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Liefde voor oudheden bij verzamelaars Lugt en Kröller‐Müller
Archeologische collecties in tentoonstelling ‘Op het oog’ in Rijksmuseum van Oudheden
Frits Lugt en Helene Kröller‐Müller waren twee van Nederlands grootste kunstverzamelaars in het
begin van de twintigste eeuw. Ze zijn bekend vanwege hun omvangrijke collecties beeldende kunst
met namen als Rembrandt en Van Gogh. Dat zij ook een grote liefde voor het verzamelen van
oudheden koesterden weten echter maar weinigen. Juist deze onbekende collecties Romeins glas,
Egyptische portretten, Grieks aardewerk en sierlijke terracotta beeldjes zijn de blikvangers van de
tentoonstelling ‘Op het oog. 200 Onverwachte oudheden van Frits Lugt en Helene Kröller‐Müller’,
die van 28 april t/m 19 september 2010 te zien is in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
Portretten, foto’s en brieven van Lugt en Kröller‐Müller bieden daarnaast een persoonlijke
kennismaking met beide kunstliefhebbers en een nostalgisch sfeerbeeld van hun levensloop.
Ze hadden geen archeologische scholing, maar wel een scherp kunsthistorisch oog en een buitengewoon
goed gevoel voor esthetiek. Daarmee brachten zowel Frits Lugt (1884‐1970) als Helene Kröller‐Müller
(1869‐1939) een archeologische collectie van hoog niveau bijeen. Gave voorwerpen vooral, met
nauwelijks of geen restauraties. Hoewel het verzamelen van oudheden voor beide kunstliefhebbers geen
hoofdbezigheid was, waren hun collecties niet gering. De verzameling van Kröller‐Müller telt ongeveer
100 collectable items die makkelijk in een vitrinekast of op een bureau pasten, die van Lugt rond de 300.
‘Op het oog’ presenteert beide verzamelaars en hun archeologische collecties in de vorm van een
tweeluik, waarin kleur, sfeer en looproute Lugt en Kröller‐Müller van elkaar onderscheiden. Zo’n dertig
topstukken krijgen bijzondere aandacht. Het gaat om Egyptische beeldjes en portretten, Griekse vazen,
Romeinse glazen flesjes in bijzondere kleuren en vormen, maar ook enkele vervalsingen die Lugt en
Kröller‐Müller per abuis aankochten. Levensgrote projecties van portretten, foto’s, vakantieverslagen en
brieven geven een nostalgische impressie van de levensloop van de twee collectioneurs. De
tentoonstelling is te zien tot en met 19 september 2010.
Lugt en Kröller‐Müller wilden hun collecties graag onderbrengen in een eigen onderkomen, in plaats van
in een bestaand museum. Lugts collectie wordt vanaf 1947 in Parijs ondergebracht in de Fondation
Custodia, die gehuisvest is in een achttiende‐eeuwse villa. Het ideaal van Kröller‐Müller was het
oprichten van een groot museum voor kunstbeschouwing op de Hoge Veluwe, waar de bezoeker bij het
kijken naar de verzamelingen vooral tot rust kon komen. Ondanks hun gemeenschappelijke passies
hebben de twee kunstliefhebbers elkaar waarschijnlijk nooit in levenden lijve ontmoet: ze waren van een
andere generatie en begaven zich in verschillende sociale circuits.
Bij ‘Op het oog’ worden elke zondagmiddag (13.00 uur) gratis rondleidingen georganiseerd. Op dinsdag
14 september (20.00 uur) is er een lezing door conservator Ruurd Halbertsma. RoMeO, de
Vriendenvereniging van het museum, heeft een special van haar ledenmagazine gewijd (€ 2,95 in de
Museumshop) aan de tentoonstelling. De archeologische collectie van Frits Lugt is als overzichtcatalogus
in vier delen gepubliceerd (in cassette, € 69,95 in de Museumshop.)
De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met het Kröller‐Müller Museum (Otterlo, www.kmm.nl)
en de Fondation Custodia (Parijs, www.fondationcustodia.fr).
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