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SUZANNE LAEMERS

De lieveling van Max Friedländer: Johannes de Doper in de wildernis
door Geertgen tot Sint Jans

E

en van de mooiste landschappen uit de late vijftiende eeuw werd zonder twijfel geschilderd door
Geertgen tot Sint Jans (Leiden? ca. 1455/65-1485/95 Haarlem), die zijn naam ‘tot Sint Jans’ dankt aan
het feit dat hij inwoonde bij de Jansheren in de Haarlemse Commanderie van Sint Jan (afb. 1).1 Op een paneeltje van slechts 42 cm hoog en 28 cm breed, strekt zich een sappig groen lentelandschap uit. De lucht is
helder en in de verte tekenen de bergen zich blauw af. Boven de boomkruinen zijn nog net enkele bouwwerken te zien die de nabijheid van de bewoonde wereld verraden (afb. 2). Op de zonovergoten glooiingen en langs de beekranden scharrelen konijnen, herten en vogels hun dagelijkse kostje bijeen. In de
voorgrond, op een met gras begroeid rotsplateau, zit in gepeins verzonken de Heilige Johannes de Doper.
Met zijn hoofd leunend op zijn rechterhand, staart hij in het niets. Onder de zoom van zijn kamelenharen
kleed steken enigszins onhandig twee knokige voeten. Naast hem heeft het Lam zich als een trouwe
viervoeter neergevleid in afwachting van wat komen gaat.
De kracht van dit melancholische tafereel is niet enkel gelegen in het sobere en uitgebalanceerde
kleurgebruik waarmee Geertgen een uiterst naturalistisch landschap wist te componeren, maar ook in de
weergave van het gemoed van Johannes. Het ogenblik waarop onschuld en naderende boete stilzwijgend
samenkomen, is door Geertgen op zo’n aandoenlijke en onovertroffen wijze weergegeven dat dit kleine
paneeltje, ook na ruim vijf eeuwen, nog altijd imponeert. De mededeling van kunstenaarsbiograaf Karel
van Mander dat Geertgen al rond zijn achtentwintigste overleed, maakt de bewondering voor dit onvolprezen kleinood alleen maar groter.2

Exposition des Primitifs flamands
Hoewel het schilderij in de negentiende eeuw al tweemaal in Londen was geëxposeerd,3 maakte het grote
publiek kennis met Geertgens meesterwerkje in 1902 te Brugge, op de grote overzichtstentoonstelling
gewijd aan de Vlaamse primitieven, waar ook een kleine selectie van schilders uit de Noordelijke Nederlanden werd getoond.4 Het was hier dat de jonge Max Friedländer (1867-1958), sinds 1896 als assistent
van directeur Wilhelm Bode (1845-1929) verbonden aan de Berlijnse Gemäldegalerie, het schilderij voor
het eerst zag (afb. 3). Uit zijn notitieboekje, dat als hulpmiddel nimmer in de binnenzak ontbrak en dat
bewaard is gebleven, valt op te maken dat Friedländer, die als ‘sécretaire honoraire’ namens het Duitse
‘comité de patronage’ een rol in de organisatie had gespeeld, de tentoonstelling op 16 juni, daags na de
opening, alsook op de drie navolgende dagen, bezocht.5 Dit blijkt bovendien uit een tweetal briefkaarten
aan Bode van 17 en 20 juni 1902.6 Behalve uit wetenschappelijke belangstelling (‘die Ausstellung ist sehr
bedeutend, fast 400 Bilder. Am erfreulichsten die Gelegenheit, die Hauptstücke aus den Kirchen bei
besseren Licht bequem zu studieren’), werd de tentoonstelling ook bezocht met het oog op eventuele interessante werken uit particulier bezit of de kunsthandel waarmee de schilderijenverzameling te Berlijn kon
worden uitgebreid. Na vier dagen kwam Friedländer evenwel tot de slotsom dat de tentoonstelling, op
enkele uitzonderingen na, op dat punt weinig te bieden had. Tot de uitzonderingen behoorde de hem tot
dusver onbekende Johannes de Doper in de wildernis door Geertgen tot Sint Jans.
Op 23 juni – Friedländer verbleef nog steeds in België – volgde nogmaals een schrijven aan Bode,
ditmaal met een lijstje van acht schilderijen die mogelijk voor verwerving in aanmerking kwamen.7
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1. Geertgen tot Sint Jans, Johannes de Doper in de wildernis, paneel, 42 x 28 cm, Berlijn, Staatliche Museen, Gemäldegalerie, inv.nr.1631.
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2. Detail van afb. 1.

Opnieuw maakt Friedländer melding van
Geertgens Johannes, maar nu met opgave van
meer details: ‘Mir neu. Der Meister sicher. Sehr
fein in Charakteristik u.[nd] Empfindung.
Englisher Besitzer. Konnte den Namen nicht
erfahren. Wäre, meiner Ansicht nach (bis 1000
£) eine gute Erwerbung’. Uit de brief blijkt
tevens dat de organisatie van de tentoonstelling,
een week na de opening, nog met de nodige
problemen kampte: werken ontbraken of ontbeerden nummers, een deel van de eigenaren
werd niet vermeld en bovendien ontbrak de
catalogus.8 ‘Die Herrn dort waren ziemlich
verwirrt, übrigens sehr liebenswürdig’.
Op 26 juni kwam het antwoord van Bode.
Hij sommeert Friedländer alles in het werk te
stellen om de Johannes voor Berlijn te verwerven. Reeds lang, zo schrijft Bode, had hij uitgekeken naar een representatief werk van
Geertgen, maar tot op heden was er weinig
begerenswaardig voorbij gekomen.9 Hierop
schreef Friedländer op 28 juni opnieuw aan
Bode.10 Hij meldt dat hij inzake het schilderij
van Geertgen zal nagaan wat de mogelijkheden
zijn. Wederom benadrukt hij de uitzonderlijkheid van de compositie: ‘Übrigens ist der
“Geertgen” bei auȕerordentlicher Originalität
und Intimität der Empfindung ziemlich
bescheiden und unscheinbar (etwa 30 x 20 cm.
groȕ nur)’. Bode is er alles aan gelegen het
schilderij voor Berlijn binnen te halen, want in zijn schrijven van 3 juli geeft hij Friedländer vrij baan:
‘[ich] würde sehr einverstanden sein, wenn Sie den kleinen Johannes von Geertgen für uns sichern
könnten, selbst wenn Sie ihn f[ol]gl[ich]. kauften’.11 Hoewel de daadwerkelijke aankoop iets langer op
zich liet wachten, zou de verwerving voor het door Friedländer voorgestelde bedrag van 1000 pond aan
het einde van de maand een feit zijn.
Het schilderij was aan de tentoonstelling in bruikleen gegeven door de uit Londen afkomstige Percy
Macquoid die het paneel in 1894 had verworven op de veiling van de nalatenschap van de Engelse schilder Charles West Cope (1811-1890), een representant van de Victoriaanse schilderkunst en onder meer
bekend om de fresco’s die hij vervaardigde voor de Houses of Parliament (Palace of Westminster).12
Macquoid had het schilderij ‘for the ridiculous sum of £ 3 10s.’ tot zijn eigendom gemaakt, aldus de
Engelsman James Weale (1832-1917), een van de samenstellers van de Brugse tentoonstelling, in een
bespreking in The Burlington Magazine.13 Het doortastende optreden van het duo Bode/Friedländer verleidde Weale bovendien tot een vinnige uitspraak: ‘It was acquired, whilst at Bruges, by the directors of
the Berlin Museum, whose untiring activity and constant watchfulness over the interests of that institution
are in striking contrast to the negligence of the authorities of our National Gallery, who either have not the
requisite knowledge or do not take the trouble to watch the opportunities of adding desirable works
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3. Wilhelm Bode en Max Friedländer, ca. 1900, foto uit bezit van
Vitale Bloch, gepubliceerd in Maandblad voor Beeldende Kunsten
24 (1948), p. 84.

offered for purchase even in the immediate neighbourhood of the Gallery. Had they been on the
alert, the National Gallery might have acquired in
1894 for £ 3 10s. a picture for which the Berlin
Museum thought it worth while in 1902 to pay
£ 1,000’.14
Voor wat de aankoop zelf aangaat, zijn twee
brieven en een telegram bewaard gebleven.15 De
eerste stap behelsde vanzelfsprekend het leggen
van contact met de eigenaar, Percy Macquoid.
Vermoedelijk om geen slapende honden wakker te
maken, maar wellicht ook vanwege een taalbarrière, werd gebruik gemaakt van een tussenpersoon: William McKay van de Londense kunsthandel Colnaghi.16 Van 26 juli 1902 dateert een
brief van Macquoid aan McKay, die ook in het
verdere verloop van de onderhandelingen namens
Berlijn zou optreden. De brief van Macquoid getuigt onmiskenbaar van koopmansgeest. Hij stelt
dat hij bereid is afstand te doen van het schilderij
voor 1000 pond en dat het werk zonder meer de
som waard is, aangezien het zich in perfecte
‘Der Täufer, der von den Johannitern verehrte Heilige, mit dessen Schicksal sich zu beschäftigen, über dessen
Charakter nachzudenken, Geertgen sicherlich Anlaȕ hatte, sitzt im Freien, auf einer natürlichen Felsbank,
einsam, für sich mit seinen Gedanken und Sorgen. Den Kopf stützt er auf die rechte Hand, den rechten
Ellenbogen auf das Knie. Seine Linke liegt müȕig auf dem Schoȕ. Langes braunes Gewand, weiter blauer
Mantel umhüllen die Gestalt. Fest schlieȕend, mit schwachen Ausladungen, drückt die weich und rund geführte
Kontur Sammlung, Gelöstheit, Versunkenheit aus – zu unvergleichlich eindringlicher Wirkung, tief und
unzweideutig.
Kein schreckhaft magerer Asket, eher ein jugendlicher Schwärmer, mit glattem Gesicht, starkem Haarwuchs,
langer, leicht eingebogener Nase und hohen Brauen, eine eckige gestalt, zusammengeknickt und geduckt in die
breite Dreiecksform des Gewandzeltes. Unverstanden, weltflüchtig, unter seinem Wissen leidend, eingeweiht in
schweres, zukünftiges Schicksal, hat sich der Täufer zur Natur geflüchtet, nicht in die Wüste, sondern in
sommerlich grünendes Land, das von Getier bevölkert ist. Bei einer Quelle hat er sich niedergelassen. Die lichte
Heiterkeit der saftigen Wiesen, der voll belaubten Bäume kontrastiert mit der Schwermut des in kühles Blau
und Braun gekleideten Heiligen. Keine Spur von Menschennähe oder Siedelung. Die der nordische Lyrik eigene
Hingabe an die Waldeinsamkeit, das Trostsuchen in der Landschaft, zu organischer Einheit mit der
Legendengestalt verbunden, macht den neuartigen Bildgedanken aus. Die Vorstellung von der ewigen Unschuld
und Vollkommenheit der Natur, in der die wissende und leidende Kreatur als ein Miȕklang, ein störender
dunkler Fleck, empfunden wird, regt sich in dem modernen Betrachter, der Rousseau und die Romantik hinter
nadat
op 28 juli Macquoids brief van 26 juli had ontvangen met daarin de oorspronkelijke vraagsich McKay
hat’.

prijs van 1000 pond, scheen het hem beter daar toch maar mee akkoord te gaan.

Uit: M.J. Friedländer, Die altniederländische Malerei. Fünfter Band: Geertgen van Haarlem und Hieronymus

Lievelingsschilderij
Bosch, Berlijn 1927, pp. 25-26.
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conditie bevindt en van de hand is van een zeldzame en vaardige kunstenaar. Hij zal zeker niet in staat zijn
het schilderij, dat zonder twijfel een van de juweeltjes is van de tentoonstelling, tegen de vraagprijs te vervangen. Twee dagen later stuurt McKay vanuit Londen een telegram naar Berlijn: ‘macquoid offers
picture 1000 pounds wire instructions = mackay’. Nadat Friedländer het document van een korte notitie
had voorzien (‘Bezieht sich auf i [ein] Bild – Johannes d.[er] Täufer in einer Landschaft – in Besitz von
Percy Macquoid das z.[ur] Z.[eit] in Brügge auf der Ausstellung ist. Friedländer’), komt Bode nog dezelfde dag met de gevraagde instructie: ‘Accept offer of 1000 pounds’. De laatste brief dateert van 29 juli
en is een schrijven van McKay aan Bode.17 Hij meldt dat hij de avond voordien Bodes telegram had ontvangen en onmiddellijk daarop Macquoid had verwittigd dat de vraagprijs door Berlijn was geaccepteerd.
Bovendien, zo blijkt uit McKays schrijven, had Macquoid zich op het laatst bereid getoond akkoord te
gaan met een bedrag dat honderd of tweehonderd pond lager lag. Maar nadat McKay op 28 juli
Macquoids brief van 26 juli had ontvangen met daarin de oorspronkelijke vraagprijs van 1000 pond,
scheen het hem beter daar toch maar mee akkoord te gaan.
Lievelingsschilderij
Naar aanleiding van de nieuwe aanwinst publiceerde Friedländer in 1903 een eerste, uitvoerig artikel over
de tot dan toe nog niet zo bekende Geertgen tot Sint Jans.18 Naast aandacht voor biografische gegevens
waarvoor Het schilder-boeck van Karel van Mander als uitgangspunt diende, en een eerste poging het
oeuvre nader te definiëren, benadrukte Friedländer de uitzonderlijkheid van Geertgens kunstenaarspersoonlijkheid. Het was immers pas in 1902 op de Brugse tentoonstelling dat de Johannes werd herkend
als een werk van Geertgen – daarvoor had het schilderij als van Joachim Patinir te boek gestaan. Het paneel, zo schrijft Friedländer, ‘zeigt […] nichts als grünes, sanft ansteigendes Wiesenland mit sehr hohem
Horizont und die Figur des Täufers, den darzustellen Geertgen, der bei den Johannitern zu Haarlem
wohnte, besonders berufen war. […] Es ist im besten Zustand. Die Farbe ist unangetastet unter dem alten
Firnis, der nicht trübe und nicht gelb geworden ist’. Ook verderop poogt hij de zeldzaam meditatieve
zeggingskracht van de voorstelling te vatten: Geertgen heeft niet simpelweg een heilige in een landschap
verbeeld, ‘sondern hier ist mit dem Ganzen ein Heiliger träumend in der Einsamkeit gemalt’.19 In het korte
essay dat hij in 1916 aan Geertgen wijdde in zijn eerste overzichtswerk Von Eyck bis Bruegel, en waarin
zich de voorzichtige contouren van een synthese aandienden, formuleerde Friedländer treffend Geertgens
verdienste voor de ontwikkeling van het geschilderde landschap als zelfstandig genre: ‘Die Lyrik
Geertgens liegt zum guten Teil im Landschafltichen’.20
De in 1903 en 1916 gepubliceerde teksten kenmerken zich vooral nog door nuchtere zakelijkheid en
een eerste poging tot duiding. Hoe anders was dat in 1927, het jaar waarin Friedländer zijn zestigste verjaardag vierde en het vijfde deel van Die altniederländische Malerei het licht zag. Hier maken we kennis
met de soepele en associatieve stijl van de gerijpte kunsthistoricus, die in de loop der tijd het wezen van
het beeld steeds meer heeft weten te doordringen en daardoor in staat is de formulering van zijn woorden
terug te brengen tot de essentie.21 De voordien nadrukkelijker aanwezige neiging tot het geven van uitleg,
heeft plaats gemaakt voor een aaneenschakeling van welgekozen woorden die het voorgestelde, het wezen
ervan, volmaakt samenvat (zie kader).
Zes jaar later, in juni 1933, volgde de alles overschaduwende kentering. Friedländer werd, vanwege
zijn Joodse achtergrond, gedwongen afscheid te nemen van de Berlijnse musea waarvoor hij zich, sinds
zijn aanstelling in 1896, vol toewijding had ingespannen. Slechts enkele maanden voor zijn pensioen
officieel zou intreden, werd hij door de nazi’s gedwongen die vervroegd te aanvaarden. Moeilijke tijden
volgden: eerst de jaren waarin het bestaan gaandeweg onmogelijk werd gemaakt, daarna de onvermijdelijke vlucht naar elders, in Friedländers geval naar Nederland. Nog nauwelijks bekomen van hetgeen het
lot in petto had, werd zijn toevluchtsoord meegezogen in de Tweede Wereldoorlog.22 Behalve angst en
zorgen, sloeg ook de verveling toe. Friedländer ging die te lijf met wat hij al zijn hele leven deed:
schrijven, onder meer een tweeëntwintig pagina’s tellend essay over Geertgen. Weliswaar worden hierin
geen nieuwe inzichten gepresenteerd, maar zijn gave tot schrijven blijkt er andermaal uit.23
Pas in 1950 volgde het weerzien met een deel van de collectie uit Berlijn. In het Rijksmuseum te
Amsterdam werden gedurende drie maanden 120 beroemde schilderijen uit het Kaiser-Friedrich-Museum
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te Berlijn getoond.24 Ook Geertgens Johannes, het schilderij waarvan Vitale Bloch in hetzelfde jaar in
Maandblad voor de Beeldende Kunsten terloops opmerkte dat het Friedländers lievelingsschilderij was,
behoorde tot de geselecteerde werken.25 Rudolf Heilbrunn, die in 1967 Friedländers Erinnerungen und
Aufzeichnungen publiceerde, en naar het schijnt met hem de tentoonstelling bezocht, geeft in het nawoord
van deze uitgave iets prijs van de emoties die met dit weerzien gepaard gingen: ‘Wie sehr Friedländer […]
mit dem Berliner Museen verbunden war, wurde mir deutlich, als ich anläȕlich der Amsterdamer Ausstellung der Gemälde des früheren Kaiser-Friedrich-Museums im Jahre 1950 den Eindruck sah, den die
Kunstwerke auf ihren ehemaligen Bewahrer und Mehrer machten. […] [Es] schien weniger eine Freude
des Wiedersehens mit alten Freunden und Geliebten zu sein, die Friedländer ergriff, als das Bewußtsein,
diese von ihm einst bewahrten und gepflegten Lieblinge ihrer angestammten und gewohnten Behausung
beraubt und entfremdet zu sehen, nackt und bloß, ohne die von Bode mit Liebe, Sorgfalt und Kennerschaft
gesammelten Umrahmungen, entfernt dem Milieu, das der große Sammler und Organisator auf der
Museumsinsel mit so viel Geschmack und Verständnis geschaffen hatte. Es war für den Geheimrat wohl
wie das späte Wiedersehen mit einer seit früher Jugend und ewig sehr, sehr Geliebten, die Schicksal und
Gegenwart aus der Bahn ihres Sternes gerissen und geschleudert hatten’.26 Tegelijkertijd school in de
hernieuwde ontmoeting met zijn geliefde Johannes ook een opmerkelijke parallel: aan beider levens kleeft
een geschiedenis van boetedoening zonder schuld.
SUZANNE LAEMERS
RKD
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NOTEN
* Met dank aan Uta Neidhardt en Konstanze Krüger (Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen, Dresden) voor
de transcripties van de brieven van Wilhelm Bode en William
McKay, aan Stephan Kemperdick (Gemäldegalerie, Staatliche
Museen Preussischer Kulturbesitz, Berlin) voor het verschaffen
van aanvullende informatie omtrent de aankoop en het ter beschikking stellen van een afbeelding van Geertgens Johannes de Doper
in de wildernis en aan Edwin Buijsen (Koninklijk Kabinet van
Schilderijen Mauritshuis, Den Haag) voor het kritisch lezen van
een eerdere versie van de tekst.
1. F. Lammertse & J. Giltaij (red.), cat. tent. Vroege Hollanders.
Schilderkunst van de late Middeleeuwen, Rotterdam (Museum
Boijmans Van Beuningen) 2008, nr. 4. Mogelijk was het schilderij
een opdracht van een lid van de Commanderie van Sint Jan die het
voor privédevotie wenste.
2. K. van Mander, Het schilder-boeck. Het leven der doorluchtighe
Nederlandtsche, en Hooghduytsche schilders, Haarlem 1604, fol.
206r.
3. Cat. tent. Works of Old Masters, Associated with Works of
Deceased Masters of the British School, Paintings in Oil and
Water-colours, and Sculpture, Londen (Royal Academy of Arts,
Burlington House) 1873, nr. 185 (als Joachim Patinir; met de
foutieve titel ‘St. John in the island of Patmos’); cat. tent. Works
by the Old Masters, and by Deceased Masters of the British
School, with a Selection of Works by Deceased French Artists; and
a Collection of Plate and other Objects Illustrating the Sculptorgoldsmith’s Art, Londen (Royal Academy of Arts) 1896, nr. 139
(als Joachim Patinir).
4. Cat. tent. Primitifs flamands et d’Art ancien, Brugge (Provinciaal
Hof), 15 juni t/m 15 september 1902, nr. 34 (als Geertgen tot Sint
Jans; de catalogus verscheen pas na de tentoonstelling).
5. RKD, Archief Max Jacob Friedländer (AMJF), inv.nr. 196, Notitieboekje M.J. Friedländer 1902: ‘16.VI.1902. Brügge / 17.18.19’.
Eind juni zou Friedländer de tentoonstelling nogmaals bezoeken,
zo blijkt uit een brief aan Bode van 28 juni 1902; Berlijn, Zentralarchiv (ZAB), Nachlass Bode, 1913/2. Naast Friedländer had Bode
eveneens zitting gehad in het Duitse ‘comité de patronage’.
6. ZAB, Nachlass Bode, 1913/2.
7. Ibidem, 1913/1 en 1913/2 (per abuis bevinden de bladen van de
brief zich in verschillende mappen). Onder de overige zeven
schilderijen die eventueel voor verwerving in aanmerking kwamen, bevonden zich onder meer werken van de Meester van
Flémalle, Hans Memling en Dieric Bouts.
8. Voor de problemen waarmee de organisatie van de tentoonstelling
te kampen had, zie ook: E. Tahon et al., cat. tent. Impact. 1902
Revisited. Tentoonstelling van Oude Vlaamsche Kunst, Brugge 15
juni tot 15 september 1902, Brugge (Arentshuis) 2002, pp. 21-28.
9. RKD, AMJF, inv.nr. 327, briefnr. 197.
10. ZAB, Nachlass Bode, 1913/2.
11. RKD, AMJF, inv.nr. 327, briefnr. 198.
12. Veiling Charles West Cope, Londen (Christie’s), 22 juni 1894,
nr. 76 (als Joachim Patinir; aan Percy Macquoid, Londen); gekocht
door de Kaiser-Friedrich-Museums-Verein, 1902 (tijdens de tentoonstelling te Brugge); gekocht van de Kaiser-FriedrichMuseums-Verein door de Gemäldegalerie, 1904 (20.000 Mark).
Met dank aan Stephan Kemperdick.
13. W.H.J. Weale, ‘The early painters of the Netherlands as illustrated
by the Bruges exhibition of 1902 (Article III)’, The Burlington
Magazine 1 (1903), p. 329.
14. Weale 1903 (noot 13). Martin Conway formuleerde het in 1921 als
volgt: ‘The picture slipped through Christie’s for a trifle on Ascot
Cup day and a few years later was snapped up by the alert director
of the Berlin Museum’; M. Conway, The Van Eycks and their
Followers, Londen 1921, p. 217. Van 1894 tot 1904 was de schilder Sir Edward Poynter (1836-1919) directeur van de National
Gallery (van 1896 tot 1918 tevens president van de Royal Aca-

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.
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demy of Arts). Over Bode zou de Berlijnse kunsthandelaar Hugo
Perls later schrijven: ‘Bode, der allgewaltige Generaldirektor der
Preußischen Museen, der Wirkliche Geheime Rat, die grundlos
gefürchtete Exzellenz […]. Kein Bild konnte so bedeutend sein,
daß Bode nicht versucht hätte, es zu kaufen’; H. Perls, ‘Erinnerung
an Friedländer’, in: Max J. Friedländer. Über die Malerei, München 1963, pp. 18-19 (heruitgave van: M.J. Friedländer, Essays
über die Landschaftsmalerei und andere Bildgattungen, Den Haag
1947).
ZAB, Akten Kaiser-Friedrich-Museum, I/GG 181/1. Zie verder ook:
W. Bode, Mein Leben, 2 delen, Berlijn 1930, deel II, p. 118;
T.W. Gaehtgens & B. Paul (red.), Wilhelm von Bode. Mein Leben,
2 delen, Berlijn 1997, deel I, p. 273. Hoewel Bode vermeldt dat de
Brugse tentoonstelling weer als eerste evenement gold dat hij in
staat was te bezoeken nadat ziekte hem lang aan de zijlijn had gehouden, is het onbekend of Bode de tentoonstelling ook samen met
Friedländer bezocht. Aan zijn relatie met Bode zou Friedländer
nadien nog een prachtig stuk proza wijden: M.J. Friedländer,
‘Erinnerungen an Bode’, in: R. Heilbrunn, Max J. Friedländer.
Erinnerungen und Aufzeichnungen, Mainz/Berlijn 1967, pp. 11-14.
Vanaf 1894 waren William McKay, Otto Gutekunst en Edmond
Deprez partners in de Londense kunsthandel Colnaghi; zie
J. Howard (red.), Colnaghi, Established 1760. The History, Londen 2010, pp. 11-12 (verschenen ter gelegenheid van het 250-jarig
bestaan). Met dank aan Stephan Kemperdick.
Vermoedelijk werd de in het Duits opgestelde brief geschreven
door Otto Gutekunst en ondertekend met de naam van McKay; zie
Howard 2010 (noot 16), p. 15. Zie alhier ook voor de relatie die
McKay onderhield met Bode.
M.J. Friedländer, ‘Geertgen tot S. Jans’, Jahrbuch der königlich
Preussischen Kunstsammlungen 24 (1903), pp. 62-70.
Friedländer 1903 (noot 18), pp. 62 en 69.
M.J. Friedländer, Von Eyck bis Bruegel. Studien zur Geschichte
der niederländischen Malerei, Berlijn 1916 (herziene uitgave
1921), pp. 69-72, vooral p. 71.
M.J. Friedländer, Die altniederländische Malerei. Fünfter Band:
Geertgen van Haarlem und Hieronymus Bosch, Berlijn 1927. Zie
ook: M.J. Friedländer, ‘Der Holländer Geertgen van Haarlem’,
Der Cicerone 19 (1927), pp. 623-629.
Voor Friedländers leven tijdens de jaren dertig en de daarop
volgende oorlogsjaren, zie: S. Laemers, “‘Der schwere aber
unvermeidliche Schritt”. Friedländers letzte Jahre in Berlin und
sein Leben in den Niederlanden’, Jahrbuch der Berliner Museen
NF 51 (2009), pp. 119-129; S. Laemers, ‘Es freut mich immer
wenn Sie mich als “Blitzableiter” gebrauchen können’. Hans
Schneider en Max Friedländer: vakbroeders in voor- en
tegenspoed’, in: E. Geudeker, U. de Goede-Broug, M. Franken et
al. (red.), Bijdragen voor Rudi Ekkart bij zijn afscheid als
directeur van het RKD, Den Haag 2012 (RKD Bulletin [2012],
nr. 2), pp. 111-115.
RKD, AMJF, inv.nr. 57, M.J. Friedländer, ‘Der holländische Meister
Geertgen tot St. Jans’, ongedateerd manuscript. De verwijzing in
de tekst naar een publicatie van Kurt Gerstenberg, ‘Über ein
verschollenes Gemälde von Ouwater’, Zeitschrift für Kunstgeschichte 5 (1936), pp. 133-138, biedt een terminus post quem.
Over Geertgens Johannes noteerde Friedländer: ‘Einsicht in das
Herz der Persönlichkeit gewinnen wir am ehesten, indem wir
diejenigen Werke ins Auge fassen, in denen sich der Meister am
deutlichsten von seinen Generationsgenossen unterscheidet.
Solche Werke sind zumal die Geburt Christi – in der National
Gallery zu London – und der Täufer – in Berlin. Geertgen hielt
sich, als er diese Bilder schuf, frei von der ikonographischen
Tradition. Ihnen gemeinsam: kleines Format, subtile Malweise,
untrennbare Verbundenheit von Figuren und Umwelt. In der
Geburt Christi strahlt das Kind Licht aus, das die Mutter und die
Engel beleuchtend trifft und aus tiefem Dunkel heraushebt. Der
Täufer – in der Berliner Tafel – sitzt versunken in schwere

DE LIEVELING VAN MAX FRIEDLÄNDER: JOHANNES DE DOPER IN DE WILDERNIS DOOR GEERTGEN TOT SINT JANS

Gedanken, leidend unter seiner Berufung, in sommerlich heiterem
Gefilde. Kontrast von strahlender Heiligkeit und toter Nacht dort,
von Seelennot und blühenden Lande hier. In beiden Fällen mehr
Zustand als Begebenheit, mehr Lyrik als Epik’.
24. Cat. tent. 120 beroemde schilderijen uit het Kaiser-FriedrichMuseum te Berlijn, Amsterdam (Rijksmuseum), 17 juni t/m 17
september 1950. De schilderijenverzameling had ongemeen
bewogen jaren achter de rug: na opslag in de Berlijnse Flaktürme
en vervolgens in de zoutmijnen van Thüringen gedurende de
oorlogsjaren, werden de schilderijen door de Amerikaanse
strijdkrachten overgebracht naar het Central Collecting Point te
Wiesbaden, waarvandaan een selectie van ruim tweehonderd
schilderijen naar de National Gallery of Art te Washington werd
getransporteerd. Even wekte dit de indruk van een dreigende ontmanteling van de Berlijnse verzameling. Voordat de schilderijen
naar Duitsland terugkeerden, maakten ze eerst nog een toer langs
diverse Amerikaanse musea. Zie D.C. Roëll in de inleiding van de
catalogus. Zie verder ook: cat. tent. Paintings from the Berlin
Museums. Exhibited at the Request of the Department of the Army,
Washington (National Gallery of Art), 17 maart t/m 18 april 1948;
cat. tent. Paintings from the Berlin Museums. Exhibited in Cooperation with the Department of the Army of the United States of

America, New York (The Metropolitan Museum of Art), 17 mei
t/m 12 juni 1948.
25. Cat. tent. Amsterdam 1950 (noot 24), nr. 41. In de moderne kunstliteratuur, zo stelt Bloch die Friedländer goed kende, is haast geen
mooiere passage te vinden dan de zinnen die Friedländer wijdde
aan de peinzende Johannes de Doper; V. Bloch, ‘Max J. Friedländer zu ehren’, Maandblad voor Beeldende Kunsten 26 (1950),
pp. 239-240, vooral p. 239 (waarschijnlijk gepubliceerd ter gelegenheid van Friedländers drieëntachtigste verjaardag). In 1945 had
Bloch zijn adoratie voor Friedländers vermogen zich beeldend uit
te drukken al eens tot uiting gebracht door de uitgave (ter gelegenheid van Friedländers achtenzeventigste verjaardag) van een
bloemlezing uit Die altniederländische Malerei, Friedländers
magnum opus gewijd aan de vroege Nederlandse schilderkunst,
waarvan de veertien delen tussen 1924 en 1937 waren verschenen.
Uit de hoofdstukken gewijd aan Geertgen in deel V (zie noot 21)
koos hij de passage over de Johannes. V. Bloch, Max J. Friedländer. Altniederländische Maler. Blumenlese aus “Die altniederländische Malerei”, Bände I-XIV, besorgt von Vitale Bloch, Den
Haag 1945 (in een oplage van honderd genummerde exemplaren).
26. Heilbrunn 1967 (noot 15), p. 83. De originele vellen en strookjes
papier waaraan Friedländer zijn ‘Aphorismen’ en ‘Erinnerungen’
toevertrouwde, bevinden zich thans in het RKD, AMJF, inv.nrs. 6-8.

SUMMARY
Max Friedländer’s favourite painting: Saint John the Baptist in the wilderness by Geertgen tot Sint Jans
One of the finest late fifteenth-century landscapes is undoubtedly Saint John the Baptist in the wilderness by Geertgen tot Sint
Jans (Leiden? c. 1455/65-1485/95 Haarlem). The power of this melancholy scene resides not only in the sober and well-balanced
use of colour, but also in the rendering of John’s state of mind.
The general public became acquainted with the picture at the comprehensive exhibition devoted to the Flemish Primitives that
was held in Bruges in 1902. It was there that the young Max Friedländer (1867-1958), an assistant to Wilhelm Bode (1845-1929),
director of the Berlin Gemäldegalerie, saw the picture for the first time, as emerges from correspondence that has been preserved.
The panel had been given on loan by Percy Macquoid, who had bought it at an auction in London in 1894 for a little over 3
pounds. As also came to light in the correspondence, the Berlin Gemäldegalerie acquired the painting at the time of the 1902
exhibition through the agency of the London art dealer Colnaghi for 1000 pounds. The new acquisition led Friedländer to publish
an article on Geertgen tot Sint Jans in 1903, which was followed by essays on the artist in his Von Eyck bis Bruegel and Die
altniederländische Malerei in 1916 and 1927, respectively. These successive publications bear witness to the development of a
more associative writing style that perfectly captured the essence of what was represented.
Friedländer emigrated to the Netherlands in the wake of the turbulent 1930s and the Second World War, and his reunion with
Geertgen’s Saint John the Baptist in the wilderness finally took place in 1950 when it was part of the exhibition 120 beroemde
schilderijen uit het Kaiser-Friedrich-Museum te Berlijn in the Rijksmuseum in Amsterdam. In that same year, in a magazine
article in honour of Friedländer, Vitale Bloch mentioned in passing that it was Friedländer’s favourite painting.
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