopgeleide (kunst)historici die behoefte hebben aan duidelijke, 

historische informatie.
157

 Ook speelt de kunstdiscipline een belangrijke rol. Zoals we ook in 

hoofdstuk drie hebben gezien, zijn sculpturen meer conceptueel van aard dan schilderijen. Een 

schilderij is immers pas authentiek wanneer het écht door Rembrandt of Vermeer is geschilderd 

(de hand van de meester); bij een beeldhouwwerk wordt daar anders tegenaan gekeken.
158

 

Ongeacht of het een moderne kopie is of niet: volgens de respondenten hoort het beeld in 

het Mauritshuis. De algemene tendens werd goed verwoord door twee dames: ´Tuurlijk hoort het 

hier. (…) Thuis in zijn eigen huis.´
159 Het beeld vertelt wat over de oorsprong van het gebouw en 

zijn naamgever, en het (concept) is afkomstig uit de zeventiende eeuw, evenals het leeuwendeel 

van de collectie. Kennelijk spelen deze factoren een belangrijkere rol dan het feit dat het een 

afgietsel van kunststof betreft. De materiële authenticiteit moet het dus afleggen tegen de 

authenticiteit van het concept en de context.
160

 

 

We kunnen concluderen dat de replica tijdens Duparc directoraat op meer waardering kon 

rekenen dan voorheen. Vermoedelijk was dit te danken aan Duparcs voorliefde voor het onder-

werp Johan Maurits. Hoetink plaatste de kopie binnen een verheven omlijsting in het souterrain, 

Duparc liet het beeld in de hal van het museum neerzetten. De redenen waren echter meer 

praktisch dan goed theoretisch onderbouwd: het betreft een fraaie kopie (zonde om in het depot 

te zetten) en het beeld vormt een ideaal en aanschouwelijk startpunt voor de rondleidingen. Ook 
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blijkt uit het onderzoek dat het merendeel van het ondervraagde publiek niet uitgebreid bij het 

beeld stilstaat. Achteraf blijkt de term ‘kunstnijverheid’ dus aardig op zijn plek te zijn voor de 

replica: de mensen komen voor de schilderijen, het beeld lijkt inderdaad een status van rekwisiet 

te hebben. Wel gunt de buste de bezoeker een blik in de ontstaansgeschiedenis van het gebouw 

en zijn naamgever, waardoor – ondanks dat het een kunststoffen exemplaar betreft – de 

respondenten het beeld prima in het Mauritshuis vinden passen. 
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Conclusie 
 

Zoals we hebben gezien heeft het Mauritshuis binnen zijn presentatie een sterke hang naar 

traditie. De algemene tendens onder de museumdirecteuren was om het museum zoveel mogelijk 

terug te brengen naar de achttiende-eeuwse situatie, van ná de verwoestende brand in 1704. Op 

den duur verdwenen de negentiende-eeuwse toevoegingen aan het in- en exterieur. Dat wil 

echter niet zeggen dat de huidige situatie het meest ‘achttiende-eeuws’ te noemen is. Zo liet 

Hans Hoetink antieke meubels en rekwisieten plaatsen, die niet authentiek achttiende-eeuws of 

oorspronkelijk voor het Mauritshuis waren. Ook andere periodes lieten hun sporen na, zoals in 

de Potterzaal een plafondschildering uit een Leids woonhuis, of veel extremer: de abstracte 

schildering van Ger Lataster op het plafond van de Trapzaal. 

Deze laatste kwam tot stand tijdens Hoetinks directoraat, die door het integreren van 

moderne elementen poogde om de actualiteit van het Mauritshuis te benadrukken. Daarnaast 

bewonderde hij ook ‘de menselijke maat’ van het pand. De voormalige huiselijke functie stond 

hoog in het vaandel; om een zo gastvrij mogelijke sfeer te creëren liet Hoetink het museum 'rijk 

en feestelijk' inrichten. Ook besteedde de directeur veel aandacht aan de geschiedenis van de 

oorspronkelijke bewoner Johan Maurits. Van het originele borstbeeld liet hij een kopie maken, 

die hij in het hernieuwde souterrain oog in oog zette met een zeefdruk van koningin Beatrix door 

Andy Warhol. 

In een museum met een onvervangbare collectie van authentieke schilderijen zou je niet 

zo snel een moderne kopie verwachten. Zoals we hebben zijn authenticiteit en musea nog altijd 

onlosmakelijk verbonden, hoewel er tegelijk steeds meer waarde wordt gehecht aan ‘de authen-

ticiteit van het verhaal’. Materiële authenticiteit is hiervoor geen vereiste: soms kunnen replica’s 

en hand-helds beter een verhaal illustreren dan een veel kwetsbaarder, authentiek object.  

Over authenticiteit zijn zeer uiteenlopende opvattingen in omloop. Binnen de historische 

wereld is het een begrip zonder gradatie: echt tegenover nep. De meer genuanceerde erfgoed-

methode is wat flexibeler. Waar voor historici de waarheid van doorslaggevend belang is, zijn de 

kernbegrippen binnen de erfgoedmethode ervaring, nostalgie, emoties en een benadering vanuit 

het heden. Het begrip authenticiteit kent dan ook verschillende nuanceringen, zoals authenticiteit 

van de context, de maker, de ervaring (Ashworth) of zelfs 'staged authenticity' (MacCannell). 

Maar al deze nuanceringen maken het ook een stuk lastiger om een object als authentiek te 

beoordelen. Binnen de historische methode is enkel de materiële authenticiteit van belang, 

terwijl binnen de erfgoedmethode een object op verschillende vlakken authentiek (of juist niet) 
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kan zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld stellen dat onze kunststoffen replica materieel niet 

authentiek is, maar qua concept wel degelijk. Er valt oneindig over te discussiëren. 

Materieel authentiek of niet; Hoetinks opvolger Duparc leek het niet uit te maken. Hij 

plaatste de kopie in de hal van het museum, waar hij nu nog staat. Geen doordachte theorieën, 

maar puur praktische redenen lijken de oorzaak hiervan te zijn geweest: er moest plaats worden 

gemaakt voor een audiotourbalie, waardoor het beeld weg moest uit het souterrain. De replica is 

van een dusdanig goede kwaliteit dat hij net echt lijkt, en is bovendien een perfect startpunt voor 

de rondleidingen. Zo kwam het beeld terecht naast de hoofdingang van het museum, onderaan de 

trap. Kennelijk was de afwezige materiële authenticiteit geen bezwaar voor Duparc. Hoewel het 

beeld aanvankelijk de status van kunstnijverheid kreeg, evenals andere ‘rekwisieten’ ten bate van 

de inrichting, werd de kopie letterlijk opgewaardeerd naar museumniveau. 

Bijzonder, voor zo’n traditioneel ingesteld museum. Maar heeft dit conservatieve 

museumimago gevolgen voor de manier waarop het object gerecipieerd wordt door de museum-

bezoeker? Uit onderzoek bleek dat van de ondervraagden niemand wist dat het om een replica 

ging. Toch vond geen enkele respondent dat het beeld niet op deze plek hoorde. De kopie is 

immers geen topstuk zoals het Meisje met de parel, en heeft meer een ‘ter info’-status voor het 

Mauritshuis. 

Wat zeker ook mee zal spelen, is de functie van eerbetoon. Het origineel werd door 

Eggers ook gemaakt ter ere van Johan Maurits, die zich in vol ornaat als veldmaarschalk wilde 

laten vereeuwigen. Dit stukje functionele authenticiteit is door de eeuwen heen in feite niet 

veranderd. Vroeger in de tuin, daarna verplaatst naar de graftombe, waarna de kopie de 

oorspronkelijke functie van eerbetoon in het Mauritshuis weer ging vervullen. Diezelfde taak 

heeft het bronzen exemplaar in Recife: omdat Maurits een belangrijke rol heeft gespeeld voor de 

ontstaansgeschiedenis van deze plek, was er behoefte aan een blijvende herinnering. Daarom 

zullen de meeste museumbezoekers geen moeite hebben met de replica en zijn plek in het 

museum; het is ter ere van de stichter, die op deze manier ‘thuis is in zijn eigen huis’. 

Ondanks het traditionele imago en presentatie dat het Mauritshuis heeft, is het museum 

wel met zijn tijd meegegaan. Geheel met oog op de publieksbeleving is de replica uiteindelijk in 

het museum beland. Het is niet de ongenuanceerde historische benadering die de boventoon 

voert, maar de erfgoedbenadering. De nadruk ligt immers niet op de materiële authenticiteit, 

maar op de authenticiteit van de ervaring, het concept en de context. De ‘authenticiteit van het 
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verhaal’ wint het van de materiële authenticiteit, een trend die tegenwoordig in veel musea is 

waar te nemen. Het Mauritshuis is zodoende meer heritage dan history.  

De replica heeft al een aardige zwerftocht achter de rug. Toch is het geenszins een traject 

geweest van weloverwogen beslissingen, wat ik aanvankelijk wel verwachtte. Hoetink heeft niets 

vastgelegd over zijn plannen of over zijn opvattingen rondom authenticiteit, en ook over de 

verhuizing en het ‘waarom’ hierachter is nooit wat gedocumenteerd. Over eventuele interne 

discussies is eveneens niets bekend. Kennelijk was het feit dat de directeurs een beslissing 

namen over een replica al doorslaggevend, en was er zodoende misschien geen discussie over 

mogelijk.  

De verhuizing naar boven had voornamelijk een praktische aard en geen grondige 

beargumentering. Blijkbaar wordt niet alles wat er in een museum gebeurd goed doordacht, iets 

wat we wél verwachten van een dergelijk instituut; niet voor niets bleek uit onderzoek dat de 

meeste mensen het museum nog steeds als het meest betrouwbare medium zien. 

 

De toekomst 

Het Mauritshuis is een klein museum, waardoor er weinig andere opties waren om het beeld na 

de plaatsing van de audiotourbalie neer te zetten. Maar of de replica zijn plekje in de hal van het 

Mauritshuis nog lang weet te behouden is moeilijk te zeggen. Het museum heeft namelijk al 

enkele jaren het plan om flink uit te breiden door de ingebruikneming van een tweede museum-

pand. Duparc legde hier de basis voor, zijn opvolgster Emilie Gordenker zal deze plannen uit-

voeren. Onlangs heeft het Mauritshuis een subsidieverhoging gekregen om deze uitbreiding te 

realisering. Het oog is gevallen op Plein 26, een pand tegenover het museum. Door middel van 

een tunnel, net zoals tussen het huis en de vroegere tuin, zullen de gebouwen worden verbonden. 

Veel museale en facilitaire voorzieningen zullen in dit pand worden ondergebracht, dat naar 

verwachting in 2013 geopend zal worden.
161

 Misschien legt Johan door de tunnel - net zoals 

vroeger tijdens zijn leven wanneer hij zijn tuin wilde bezoeken - wel dezelfde route af naar de 

overkant om daar zijn gasten welkom te heten. Authentieker kun je het niet hebben toch? 
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