
 

 

 

 

 

Nieuwe Avonturen met een collectie 

De collectie van Huis Bergh onder de loep genomen 

24 mei 2019 – 6 januari 2020 

 

In 2019 wordt een aantal belangrijke stukken uit de rijke 

middeleeuwse collecties van Huis Bergh onder de loep 

genomen door twaalftal wetenschappers uit heel Nederland 

en zelfs uit het buitenland. Hun bevindingen staan centraal 

in de tentoonstelling ‘Nieuwe Avonturen met een collectie’ 

en in de gelijknamige publicatie. 

 

De tentoonstelling laat zien wat er allemaal nog te ontdekken is aan wetenswaardigheden en 

achtergronden van collectiestukken. Kostbare kleinodieën van Limoges-email, de archiefstukken 

over de vete tussen de Heren van Wisch en van Bergh, de Bruiloft van Kanaä naar Jeroen Bosch, 

een middeleeuwse maliënkolder met een kraag gemaakt van een Oosterse harembroek en vele 

andere collectiestukken geven de bezoeker hun geheimen prijs.  

 

Bij de tentoonstelling is een introductiefilm waarin prof. dr. Henk van Os op de hem bekende 

wijze een toelichting geeft. 

 

Inleiding 

In 2008 organiseerde Huis Bergh ‘Avonturen met een collectie’, een tentoonstelling met 

bijbehorende publicatie waarin een aantal topstukken uit de rijke collectie van Huis Bergh 

centraal stond. 2008 was het eerste lustrum van het adviseurschap van prof. Dr. Henk van Os. 

Intussen is Huis Bergh tien jaar verder en Henk van Os 15 jaar adviseur. In de afgelopen tien 

jaren heeft het onderzoek aan de collecties van Huis Bergh niet stilgestaan. 

Een goed moment dus om de resultaten van het onderzoek te laten zien in een nieuwe 

presentatie met bijbehorende publicatie. 

Bovendien wordt in 2019 het herinrichtingswerk van Henk van Os en zijn team bekroond. De 

Antoniuszaal, de grootste tentoonstellingszaal op de bovenverdieping, wordt heringericht. 

 

De tentoonstelling 

De bijzondere collecties laatmiddeleeuwse kunst van Huis Bergh zijn voor onderzoekers een 

onuitputtelijk onderzoeksthema. De resultaten van hun onderzoek vormen de rode draad voor de 

tentoonstelling die zich deze keer niet beperkt tot de tentoonstellingszaal. Ook de Antoniuszaal, 

de Troonzaal en de Italiaanse kamer zijn erbij betrokken. 

 

 

 



Een nieuwe reconstructie 

De Italiaanse schilderkunst die door Van Heek bijeen is gebracht staat opgesteld 

in de Italiaanse kamer. Het betreft voornamelijk paneelschilderkunst, meestal op 

klein formaat, daterend uit de 14de en 15de eeuw.  Twee paneelschilderijen van 

Vittore Crivelli blijken te behoren tot hetzelfde altaar. Andere panelen van 

hetzelfde altaar zijn getraceerd zodat een indrukwekkende reconstructie van het 

altaar van Vittore Crivelli gemaakt kon worden. Deze zal in de tentoonstelling te 

zien zijn.  

 

Nader onderzoek 

In de Antoniuszaal worden enkele bijzondere stukken van Limoges-email geëxposeerd die 

voorheen in het depot zijn bewaard, in afwachting van nadere bestudering.  Een paneelschilderij 

uit het atelier van Frans Floris de Vriendt(?) met jonge en oude vrouwen, voorheen bekend als 

‘De levensloop van de vrouw’, wordt speciaal voor deze tentoonstelling gerestaureerd en 

onderzocht. Het onderzoek wijst uit dat een nieuwe benaming nodig is. 

Het werk zal te zien zijn in de Antoniuszaal. 

Speciaal voor de tentoonstelling wordt het schilderij ‘De Noodhelpers’ 

gerestaureerd dat in zijn nieuwe gedaante te zien zal zijn in de Troonzaal.  

 

Een verrassende vete 

In de tentoonstellingszaal zal o.a. aandacht zijn voor de vete tussen de 

heren van Wisch en van Bergh aan de hand van archiefstukken uit het 

eigen huisarchief. Deze vete is ontstaan nadat Oswald I van den Bergh in 

1486 de halve heerlijkheid Wisch kocht en kan gevolgd worden in de 

archiefstukken waarbij zeer verrassende feiten naar voren komen.  

Verder is in de tentoonstellingszaal te zien hoe laatmiddeleeuwse religieuze kunst een 

inspiratiebron vormde voor het atelier van Mengelberg dat vele 19de-eeuwse katholieke kerken 

inrichtte, waaronder die van ’s-Heerenberg. Het Catharijneconvent en Huis Bergh beschikken 

over fraaie voorbeelden die dit illusteren. 

 

Dit is een greep uit de objecten en onderwerpen die in tentoonstelling en in publicatie te zien 

zullen zijn. 

 

Herinrichting Antoniuszaal 

De Antoniuszaal wordt voor de nieuwe tentoonstelling opnieuw ingericht. De huidige inrichting, 

van de hand van architect Jowa uit Amsterdam, dateert van rond de eeuwwisseling en sluit niet 

goed meer aan bij de rest van vaste presentatie in het kasteel, die vanaf 2003 onder handen is 

genomen o.l.v. prof. dr. Henk van Os. Na de tentoonstelling zal deze nieuwe inrichting ook 

blijven staan. 
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