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‘Une très belle tête de
Bacchus indien’
Rijksmuseum van Oudheden verwerft Cyprische portretkop

Op de voorbezichtiging van de TEFAF van 2013 zagen medewerkers van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden bij
een Londense antiquair een kop uit Cyprus. Het stuk was in
meerdere opzichten de ‘missing link’ in de archeologische
verzamelingen van Nederland. In de collecties van het
Rijksmuseum van Oudheden en het Allard Pierson Museum
bevinden zich weliswaar Cyprische sculpturen, maar niet van
deze kwaliteit. Een gedroomde aankoop, maar óók in de
museumwereld staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

H

et portret geeft het gelaat weer van een man
in de bloei van zijn leven. De volle, vierkante
baard is in symmetrische golfpatronen
gemodelleerd. De amandelvormige ogen en de
archaïsche glimlach rond de lippen zijn duidelijke
Griekse stijlkenmerken. Over het haar van de portretkop ligt een grote krans van eikenbladeren, waaraan
eikeltjes hangen. Het stuk is een typisch voorbeeld
van de Cyprische beeldhouwkunst uit de 5de eeuw
v.Chr., een periode waarin het eiland onder Perzische
heerschappij stond. In de kunst weerspiegelde deze
overheersing zich in elementen die aan de Perzische
kunst ontleend zijn. De rechthoekige krullende baard
doet sterk denken aan afbeeldingen van Perzische
dignitarissen op de reliëfs uit het paleis van Persepolis
uit de late 6de en vroege 5de eeuw v.Chr.
De museummedewerkers beseften het direct:
voor de Griekse afdeling van het Rijksmuseum van
Oudheden zou deze kop een prachtige aanwinst betekenen. Eind 2015 zal deze afdeling geheel vernieuwd
aan het publiek gepresenteerd worden met als leidend
thema: ‘Grieken in context’. De Griekse kunst wordt
in de nieuwe afdeling niet als een geïsoleerd cultuurverschijnsel gepresenteerd, maar in samenhang met
de omringende culturen. Vooral in de vroege perioden
is er beïnvloeding door de overweldigende oriëntaalse
en Egyptische beschavingen. De portretkop van de
TEFAF, die Griekse en Perzische elementen in zich
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Portretkop met eikenkrans
Cyprus
470-460 v.Chr. Kalksteen, H 34,2 cm
Bijdrage: € 80.000, waarvan € 40.000
van de Utrechtse Rembrandt Cirkel
RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN,
LEIDEN
De portretkop uit Cyprus is verworven
met steun van de Vereniging Rembrandt,
mede dankzij haar Utrechtse Rembrandt
Cirkel, en de BankGiro Loterij.

verenigt, maakt het begrip ‘Grieken in context’ in
één keer duidelijk.
Er was, kortom, belangstelling om het stuk aan
te kopen, maar tussen droom en daad staan, óók in
de museumwereld, wetten in de weg en praktische
bezwaren. Wetgeving en de ethische code van de
International Council of Museums (ICOM) bepalen
dat de herkomst van een archeologisch object waterdicht te bepalen moet zijn. En praktisch gezien was
de vraagprijs voor het museumbudget aan de hoge
kant. Maar in navolging van Vergilius’ woorden
Audaces Fortuna iuvat (‘Godin Fortuna helpt hen die
durven’) nam het Rijksmuseum van Oudheden een
optie op het object en ging aan het werk om de herkomst te onderzoeken.
DE ARCHITECT VAN DE KEIZER

Naar opgave van de antiquair stamde het stuk uit de
verzameling van Hector-Martin Lefüel (1810-1880),
de belangrijkste architect van keizer Napoleon III.
Hij werd tweemaal onderscheiden met de Ordre
National de la Légion d’Honneur. Lefüel was onder
meer verantwoordelijk voor restauratie en nieuwbouw van het Louvre. Hij ontving als dank voor zijn
diensten objecten uit de museumcollectie – iets wat
tegenwoordig op flinke ‘praktische bezwaren’ zou
stuiten! Zijn kunstverzameling bleef na zijn dood
in de familie, totdat delen ervan in 2003 in Parijs

Reliëf uit Persepolis
Perzië
500-470 v.Chr.
Kalksteen, H 154 cm
ARCHEOLOGISCH
MUSEUM, TEHERAN

Tetradrachme uit Naxos (Sicilië) met
de ‘Indische Bacchus’
Ca. 460 v.Chr. Zilver, D 2,8 cm
CABINET DES MEDAILLES (BNF), PARIJS

Architect Visconti toont zijn
plannen voor het Louvre aan
keizer Napoleon III
Jean-Baptiste-Ange Tissier
1853. Olieverf op doek, 130 x 80 cm
LOUVRE, PARIJS

(in bruikleen van Musée du Chateau
de Versailles)
Rechts staat Hector-Martin Lefüel,
op dat moment nog assistent van
Visconti, die hij later zal opvolgen
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werden geveild. De eerste zoektocht richtte zich dus
op de herkomst van de Cyprische collectie in het
Louvre. Deze bleek te stammen uit het midden van de
19de eeuw: in 1861 organiseerde de Franse overheid
een wetenschappelijke expeditie naar Syrië, Libanon
en Cyprus.
Een van de deelnemers was Charles-Jean-Melchior
de Vogüé (1829-1916), een aanstormend talent in de
archeologische wereld. De Vogüé had een officiersopleiding doorlopen en was enige tijd verbonden
geweest aan het Franse corps diplomatique aan het hof
van de tsaar in Sint-Petersburg. Maar zijn grote passie
lag in reizen en archeologie. Hij nam ontslag uit de
diplomatieke dienst en maakte in 1853 en 1854 een
reis door Syrië en Palestina, met als doel de kerkelijke
architectuur uit de periode van de kruisvaarders te
bestuderen. Hij publiceerde zijn bevindingen in
het werk Les églises de la Terre Sainte, dat in 1860
verscheen. Met deze publicatie maakte hij naam in
de wetenschappelijke wereld.
In 1861 werd hij gevraagd zich aan te sluiten bij een
grote archeologische expeditie onder leiding van de
theoloog Joseph-Ernest Renan. De Vogüé kreeg van
Renan de opdracht om het eiland Cyprus ‘archeologisch in kaart te brengen’. Alle objecten die zij door
aankoop of opgraving zouden verkrijgen, moesten
met beschrijvingen en vermelding van vindplaats
worden opgestuurd naar het Louvre. Zoals te verwachten viel, kweet De Vogüé zich uitstekend van
zijn taak. In zijn brieven toonde hij zich verrast door
de mengcultuur van het oude Cyprus: de antieke
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sculpturen lieten Egyptische, Perzische en Griekse
invloeden zien. In totaal werden er honderden
sculpturen en inscripties gevonden, die het begin
vormden van de Cyprische collectie van het Louvre.
PUZZELSTUKKEN

Pas in 1989 werden de stukken van De Vogüé wetenschappelijk gepubliceerd. In dat jaar verscheen van de
hand van Antoine Hermary de Catalogue des Antiquités
de Chypre: Sculptures. Hermary kon concluderen dat
hij alle 220 stukken van De Vogüé in het Louvre had
teruggevonden, op één na. Nummer 55 uit de lijst
ontbrak. Het stuk stond in de lijst van de Grandes têtes
sculptées (de grote gebeeldhouwde koppen) en werd
omschreven als Une très belle tête de Bacchus indien,
achetée 5 francs dans le village d’Athéniou, ‘een hele
mooie kop van de Indische Bacchus, gekocht voor
5 francs in het dorp Atheniou.’
De omschrijving ‘Indische Bacchus’ was afkomstig
uit de klassieke archeologie. Hiermee werd in de 19de
eeuw een portrettype van de wijngod op oudere leeftijd aangeduid, met volle baard en een wingerdkrans
in het haar. Hermary opperde dat er misschien een
verwisseling met een andere kop had plaatsgevonden
– maar die was niet ‘très belle’ en ook niet zo ‘grand’ –
en bleef zijn twijfels houden over de identificatie van
nummer 55 uit de oorspronkelijke lijst. Het Rijksmuseum van Oudheden zocht contact met Hermary,
die thans als hoogleraar klassieke archeologie verbonden is aan de universiteit van Aix-en-Provence.
Hermary bleek verheugd te zijn dat de portretkop

INTERVIEW

Kunstvragen
Sigrid Hemels (41)
Hoogleraar belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
en fiscalist bij Allen & Overy, adviseur van de Vereniging Rembrandt
sinds 2014

Wat is uw eerste kennismaking
met kunst?
‘Als we vroeger met vakantie naar
Oostenrijk gingen, bezochten we elke kerk
waar we langskwamen. Met moderne
kunst ben ik in aanraking gekomen op de
middelbare school. Ik weet nog goed hoe
we in 1990 vanuit Nijmegen op excursie
naar het Stedelijk Museum in Amsterdam
gingen, en daar Memphis en Jeff Koons
zagen. Dat maakte grote indruk.’

opnieuw in beeld was. Hij kon vertellen dat hij bij
de Parijse veiling in 2003 de kop gezien had, en deze
had herkend als het ontbrekende object nr. 55 uit de
lijst van De Vogüé. De kop is zonder twijfel ‘très belle’
en heeft de eigenschappen van de ‘Bacchus indien’.
Het Parijse veilinghuis Tajan gaf nadere inlichtingen
over lot 29 op de veiling van 2003: het stuk was ingebracht door een zekere… Olivier Lefüel! Deze Lefüel
is een nazaat van Hector-Martin, dus de puzzelstukken leken in elkaar te passen.
Toen het Antiquities Department van de Republiek
Cyprus ook nog een verklaring afgaf dat het de aankoop van de kop door het museum volledig steunde,
had het museum voldoende vertrouwen om op zoek
te gaan naar de nog ontbrekende financiële middelen.
Deze werden door medewerking van de Vereniging
Rembrandt en de BankGiro Loterij gevonden, zodat
de aankoop in oktober 2013 kon plaatsvinden en
het publiek binnenkort in het Rijksmuseum van
Oudheden kennis kan maken met dit meesterwerk
uit Cyprus. Het stuk zal vanaf 27 november 2014 een
belangrijke plaats innemen op de tentoonstelling
‘Carthago’, als belichaming van Cyprus’ rol tussen
oost en west. Door internationale samenwerking kon
dit stuk mede dankzij de Vereniging Rembrandt gered
worden uit de anonimiteit en een nieuwe toekomst
krijgen in een openbaar toegankelijke archeologische
verzameling s
Ruurd Halbertsma
Conservator klassieke wereld
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Herinnert u zich nog uw eerste kunstreproductie?
‘Absoluut. Na mijn eindexamen ging ik voor het eerst alleen met
de trein naar Salzburg, waar mijn vader toen werkte. Onderweg
in München zag ik een affiche hangen voor een tentoonstelling
over Chagall. Daar ben ik heen gegaan en ik vond het fantastisch.
De poster die ik toen heb gekocht, heeft vele studentenkamers
overleefd en hing tot twee jaar terug nog aan de wand.’
Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Dat was een jaar of tien, vijftien geleden. Op zondag staan er
op het Spui in Amsterdam altijd kunstenaars die hun werk
verkopen. Ik liep bijna elke week langs de kraam van Rebecca van
Wierst en heb op een gegeven moment een klein werk van haar
gekocht, een schilderij van een vrouwengezicht.’
Naar welk museum gaat u graag terug?
‘We wonen in het centrum van Amsterdam en vinden het
heerlijk om op zondagmiddag een uurtje naar een museum te
gaan. Mijn favoriete musea zijn het Joods Historisch Museum en
Foam, vooral vanwege de tentoonstellingen die daar altijd heel
goed zijn.’
Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Het gaat mij vaak niet zozeer om een specifiek kunstwerk,
maar om het verhaal erachter. Ik luister graag naar museumdirecteuren of conservatoren die heel gepassioneerd kunnen
vertellen waarom een bepaald werk in hun collectie van belang is.’
Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen
verzameling aan een museum willen schenken, om iedereen
van mee te kunnen laten genieten?
‘Ik woon zelf in een klein appartement, maar het leuke van een
lidmaatschap van de Vereniging Rembrandt is dat je met z’n
allen verzamelt en dat je daar met z’n allen van kunt genieten.
Ideaal voor mensen met een kleine beurs en een kleine woning.’

