FACT SHEET
‘Op het Oog. Onverwachte oudheden van Frits Lugt en Helene Kröller‐
Müller’
Tentoonstelling in Leiden
Frits Lugt en Helene Kröller‐Müller waren de twee belangrijkste Nederlandse privé‐verzamelaars uit
het begin van de 20ste eeuw. Ze zijn vermaard vanwege hun omvangrijke topcollecties schilderijen,
tekeningen, gravures en beeldhouwkunst, met werken van grote namen als Rembrandt en Van
Gogh. De tentoonstelling ‘Op het oog’ biedt een kennismaking met deze twee verzamelaars, hun
onbekende maar bijzondere collectie oudheden, hun gedeelde passie voor verzamelen en liefde
voor archeologie. Te zien is een selectie van ca. 300 voorwerpen uit deze collecties, waaronder
prachtige Griekse vazen, sierlijk Romeins glas, Egyptische beeldjes en amuletten. Portretten, foto’s
en brieven bieden een kijkje op de personen achter deze verzamelingen. Daarnaast schetst de
tentoonstelling een nostalgisch tijdsbeeld van de periode waarin hun collecties tot stand kwamen.
De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met het Kröller‐Müller Museum (Otterlo) en de
Fondation Custodia (Parijs), die respectievelijk de collecties Kröller‐Müller en Lugt in beheer hebben.
Twee verzamelaars uit het begin van de twintigste eeuw.
Frits Lugt (1884‐1970) is beroemd geworden door zijn verzameling 17de‐eeuwse tekeningen en
prenten, vooral van Rembrandt. Getroffen door de oude beschavingen van de Mediterranée die hij
leerde kennen tijdens zijn reizen in Egypte en Italië, verzamelde hij met zijn esthetisch kennersoog
vanaf de jaren ‘20 van de vorige eeuw ook Egyptische objecten, Grieks aardewerk en Romeins glas.
Na de tweede wereldoorlog vestigde Frits Lugt zich in Parijs. Daar bracht hij zijn verzamelingen
onder bij de Fondation Custodia, in het door hem opgerichte Institut Néerlandais. In dit
monumentale 18de‐eeuwse pand staan zijn antieke collecties nog altijd opgesteld, te midden van
prachtige schilderijen, meubelen, tapijten en porselein.
Helene Kröller‐Müller (1869‐1939) verzamelde impressionistische en modernistische schilderijen op
ongekende schaal. Grote namen in haar collectie waren Vincent van Gogh, Picasso en Mondriaan.
Haar ideaal was het oprichten van een groot museum voor kunstbeschouwing op de Hoge Veluwe.
Helene Kröller‐Müller had een voorliefde voor de rustige, abstracte vormen van de Egyptische
oudheid én voor de verfijning van het Griekse aardewerk. Zij zocht duidelijk het spirituele in de
kunst, zowel in de eigentijdse als in de oudheden waarmee zij zich omringde.
Lugt en Kröller‐Müller hadden beiden een deelcollectie oudheden, maar ze behoorden elk tot een
andere generatie verzamelaars met andere drijfveren. Helene Kröller‐Müller was een generatie
ouder dan Frits Lugt. Hoewel zij elkaar waarschijnlijk nooit persoonlijk hebben ontmoet, waren zij
tijdens het interbellum door een netwerk van particuliere collectioneurs met elkaar verbonden. Hun
opvallendste overeenkomst is dat zij beiden hun collectie wilden onderbrengen in een eigen
behuizing en niet in een bestaand museum. In beide werden de kunstdisciplines aanvankelijk niet
gescheiden maar in een samenhangend geheel gevoegd.
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