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Gouden wattenstok score  

1. Algemene indruk                  

2. Concept en verhaal                  

3. Ophanging en uitlichting                 

4. Conditie schilderijen   `                

5. Aandacht voor materiaal technisch onderzoek    
 
Verslag  
In Alkmaar staat t/m 16 januari het onbekendere broertje van Cesar van Everdingen centraal. Allart 
van Everdingen, de landschappenschilder. Een tentoonstelling die voelt als een bergwandeling door 
bosachtige Scandinavische landschappen. Het is een fijne, mooi verzorgde tentoonstelling, een 
aanrader voor iedereen die op een regenachtige dag toch het gevoel wilt hebben dat ze buiten zijn 
geweest.  
Het eerste deel van de tentoonstelling (Allarts landschappen) is chronologisch ingedeeld: we volgen 
Allart in zijn leven en reis naar het noorden. Er staat tekst en uitleg op de muren en je krijgt bij de 
entree een boekje (ook is er een audio tour, waar wij geen gebruik van hebben gemaakt).  
Het is vrij donker wanneer je  de tentoonstelling binnenkomt, maar al snel kom je er achter dat dit 
onderdeel is van de presentatie: de kleuren op de muren gaan van donkergroen in het begin (de 
achtergrond voor de berglandschappen van Noorwegen) naar licht grijs richting het eind (Allarts 
Haarlemse/ Amsterdamse periode). Op de muren is bovendien een spoor van pijltjes, sterretjes en 
plusjes te zien, die het wandelen door de glooiende landschappen lijken te illustreren.  
Er is geen interactieve media, wat (dit deel van) de tentoonstelling voor kinderen (bleek uit onze 
proefpersoon) wat saai maakt. Op zich is er genoeg bedrijvigheid te zien in de schilderijen; maar 
voor die details moest Frida wel steeds opgetild worden, de schilderijen hangen best hoog. 
 

  
Het begin van de tentoonstelling met donkergroene 
muren.  

We volgen de reis van Allart van 
Everdingen naar het noorden.  

 
Een apart zaaltje, gewijd aan de prachtige illustraties die Allart maakte bij het verhaal van Reinaerd 
de Vos, daarentegen, is wel heel  leuk voor kinderen: er is een tekentafel, een trapje zodat de 
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tekeningen beter bekeken kunnen worden en laaghangende informatieborden. Ook is er een 
voorleeshoekje ingericht. 
 

  
De tekentafel bij Reinaerd de Vos.  Frida lijkt blij met het trapje        

 
De schilderijen, aquarellen, tekeningen en etsen van Allartzijn over het algemeen goed gehangen en 
de verdeling op de muren is rustig. De belichting is over het algemeen mooi en slechts bij enkele 
schilderijen wat onhandig: bij het grote pronkstuk van de tentoonstelling (hieronder te zien) is de 
naad in het doek door het strijklicht van boven zeer goed zichtbaar. En bij een ander schilderij is 
door het licht van boven een schaduwrand zichtbaar, veroorzaakt de bovenregel van de lijst, 
waardoor net de toren van een kasteel wegvalt in het donker.  
 
De conditie van de schilderijen in de tentoonstelling leek over het algemeen goed, hoewel de wat 
gedempte belichting de staat van de werk misschien wel wat verdoezelde. Wat oudere restauraties, 
die volgens Jazzy eigenlijk wel een schoonmaak hadden verdiend, vielen dankzij de slimme belichting 
niet als storend geel op. Er was één interessant geval van een half schoongemaakt schilderij. Jazzy 
wist ons te vertellen dat (de koerier van) het lenende museum hier vanaf wist, maar dat ze er 
klaarblijkelijk toch niets aan hebben gedaan (voor deze tentoonstelling). Er is helaas geen aandacht 
voor materiaal technisch onderzoek in de tentoonstelling.  
 

  
Bij het titelbeeld van de tentoonstelling wordt de naad in 
het doek geaccentueerd door strijklicht van boven.  

Het ‘half-schoongemaakte-schilderij’: de 
linker helft is zichtbaar geler dan de rechter 
helft.  

 



Richting het eind van de tentoonstelling hangt het enige schilderij uit de eigen collectie, dat Jazzy 
gerestaureerd heeft voor deze tentoonstelling. A.d.h.v. een ‘voor-restauratie-foto’ nam ze ons mee 
in haar uitgevoerde behandeling en de uitdagingen die daarbij kwamen kijken. Vooral de linkerzijde 
van de luchtpartij was kapot en in het verleden heel anders overschilderd. Jazzy liet ons zien hoe de 
verflaag er in de stripped state uit ziet en ons haar overwegingen bij het retoucheren en vernissen 
verteld. Heel interessant, dank Jazzy!  
 

   
Richting het einde van de 
tentoonstelling worden de 
muren lichtgrijs.  

Het schilderij dat Jazzy voor 
deze tentoonstelling heeft 
behandeld.  

Jazzy vertelt over de behandeling.  

 


