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oog in oog

DE COLLECTIE

Ze zitten al op je te wachten. De mannen en vrouwen in 
het Groninger Museum. Geportretteerd door verschil-
lende schilders in uiteenlopende eeuwen, maar samen 
hangen ze in de eerste zaal van de nieuwe (vaste) 
collectiepresentatie. Je staat oog in oog met deze 
Groningers, mensen die uit de omgeving Groningen 
komen en belangrijk zijn geweest voor de regio, Ubbo 
Emmius bijvoorbeeld, Aletta Jacobs of een van de vele 
gegoede burgers, de zogenaamde erflaters. Zij zijn 
de hoofdrolspelers in de eerste collectiezaal van het 
museum, het gaat om deze geportretteerden en eigen-
lijk in veel mindere mate om de schilders. Schouder aan 
schouder vullen zij de zaal, de muren zijn van beneden 
tot aan het plafond bedekt met schilderijen. De meeste 
museumbezoekers blijven dan ook een tijdje kijken in 
deze zaal. 

Best intimiderend eigenlijk, al die portretten die je aanstaren. 
“Het is net of zijn ogen je blijven volgen”, zegt een meisje 
tegen haar moeder. Ze heeft het over het zeventiende-eeuwse 
portret van Izak van Delden, die ongetwijfeld de meest 
intense blik van de zaal heeft. Hij leunt nonchalant tegen een 
tafeltje aan, waarop ook fruit staat uitgestald. Schilder Jan 
Abel Wassenbergh sr is er in geslaagd om Izak buitengewoon 
realistisch te schilderen. Met uiterste precisie en subtiele 
kleurverschillen heeft hij de huid van Izaks gezicht en de 
houding van zijn handen op het doek vastgelegd. Wat 
meehelpt is dat het schilderij ongeveer op ooghoogte hangt 
van menig bezoeker, waardoor Izak je recht aankijkt. 

“Wat kijken ze allemaal streng zeg, niemand lacht!” Een 
vrouw verzucht: “Je zal toch maar zo’n pak aan moeten 
zeg, met zo een strakke kraag om je nek.” Ze hebben het 
over de opvallende kleder- en haardracht op sommige 
schilderijen. Een portret laten schilderen was een serieuze 
aangelegenheid. De geportretteerden laten zich van hun 
beste kant zien, in kostuum of met accessoires en attributen 
die verwijzen naar het beroep of bepaalde karaktereigen-
schappen. Zo draagt bestuurder Unico (“Best een leuke 
naam eigenlijk…”) Michiel de Hertoghe van Feringa een 
harnas en rust de helm op zijn knie. Grootgrondbezitster 
Beetke van Raskwerd liet zich net als Izak portretteren tegen 
een idyllisch landschap. Op het zestiende-eeuwse schilderij 
zit ze aan een tafel, haar rechterhand rust op een bijbel. Op 
haar schoot zit een schattig bruin hondje die met zijn kop 
net boven het tafelblad uitsteekt. 

De grootste schilderijen in de zaal zijn die gewijd aan hele 
gezinnen. Het treurige portret van de familie Fritema bijvoor-
beeld, waarop de ouders en de vier kinderen kijken naar het 
overleden babybroertje voor hen. Echtparen kozen vaker voor 
een dubbelportret, qua houding en blik op elkaar gericht en 
met matchende achtergronden; enkel van elkaar gescheiden 
door de lijsten. Zo hoort bij Unico Michiel de Hertoghe van 
Feringa het schilderij van zijn tweede vrouw Maria Helena 
Enens en lieten Hendrik Trip en Anna Quevelleries zich op 
ronde pendanten vereeuwigen, allebei gewikkeld in drape-
rieën. Door de inrichting van de zaal ga je als beschouwer 
zelf op zoek naar verbanden. Staart Anna Elema soms naar 
beneden richting Eltet toe Lellens? En bij wie hoort die 
onbekende jongen eigenlijk? 

“Ik moet me toch ook weer eens in mijn stamboom gaan 
verdiepen”, hoor ik achter me. G


