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Afl>.I. Cornells Kruseman,De vervangingvan het
gewondepaard van de Prins van Oranje tijdenshet
gevechtbij Boutersem, 12 augustus 1831. Olieverfop

doek, 31 x 39 cm. Rijksmuseum,Amsterdam
inv.nr.SK-A-2823.
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Paul Huys Janssenen Michel van de Laar

een offerop hetaltaar des vaderlandsgebragt
De tragischegeschiedenisvan
Het gevechtbij Boutersem

doorCornellsKruseman

Het Rijksmuseumbeziteen olieverfschets
van
de hand van CornellsKruseman(1797-1857),
voorstellendDe vervanging
vanhetgewonde
paard vande Prinsvan Oranjetijdenshet
gevechtbij Boutersem,12 augustus1831 (afb.
i).1 Het is een voorstudievoor een in 1838
voltooidschilderij,hierkortweggetiteldHet
gevechtbij Boutersem(in de içde-eeuwsespellingBautersem),dat lange tijd op hetPaviljoen te Haarlem heeftgehangen.Dit enorme
schilderijvan naar schattingvijfbij zeven
meter,is inmiddelsverlorengegaan,maar
dankzijeen prenten een aantal bewaard
geblevenfoto'swetenwe hoe heter heeftuitgezien(vergelijkafb. 9 en 10-15).Kruseman
heeftnog meervoorstudiesvoor dit als
magnumopusbedoeldeschilderijvervaardigd.
In de veilingcatalogus
van zijn nalatenschap
wordener een aantal genoemd,waaronder
hetwerkin hetRijksmuseum.Het is daar
opgevoerdondernummer66: Sehets vande
beroemdeSchilderij:hetverwonden
vanhet
in den
paard vanz. κ.H. Prins Veldmaarschalk,
veldslagbij Bautersem,op hetPaviljoente
Haarlem.2Ondernummer77 staat genoemd:
Portretvanz.k.h. denPrinsvan Oranje,
WillemII, geschilderd
in hethoofdkwartier
te
's Hertogenbosch,
1831, voorhetstukde Bautersem(afb. 2). Deze schetsis laterterecht
gekomenin de beroemdeverzamelingvan
Louis (1826-1890) en Donat (1829-1895) van
den Bogaerdeop kasteelHeeswijkin NoordBrabant.Hun vader,AndréJ.L. baron van
den Bogaerde(1787-1855), was tentijdevan

de TiendaagseVeldtochtgouverneurvan
Noord-Brabanten in die hoedanigheidnauw
betrokken.In het
bij de oorlogshandelingen
boekje waarinzijn zonen hun aankopenvan
noteerdenStaatvermelddat zij in
schilderijen
180
voor
1877
guldeneenportraitprinceoran
kochten,en nogmaalsin 1883voor tien
guldeneenprinced'orange*Mogelijkis een
identiekaan hetstukvan
van deze portretten
CornellsKruseman.Het zou gekochtkunnen
zijn van de kunsthandelaarCornellsRoos
(1802-1884),die in 1858 alle voorstudiesvoor
zijn Gevechtbij Boutersemuit de nalatenschap van Krusemanin één koop had verworven.4In 1869 schilderdeRoos een kopie
naar hetPortretvan WillemPrinsvan Oranje
(afb. 3).
Op hetorigineleportretkrasteKruseman
in de natteverf:De prinsvan
rechtsonder
in t HoofdOranje C Kruseman
ft Geschilderd
kwartierte SHertogenbosch1831. De schilder
lietde linkerhelft
van hetdoek onbeschilderd.
Een recentuitgevoerderestauratieen nader
onderzoeklerenechterdat de schilderhier
tweevoorstudiesmaaktevoor zijn Het
gevechtbij Boutersem.Het hoofdvan de Prins
van Oranje blijktte zijn geschilderdovereen
schetsvan de gehelefiguurgroep.
Hieronderwordtingegaanop de geschiedenis
van deze voorstudiesen hetuiteindelijke
schilderij.
De TiendaagseVeldtocht
Van 2 toten met 12 augustus1831ondernam
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Portretvan WillemPrins
Afb.2. CornellsKruseman,
engedateerd1831.Olieverfop
vanOranje.Gesigneerd
KasteelHeeswijk,Heesdoek,53 χ 65 cm.Stichting
Culemborg).
(Foto: FransVerdonk,
wijk-Dinther.

hetNederlandse
tegen
legereenveldtocht
is ingegaanals de
België,diede geschiedenis
was de
Aanleiding
TiendaagseVeldtocht.5
vanBelgiëvan
diepewenstotafscheiding
Door hettonenvanzijnmilitaire
Nederland.
machthooptekoningWillemI de positie
HetNedervanNederlandteversterken.
landselegerstondonderleidingvankroonzijnjongerebroer
prinsWillem,
Hendriken hertogBernardvan
Frederik
troeSaksenWeimarEisenach.De Belgische
doorde generaals
penwerdenaangevoerd
Daine en De Tieckende Terhove.
kwamhettotenkele
Tijdensde veldtocht
Een vande ernstigste
schermutselingen.
vondplaatsop 12augustusbij het
gevechten
gelegentussenLeuven
plaatsjeBoutersem,
en Tienen.Tijdensdie strijdwerdhetpaard
de Engelsevolbloed
vande kroonprins,
Er
dooreenkanonskogel.
Alice,getroffen
ofook de prinszelf
heerste
verwarring

maardatbleekniethet
gewondwas geraakt,
geval.MajoorHoyelsteldezijnpaardaan
hetgewonde
de prinsterbeschikking,
terwijl
Door dezegebeurtepaardwerdafgemaakt.
nis,waarbijde PrinsvanOranjeblijkhad
vanzijnheldenmoed,
steegzijn
gegeven
volktot
bij hetNederlandse
populariteit
grotehoogte.
voorkunstedirectaanleiding
Dit gafvrijwel
vastteleggen.Nog in
naarsde gebeurtenis
JacobusEeckhout
Johannes
1831schilderde
Boutersem
Hetgevecht
(afb.4) en in 1833
bij
eenvergelijkbaar
maakteNicolaasPieneman
vanhetgebeurde
(afb.5).6Beide
schilderij
vande
werden
kunstenaars
beschermelingen
de laterekoningWillem11.De uit
kroonprins,
Eeckhout
kreeghet
afkomstige
Antwerpen
overde Haagseacadémie,
directoraat
waarbij
CornellsKruseman
op pijnlijke
overigens
werddoor
Pieneman
wijzewerdgepasseerd.
van
totdirecteur
de koningin 1844benoemd
hetRijksmuseum.7
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Aft).5. CornellsRoos,Portretvan WillemPrinsvan
2. Gesigneerd
engedaOranje.Kopienaarafbeelding
teerd1869.Olieverf
(?) oppaneel,52,5χ 43,7cm.

in 1831 aan zijn
Kruseman
begonweliswaar
voor
het
maarhij
voorbereidingen
schilderij,
in
voltooide
hetpas in 1838.Bij de onthulling
datjaar verscheen
waarin
eenboekwerkje
nauwgezet
verslagwordtgedaanvande
De brochure
gebeurtenissen
bij Boutersem.

draagtde titelSCHILDERIJ, voorstellende
Z.K.H.DEN PRINS VAN ORANJE, op het
vanHoogstdeszelfs
oogenblikder verwonding
paard te Bautersem,op den 12 Augustus1831,

doorC. Kruseman}
Hetbevateenlithomet
vanallebetrokkenen
de identificatie
bijde
(afb.6). De tekst
gevechten
bij Boutersem
waarinverslagwordtgedaanvande gevechvanluitenis samengesteld
uitde dagboeken
tenantJ.C.vanRyneveld
en kolonelList,die
beidenaanwezigwarenen geportretteerd
zijn.
De tekstis ook inhetFransafgedrukt.
Hetis
nietmetzekerheid
bekendwiede brochure
lietpubliceren;
misschien
washetKruseman
zelf>

voor
onbekend.
(Foto: Rijksbureau
Verblijfplaats
Den Haag).
Kunsthistorische
Documentatie,

De Prinsvan Oranje in VHertogenbosch

WillemPrinsvanOranjehadin 's-HertogenAndré
bosch,inhetpaleisvangouverneur
J.L.baronvandenBogaerdevanTerbrugge
In
ingericht.
(1787-1855),
zijnhoofdkwartier
het
ziehtegenwoordig
datpaleisbevindt
Museum.BaronVan den
Noordbrabants
in
totgouverwas
1830benoemd
Bogaerde
neurvanNoord-Brabant.10
Hij waszelfvan
maarbehoorde
West-Vlaamse
komaf,
geensdieeenonafhankelijk
zinstotdiegenen
België
leiders
nastreefden.
politieke
Bij Nederlandse
aansluibestondde vreesdatNoord-Brabant
zou
zoeken
ting
bij België.Zijnbenoeming
doorhetfeit
wasdanook medeingegeven
vanhetNederlandse
dathijals représentant
gezagbijzowelBeigenals Noord-Brabanders
konrekenen.
Uitbewaardgebleop respect
vanbaronVan den
vencorrespondence
Bogaerdewetenweheteenen anderoverhet
vande PrinsvanOranjeinNoordverblijf
wekenin 1831.
Brabanttijdensde roerige
Van denBogaerde
Op 22juli 1831 begroette
hetkoninklijk
aan de Moerdijk.
gezelschap

's-Middagsheb ik mijnaar de Moerdijkbegeventeneindeer Zijne Majesteitbij zijn aanDe Koning
komstin de provindete ontvangen.
was vergezeldvande Prinsvan Oranjeen diens
driezonen.De Koningdineerdedie dag te
vanPrins
Breda in hetkwartier-generaal
Hendrikwaar ik ook geblevenben.De reisvan
Zijne Majesteithad totdoel de inspectievan
hetlegeren hijging 'en revue*de troepen
längs,verenigdte Breda; de volgendemorgen
te Gilze en Rijen; de
die in hetkampement
jonge Prinsenblevenin hetkamp,z.m. z.k.h.
de Prinsvan Oranjeen PrinsFrederikkwamen
en
in Den Boschaan alwaar zij verbleven
Prins
in hetGouvernementshuis.
dineerden
Frederiklogeerdein de GoudenLeeuw." De

lietziehvandagtotdagop de
gouverneur
vande tijdensde veldtocht
hoogtebrengen
verrichte
krijgshandelingen.
VeldRuimtweewekenna de Tiendaagse
tocht,op 29 augustus1831,mochthijde
welkomheten.Bij diens
koningwederom
bezoekaan 's-Hertogenbosch
sprakhijde

volgendewoorden:Die tiendaagscheVeldtogt,
Sire heeftbewezen,dat de Oud Nederlanders
de waardigenanevenzijn vanhendie onderde
vanenvan Willemde ι streden,en Uwer
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Afb. 4. JohannesJacobus Eeckhout, Het gevechtbij
Boutersem.Gesigneerden gedateerd 1831. Olieverfop
doek, 147 χ 180 cm. StichtingHistorische Verzamelin-

gen van het Huis Oranje-Nassau, Den Haag inv.nr.
sc/0711. (Foto: Rijksbureau voorKunsthistorische
Documentatie,Den Haag).

Majesteitsdapperezoonenhebtenandermaal
doorzien,dat hetbloedderNatie in Hunne
äderenvloeit.12
De Prinsvan Oranje vestigdeop 1 September
1831 zijn hoofdkwartier
in Tilburgmaar
brachtnadienook nog een aantal maanden
door in 's-Hertogenbosch.'3
Tijdens hetverblijfvan de kroonprinsin die stedenmaakte
CornellsKrusemanzijn opwachting.Hij had
zijn plannenvoor hetschilderenvan hetschilderijHet gevechtbij Boutersemkenbaar
gemaakten toestemming
gekregenvoor het
makenvan schetsenen studies.Kruseman
was geenonbekendevan de koninklijkefamilie aan wie hij reedswerkhad verkocht.In
1831 werdKrusemanbenoemdtot Ridderin
de orde van de NederlandseLeeuw.14

Voorstudies
Het portretuit kasteelHeeswijkis nogal
luchtiggeschilderd.Het hoofdis gedetailleerdan hetuniform.Teneindehet
der uitgewerkt
hoofdbeterte doen uitkomentegenhetplatte
vlak,heeftKrusemanrondommetbruine
achterverfeen wat ruween schilderachtige
grondaangebracht.Tijdensde uitgevoerde
restauratievan hetschilderijkwamhetvolgendenaar voren.Links naast hethoofdvan
de Prinsvan Oranje bevondzieh een bianco
stukdoek, dat meteen zwaar vergeeldevernis
was bedekt.Na afnamevan deze vernisbleek
dat op hetalleen grijsgegrondeerde
gedeelte
zichtbaar
vele potlood-en rode krijtlijntjes
werden:soldaatjes,paardenen een kanon zijn
duidelijkherkenbaar(afb. 7 en 8). De voorstellingkomtovereenmetde situatieop de
voorstudiein hetRijksmuseumen methet
grotedoek uit 1838.Toen Krusemanbesloot
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Hetgevecht
bij Boutersem.
Afb.5. NicolaasPieneman,
engedateerd1833.Olieverfop
doek,46 χ
Gesigneerd
Amsterdam
inv.nr.
SK-A-3Ç13.
6o,5cm.Rijksmuseum,

op de rechterhelfthetportretvan de prinste
plaatsen(en zodoende zijn voortekening
waardeloosmaakte)heefthij de rechterhelft
doek eerstnog voorzien
van hetgegrondeerde
Deze is nonchavan een witteimprimatuur.
lant opgebrachtmeteen bredekwast.De
wittelaag was waarschijnlijknodig om de
tekeningals hetwareuit te vlakken.
De voorStudiedie zieh in hetRijksmuseum
bevindt- deze heefteen plaats in de permanenteopstellingvan afdelingNederlandse
geschiedenis- is vloten los geschilderd.De
gehelecompositieen alle kleurenzijn raak
hoewelnog van detailleringis afgegetroffen
van de
zien. Wel zijn al de gelaatstrekken
prinsaangegeven;hij heeftzijn ogen opgesladie
gen. Het schilderijis een kleurschets,
mogelijkbedoeld is geweestom een idee te
krijgenvan heteffectvan hetuiteindelijke
schilderij.

Reputatievan hetschilderij
CornellsKrusemanhad metzijn monumentale schilderijweinigsuccès.De verschijning
van de al eerdergenoemdebrochuremoet
wordenbezienals een poging
ongetwijfeld
een positiefbeeld te creëren.Krusemanhad
er baat bij dat een oordeeloverzijn schilderij
door lovendeberichtengunstigzou worden
beïnvloed.De eerstebesprekingwas een loftuitingin de AlgemeeneKonst-en Letterbode
van dinsdag 17 juli 1838.15(...)

Maar nimmer

eigenschappen
zagen wijdeze voortreffelijke
's werktentoongespreid,
beterin Kruseman
dan in de, in 1832 aangevangenen thansafgehetoogenblik
werkteSchilderij,voorstellende
na hetwondenvanhetpaard des Prinsenvan
Oranje,in denslag bij Bautersem.Nimmer
gevoeldenwijons,bij hetaanschouwenvan
uitonze latere
soortgelijkevoorStellingen

28ο
vanofficieren
Portretten
Aß. 6. CornellsKruseman,
sem.Uitklapbladaanwezigbij hetgevecht
bij Bouter
stellende
ζ.κ.η. den prins
zijdeuit:schilderij, voor
derverwonding
van
van oranje, op hetoogenbUk

Hoogstdeszelfs
paard teBautersem,op den12 Augustus
Bibliotheek
Rijksmuseum,
1831,doorC. Kruseman.
Amsterdam.

zoo aangenaamgetroffen.
(...)
geschiedenis,
- wijzijn op hetdoorde helderemorgenzon
besehenenslagveld:wijbevindenons onderde
die metbezorgdheid
vernemen,
toesnellenden,
ofde geliefde Vorst op nieuwzijn bloed voor
het Vaderlandheeftmoetenstörten;wijbewonderendiensedelehouding,wanneerhij meteen
dat hetslechts
altijdopengelaat ons toeroept,
d
en
dat
er
meerdere
paarden
zijnpaar geldt
zijn. Nu wordtonze blikvooreen oogenblik
vanden Vorstafgeleid,en de wondegrieftons
vanhetfiere ros,zulkeenenRuiterwaardig.
Nu wedertreftons de sprekende
gelijkenisof
de manhafte
houdingvanzooveledappere
ersten,ofwijjuichendienHollandKrijgsov
schensoldaat toe,die den vuigenBelg de vaan
des oproerstrachtte ontweidigen.Daarna
volgennog enkelevolzinnenmetnietsdan lof
voor de kunstenaaren zijn vaderlandsliefde.
Steltdan dat bewijsvanechteNationaliteitop
hoogenprijs,en de Kunstenaar,die vooral zijn
werkgeenanderloonbegeert,dan de goedkeuringvanhetKoninklijkGeslachten de dankbaarheidderNatie (...).

heefthij meerdan 5 jar en zijn talentbesteed,
tegrootgeacht,
heefthijgeeneopofferingen
De kunsteontzien.16
moeiten
kosten
of
geene
naarsbiograafVan der Willigenmelddein
1840: Onze C. Krusemanhad dezelvereedsin
en eerstditjaar voltooid;
1832 aangevangen,
had
vanPortretten
druktemethetschilderen
hemhierin,zeidemen,hinderlijk
geweest.11
Prozaïscherlijkthette stellendat de aanvankelijkebezielingvan de kunstenaarwas
getemperddoor hetonmiddellijkesuccèsvan
hetschilderijvan Eeckhoutuit 1831. Het
makenvan hetmetersgroteschilderijwas
bovendienlastigerdan Krusemanhad voorzien. Waarschijnlijkheeftook een rol
gespeelddat de conditievan hetverfopperen de schilder
vlak al vrijsnelverslechterde
hetwerkmeermalenonderhandenmoest
nemen.
dat Johannes
In hetkunstenaarslexicon
citeerthij
Immerzeelheeftsamengesteld,
Kruseman.De schildervandithistoriestuk
sehreefons dienaangaande:Deelendein de
opgewektdoordennood,
algemeenegeestdrift,
waarinhetvaderlandzieh bevonddoorden
aan de
afvalderBeigen,en tervoldoening
1
1
wer
d
in
des
83 ook door
roepstem Konings,
mijeen offerop hetaltaar des vaderlands
gebragt,en bepaaldelijkper missivedoormij
aan denPrinsvan Oranjeaangebodenhetvervaardigeneenergrooteschilderij,voorstellende
vanHoogstdeshetoogenblikder verwonding
zelfspaard te Bautersem,dendag deroverwin-

Wat steedsweertoelichting
behoefdewas de
langeduurdie de kunstenaarkennelijknodig
had gehad voor de voltooiingvan hetwerk.
Volgensde schrijvervan de lofredein de
AlgemeeneKonst-en Letterbode was dat zo
omdatde kunstenaareen perfectresultaat
had nagestreefd:
Om die vergeldinguwen
waardigte doenzijn,
geliefdenKroonvorst
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De PrinsvanOranje.
Aß. 7. CornellsKruseman,
Detail vanaß. 2. (Foto: FransVerdonk,
Culemborg).
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Afb. 8. Cornells Kruseman,De Prins van Oranje.
Reconstructievan de ondertekeningdoor Michel van de
Laar. (Foto: Frank van Delft, Breda).

ningbij Leuven.Deze offerte
aangenomen
ik naar hethoofdkwartier,
zijnde,vertrok
der
toefdeer vijfmaandentotvervaardiging
en voorbereidende
Studien,deed eene
portretten
reisnaar Parijs om meteengeheelnieuwvak
naderbehendte worden,waartoeVerneten
Grosmijgoedemodelienschenen.In 1833
de uitvoering
dezer
begonik te 's-Gravenhage
en kostschilderij,welkehoogstvermoeijende
barearbeiddikwerf
dooranderewerkzaamheden werdafgebroken.
Eindelijkwas dezelvein
1838 voltooid,en werddenPrinstengeschenke
gegeven,nadatdezelvetenvoordeelevanhulpbehoevenden
was bezigtigdgewordenin onderscheidenstedenvanhetvaderland.Dat ik ooit

eeniggeschenkofgeldswaardehiervoorvan
denPrinszoude ontvangen
hebben,zoo als
algemeenverteldwordt,is eene volstrekte
onwaarheid.Op mijneuitnoodiging
aan den
Koningen den Prinsvan Oranje,om mijne
is mijdeze eer
schilderijte komenbeschouwen,
vanz.M. niette beurtgevallen;dochz.k.h.
heeftdezelveweleenigeminutenin oogenschouwwillennemen,en heeftvervolgens
bevolen dat hetstukvoorlopigop hetMuseumvan
ModerneKunstbij Haarlem werdgeplaatst.1*
Het lijktdat CornellsKrusemanmetditwerk
bovenzijn krachtengegrepenheeft.AI in het
in 1859aan de schildergewijdeinmemoriam
veltde kunstschilder
en criticusTobias van
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Afb. ç. A.C. Nunnink,Het gevechtbij Boutersem.Litho
naar C. Kruseman.Afgebeeldin Kunstkronijk1870.

Westrheene
een hardoordeel.Het lag nietin
denaart vankrusemanstalentziehdoorcomscheiden;
positiënvangrootenomvangte onder
(...). Geen wonderdus,dat bij ontegenzeggevancompositiein de groepen,
lijkeVerdiensten,
in de schildering
derkoppen,de Bautersem,
als
en ondanksdenlangen,moeilijken
ensemble,
arbeidwaarvanzij getuigt,denkunstrechter
nietgeheelbevredigt.
De talrijkeportretten
en
in de nalatenschapdes kunstenaars
Studien,
gevonden,
getuigenoverigensvande naauwgezetheid,welkekrusemanzieh tenplichthad
gesteld.19
CornellsKrusemanwas teleurgesteld
overhet
gebrekaan waarderingvoor hetschilderij
waaraan hij zolang had gewerkt.In 1870
werdendoor de literatorArnoldIsingde volgendenotitiesgepubliceerduit de schriftelijke
nalatenschapvan de kunstenaar:z.m. de
Koningweigerdezelfsop eenezeer onheusche
om de schilderijte
wijzeop mijneuitnoodiging
willenkomenzien; de Prinsvan Oranjeheeft

een kwartieruursbij de schilderij
getoefd,
om zijn oordeel
ingevolgemijneuitnoodiging
en approbatieovermijnevoltooidetaak te vermeerietshoegenemen.Ik vernamnimmer
naamdvandenPrins...20Hierbijwerdeen
door A.C. Nunninkvervaardigdelithonaar
Het gevechtbij Boutersemafgebeeld(afb. 9).
Pogingenom hetschilderijdoor middelvan
onderde aaneen reizendetentoonstelling
dachtte brengen,sorteerdenweinigeffect.
Om elke schijnte vermijdenwas de opbrengst
van de toegangskaartjes
bestemdvoor het
goede doel, in casu de armen.De presentatie
in de Académievan BeeidendeKünstenin
Amsterdaminjuli 1838werdevenweldoor
bezocht.21
meerdan 3000 belangstellenden
dat de
Nochtanswerdook geconstateerd
euforieoverde TiendaagseVeldtochtin 1838
al aanmerkelijkwas ingezakt.22
Teloorgang
De ongelukkigetimingtenspijt,verloorde
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DetailsvanDe vervanAß. 10-15.CornellsKruseman,
paard vande PrinsvanOranje
gingvanhetgewonde
12 augustus1831.
bij Boutersem,
tijdenshetgevecht

Verzamedoek.Voorheen
Koninklijke
1838.Olieverfop
DocuvoorKunsthistorische
ling.(Foto's: Rijksbureau
Den Haag).
mentatie,

kunstenaargeenszinsde gunstdes konings.
Op 6 december1847werdKruseman
benoemdtotCommandeurin de Orde van de
Eikenkroon.In datzelfdejaar schilderdehij
Johanvoor de koninghetgrotehistoriestuk
Ook
nes de Doper,predikendin de woestijn.23
dit schilderijkwamterechtop hetPaviljoente
Haarlem. Het werdlater,samenmetHet
naar Den
gevechtbij Boutersemovergebracht
Haag. Daar bleekna verloopvan tijddat
in siechteStaatverkeerden.
beide schilderijen

In 1870 schreefIsinghierover:Toenhad het
'
zogenaamde'afdruipende schilderij,waaraan
de 'Johannes'reedsbij hetlevenvanKruseman was gaan lijden,zulkeen omvanggenomen,dat ook defiguurvandenprinser door
werdbedreigden de zoon van Willem11
eenmaalzijn
nu lieverde schilderij,
wenschte
vaderaangeboden,nietmeervoor
koninklijken
hetpubliektentoongesteldte zien. Van waar
De welin deze schilderijen?
die zelfontbinding
lichtte vergedrevenzuchtnaar verbeter
ingvan
zijn werk,gepaardaan 't ongeduldom het
nieuwopgevattedenkbeeldspoedigverwezenlijktte zien,was oorzaak dat de kunstenaar
verzuimde
om,eer hij veranderde,
hetgeener
stondwegte krabben.Zoo brachthij lagenvan
meestalveelmetolie ververf,daarenboven
mengd,op en overelkander,en laterbegonnen
die massa's olie en verfzieh op te lossenen
doorhetvernisheente werken.Het is een treurigeaanblik: 't is also/die beidegrootestukkendaar in die gotischezaal te weenenstaan
roemvanhunmaker!24
overden verstoorden
De door Ising omschrevenproblemenkunnen
zijn veroorzaaktdoor hetgebruikvan bitumineuze vervenzoals asfalt,een teerachtig
pigmentdat, eenmaalgebondenin olie, nooit
droogten de neigingheeftte druipen.De toepassingvan asfaltals pigmentvereistde toe-
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'jeugdbarsten'in de verfvertonen,ook wel
Frühsprung
genoemd.Foto's van Krusemans
Eén vanzin,genomentijdensde restauratiein
geno1978 (afb. 16), en van zijn Graflegging,
menvoor restauratiein 1991 (afb. 17),
makendit aangedeeltelijkin strijklicht,
schouwelijk.Uit de duidelijkafgeronde
kraakjesvalt op te makendat deze 'jeugdbarsten'al snelna hetschilderen,tijdenshetuithardenvan de verf,zijn ontstaan.Het oppervlak van De graflegging
wektde indrukdat
Kruseman,zieh bewustvan hetstörende
effecten van plan om dit te verminderen,
nog
eens overde 'jeugdbarsten'heenheeftgeschilte
derd.Ook is er een interessant
pentiment
zien; Krusemanvlakteeen fíguurgeheeluit
door er overheente schilderenin de kleurvan
de achtergrond.
Deze haast klakkelozewerkwijze volgtmogelijkuit wat Isingnoemdede
wellichtte vergedrevenzucktnaar verbetering
vanzijn werk,gepaardaan 't ongeduld.De
kunstenaarnam nietde tijdom zijn schilderij
grondigte herzien.
Het overmätigcraquelerenkan overigensook
ontstaanzijn door hetteveeltoevoegenvan
drogers,zogenoemdesiccatieven,aan het
Eveneenskan een verkeerdgebruik
medium.26
van megilps,een bindmiddelmetzowel olie

voegingvan veel medium(minimaal150 percent).Wanneerhardereverflagenoverbitumineuzeverfwordenaangebrachtkunnen
deze craquelerenen opkrullen(zie afb. 10-15).
Onderinvloedvan hoge temperaturen
kunnenpartijenwaarinveel asfaltis gebruikt,
zelfswegdruipen.Asfaltwerdnaar hetschijnt
veel gebruiktdoor 18de-eeuwseEngelseschildersmetongelukkigegevolgenzoals het
krimpenvan de verflagen.Rembrandtheeft
hetwaarschijnlijkook gebruikt,maar louter
in dünneglacerendelagenen zodoende
zondernadeligeeffecten.25
Van nog bestaandeschilderijen
van Cornells
Krusemanis bekenddat ze zogenaamde
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Een vanzin. 1830.OlieAß). 16. CornellsKruseman,
Amsterdam,
verfopdoek,102χ 120 cm.Rijksmuseum,
inv.nr.
1978.
sk-a-iojo. Fototijdensrestauratie,

als harsals bestanddelen,hiermede oorzaak
van zijn geweest.27
Krusemanwas zekernietde enigeschilderin
wienswerkzulke problemenzijn opgetreden.
In de içde eeuw experimenteerden
kunstenaars volop metnieuwematerialen;dit ging
tenkostevan de toepassingvan de aloude en
beproefdetechnieken.Ook nog later,in het
werkvan Jacquesvan Looy, JozefIsraelsen
Dick Ket, speeltdit parten.Zeer extreme
van
voorbeeldenkomenvoor in schilderijen
de AmerikanenAlbertPinkhamRyder( 18471917) en George Innes (1825-1894). Van de
eersteis een schilderijbekendwaarop de verf
overde sponningsrand
van de lijstis geVan Innes hangteen schilderijin
dropen.28
The National Museum of AmericanArtin
Washington(d.c), dat vroegerna sluitingswerdgehangenom het
tijdondersteboven
druipenvan de verftegente gaan.29

Het door Krusemangewenstemeesterwerk
heeftde tand des tijdsnietdoorstaan.Restauratiebleeknietmeermogelijken omstreeks1950werdHet gevechtbij Boutersem
vernietigd.30
Hoe grondigCornellsKrusemanzieh voorbereiddeop zijn offerop hetaltaar des vaderlandsen hoe dit kunstwerk
zijn 'momentum'
kon verliezen,möge uit hetbovenstaande
geblekenzijn. De analysevan de door hemin
- met
dit geval toegepasteschildertechniek
desastreuzegevolgen- geefteen tragisch
beeld van deze in zijn tijdtoonaangevende
Nederlandsekunstenaar.
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De graßegging
van
Aß. ιγ. CornellsKruseman,
Christus.
doek,330 χ 2ço cm.
1830.Olieverfop
inv.nr.
SK-A-1066.
Amsterdam,
Rijksmuseum,
Vòórrestauratie,
1991.
strijklichtopname,
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Noten
* Deze bijdragekwamtotstandin hetkader
van de tentoonstelling
van de voorbereidingen
vanNederlandse
inArcadië,Het intérieur
Worten
kasteienen buitenplaatsen,
(Noordbrabants
Museum),'s-Hertogenbosch
1998-99.
KasteelHeeswijkliethetPortretvan
Stichting
WillemPrinsvanOranjespeciaalvoordie gelegenheiddoor Michelvan de Laar restaureren.
werdals privé-opdracht
Deze restauratie
uitgevoerdte 's-Hertogenbosch.
1P.J.J.van Thielet al., All thepaintings
ofthe
Amsterdam/MaarsinAmsterdam,
Rijksmuseum
sen 1976,p. 329,inv.nr.SK-A-2823
(paneel,31 χ
39 cm).Zie ook P.J.J.van Thielet al, All the
inAmsterdam,
oftheRijksmuseum
paintings
Amsterdam/Den
Firstsupplement
1976-1991,
Haag 1992,p. 62.
zie: T. van
Voor Krusemanals kunstenaar,
Wz., 'C. Kruseman,zijnlevenen
Westrheene,
20 (1859),pp. 9-16;
werken',in Kunstkronijk
inde
schilderkunst
G.H. Marius,De hollandsche
eeuw,'s-Gravenhage
1920,pp. 20negentiende
totRéalisme,Een
26; J.Knoef,VanRomantiek
bundelkunsthistorische
's-Gravenhage
opstellen,
1947,pp. 15-40.Voor zijnwerkals historiezie: W. Loos, 'CornellsKruseman,
schilder,
in de woestijn',Bulletinvanhet
predikend
39 (1991), pp. 465-484.
Rijksmuseum
2Catalogusvaneeneuitmuntende
en uitgebreide
en PrenTeekeningen
Schilderijen,
verzameling
en nagelaten
ten( ...) deelseigenvervaardigd
doorwijlenden Wel-EdelGeb.Heer C. Kruseman,Amsterdam
(Roos, de Vries& Engelberts)
16 februari1858,nrs.66-78.Zie ook de veiling
overalle vakkenvan
Boekenen Plaatwerken,
kunsten smaak,waarbijgevoegdis
wetenschap,
C. KrusevandenKunstschilder
de nalatenschap
man,Den Haag (MartinusNijhoff)19 april
Schetsvoorde
1869,nr.9 (Slag bij Bautersem.
en nr.62 ( Veldslagbij Bautergrooteschilderij)
sem.Eersteteekening
op doek).Op deze veiling
en voorwerdenook de schildersbenodigheden
werpenuithetateliervan Krusemante koop
aangeboden.
3Rijksar
Brabant,Archiefvande
chiefNoorden aanfamilieVandenBogaerdevanTerbrugge
met
verwante
families,nr.259,Aantekenboekje
notifies
schilderijen,
aangekochte
betreffende
werdachtergehouden
1876-1890. Het schilderij
21
(inclusief
bij de verkoopvan 144portretten
Van den
uitde verzameling
miniaturen)
Bogaerdein 1900;zie: Cataloguedes Collections
au Chateaude Heeswijk,Musée
d'Antiquités

'BaronvandenBogaerde', 11,Galeriede Portraitset autrestableauxanciens,'s-Hertogenbosch 19juni 1900.Voor kasteelHeeswijken
de familieVan den Bogaerde,zie: T. Martin&
H. Tromp,cat.tent.KasteleninBrabant,Van
burchttotlandhuis,
(Noord's-Hertogenbosch
brabantsMuseum)1982,pp. 112-124;
KasteelHeeswijken de
R.W.A.M. Cleverens,
en
geslachtenVandenBogaerdevanTerbrugge
De Looz-Corswarem,
Middelburg1991.
4Zie noot2.
5Voor de TiendaagseVeldtocht,
zie: H. van der
Hoeven,De BelgischeBewerte,De Tiendaagse
derNederlanden
Veldtocht
en de scheuring
18301973.
1839,Amsterdam
6Zie cat.tent.Het Vaderlandsch
Gevoel,Amsterdam (Rijksmuseum)
1978,nr.67 en afb.67a.
Daar wordttevensgewezenop de compositoritussenbeideschilderijen.
scheverwantschap
7Zie A. Hoogenboom,De standdeskunsteinNederland
naars.De positievankunstschilders
inde eerstehelftvande negentiende
eeuw,
Leiden 1993,pp. 176-177.Voor Pienemanzie
PantheonderGoudenEeuw,
ook: E. Bergveit,
totRijksmuseum
VanNationaleKonst-Gallerij
vanSchilderijen
(1798-1896),Zwolle 1998,pp.
146-149.
8ν.Ν.,schilderij, voor
z.k.h. den
stellende
derverwonprins van oranje, op hetoogenblik
op
paard te Bautersem,
dingvanHoogstdeszelfs
'sden12 Augustus1831,doorC Kruseman,
Gravenhage1838.Het dagboekvan J.C.van
van het
Ryneveldbevindtziehin de bibliotheek
(506 κ 2).
Rijksmuseum
9Voor de tekening
heeftKrusemangebruik
die hij in 1831
gemaaktvan de portretstudies
wordengenoemd
gemaakthad. Deze portretten
in 1858
in de veilingvan zijnnalatenschap
onderde nummers
67 toten met76; zie noot2.
Dat de tekstmogelijkdoor Krusemanzelfis
vast.VerStaatnietmetzekerheid
gecompileerd
gelijkechterHoogenboom,op.cit.(noot7), pp.
181-182,die meldingmaaktvan een door
overzijn
kunstkritiek
Krusemanzelfgeschreven
de Doperpredikend.
Johannes
10
Cleverens,
op.cit(noot 3), pp. 15-29.
11
Van den BoIbidem,p. 19. Zie ook Archief
gaerde,op.cit.(noot 3), nr.174,Stukkendoor
en ontAndréJ.L. vandenBogaerdeopgemaakt
de Belgischeopstanden de
vangenbetreffende
1830-1831.
tiendaagseveldtocht,
12Ibidem, 21. Voor hetorigineel
zie Archief
p.
Van den Bogaerde,(noot 3), nr.177,Teksten
vantoespraken
vanAndréJ.L. vandenBogaerde

289

als gouverneur
vanNoord-Brabant
vandiverse
aard,c. 1830-1841.
13
Ibidem,pp. 21-22.
14
Hoogenboomop.cit.(noot 7), pp. 116en 157158,noot2.
15
B., 'Künsten,C. Kruseman',Algemeene
Konst-en Letterbode
voorhetjaar 1838,Dinsdag deniydenJulij,nr.32,pp. 43-45.Hiernaar
wordtverwezenin R. van Eynden& A. van der
dervaderlandsche
schilWilligen,Geschiedenis
sedert de helftderxviiieeuw,Aanderkunst,
hangsel,Haarlem1840,p. 277: Eene Schilderij,
vanhetPaard des Prinverbeeidende
hetkwetsen
den
senvanOranje,indenslag vanBautersem,
uden Augustus1831,wordtzeergeprezen.
16
B., op.cit.(noot 15),p. 44.
17
Van Eynden& Van derWilligen,op.cit.(noot
15XΡ· 277·
18
derHolJ.Immerzeel,
De levensen werken
Kunstschilder
landscheen Vlaamsche
s, Beeldhoudl 2, Amsteren Bouwmeesters,
wers,Graveurs
door
dam 1842-43,pp. 139-140;ook geciteerd
Van Westrheene,
op.cit.(noot 1), pp. 12-13.De
naarHoraceVernet(1789-1863)en
verwijzing
Gros (1771-1835)is bedoeldom
Antoine-Jean
aan te gevendat Krusemanals schildervan
had. De
paardenen bataillesgeenervaring
op hetPaviljoente
plaatsingvan hetschilderij
Haarlemwordtreedsvermeldin de Algemeene
voorhetjaar 1839,Vrijdag
Konst-en Letterbode
nr.5, p. 78.
denistenFebruari,
19
Van Westrheene,
op.cit.(noot 1), p. 13.
20A. I[ising],Ί831. Uit de nagelatenpapieren
nieuwe
in: Kunstkronijk
van eenkunstenaar',
serie11(1870),pp. 51-60:p. 60.
21Ibidem, 59.
p.
"VergelijkKnoef,op.cit.(noot 1),p. 25.
23Dit schilderij
wordtbesprokendoor Loos,
aldaar afb. 10.Voor
op.cit.(noot 1), vergelijk
zie: Van
totCommandeur,
de benoeming
Westrheene,
op.cit.(noot 1), p. 15; Hoogenboom,op.cit.(noot 7), pp. 157-158,noot2.
24Ising,
op.cit.(noot20), p. 60. Ook geciteerd
door Loos, op.cit.(noot 1), pp. 483-484,noot
72.
25R.J.Gettens& G.L. Stout,PaintingMateNew York 1966,
rials,A ShortEncyclopaedia,
van Jean
pp. 94-95.Enkelevroegeschilderijen
in
AntoineWatteau(1684-1721),tegenwoordig
SchloßSanssouciin Potsdam,zijndoorhet
overmatig
gebruikvan asfaltdusdanigernstig
werdaan de
beschadigddat langetijdgetwijfeld
zie cat.tent.Watjuistheidvan de toeschrijving;

teau1684-1721,(GrandPalais),Parijs1984-85,
pp. 265-270,nrs.10 en 11.
26L.
Bussum
Kuiper,Restoration
ofPaintings,
1973,p. 18.
27Voor craqueluresontstaandoorgebruikvan
megilps,zie: L.A. Carlyleen A. Southall,'No
shortmechanicroad to fame:theimplication
of
certainartists'materialsforthedurability
of
Britishpainting1770-1840',in: RobertVernon's
Gift:BritishArtfortheNation1847,Londen
1993,pp. 21-25.
28E. Broun,cat.tent.AlbertPinkham
Ryder,
O.e. (The NationalMuseumof
Washington,
AmericanArt),New York,n.y. (The Brooklyn
Museum)1989,p. 130.
GwenM. Tauber,
29Vriendelijke
mededeling
Amsterdam.
30Loos, op.cit.(noot 1),pp. 483-484,noot72.
vondkennelijk
in alle stilte
De vernietiging
plaats,wantnogin 1963meendemendat het
ziehin hetKoninklijkPaleiste
schilderij
zou bevinden;zie cat.tent.i^ojaar
Amsterdam
Nederlandse
kunst,Amsterdam
(Stedelijk
Museum)1963,p. 81.

