Waar zijn de Schilderijen uit Kamenz?
Wij zijn op zoek naar twee schilderijen van Laurens Lodewijk Klein van Brandes
(1826 -1909), gemaakt voor de eetzaal van kasteel Kamenz in het Poolse dorp
Kamieniec Ząbkowick in opdracht van prinses Marianne van Oranje-Nassau
(1810-1883) in 1838. De schilderijen zijn bekend van een foto van de zaal en van
twee eigentijdse prenten uit een boek. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog
werden de schilderijen verwijderd en door het Sovjetleger naar Rusland gebracht.
De schilderijen tonen het Feest van Belsazar (Пир Валтасара) en Het huwelijk in
Kana (Брак в Кане Галилейской). Op basis van de plattegrond en de afbeeldingen
worden de afmetingen geschat op circa 5 x 7 meter.

Interieur van de eetzaal met het schilderij ‘Het feestmaal van Belsazar’,

Laurens Lodewijk Klein van Brandes, vermoedelijk formaat 5 x 7 meter

Als u weet waar deze schilderijen zich bevinden, neem
dan contact met ons op: info@culturalinventory.nl of
Marieke Spliethoff: mespliethoff@gmail.com

In de bijbel wordt in het boek Daniël beschreven
dat de Babylonische koning Belsazar een groot
feest geeft voor zijn edelen en hun vrouwen of
concubines. Tijdens de maaltijd gebruiken zij op
bevel van Belsazar de bekers die zijn vader
Nebukadnezar uit de tempel van Jeruzalem heeft
geroofd. Ineens verschijnt er een hand die een
tekst in een onbekend schrift op de muur schrijft.
Belsazar vraagt aan de wijzen van Babel het
schrift te verklaren, maar geen van hen kan het
schrift ontcijferen. Daarop wordt Daniël
ontboden, een gevangene uit Judea, die de tekst
ontcijfert als Mené Mené Tekèl Ufarsin: Geteld,
Geteld, Gewogen en Gebroken.
Daniël verklaart deze woorden als volgt:
Mene: God heeft uw koningschap geteld en er
een einde aan gemaakt.
Tekel: Gij zijt in de weegschaal gewogen en te
licht bevonden.
Ufarsin: Uw koninkrijk is gebroken en aan de
Meden en Perzen gegeven.
Het blijkt een waarschuwing van God vanwege
Belsazars heiligschennis. Diezelfde nacht vallen
de Perzen Babylon aan en wordt Belsazar
vermoord.

Het thema: Belsazar’s feest werd vaker
gebruikt om misstanden te verbeelden. Het
beroemdste schilderij met dit onderwerp is
ongetwijfeld van Rembrandt van Rijn.
Geschilderd tijdens de 80-jarige oorlog en
in die zin een vingerwijzing naar de oorlog
met Spanje dat de Nederlanden aan hoge
belastingen (goud) onderwiep. Met de
oorlog tegen de Nederlanden liep het voor
Spanje ook slecht af.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn
(Leiden 1606 – Amsterdam1669)circa 1636-1638,
Olie op doek, 167,6 × 209,2 centimeter
National Gallery, Londen

Water Wordt Wijn
De bruiloft te Kana
Tijdens de bruiloft blijkt er geen wijn meer
te zijn. Maria, de moeder van Jezus, hijzelf
en zijn volgelingen waren onder de
genodigden. Hoewel Jezus afwijzend
reageerde, zei Maria tegen de
bedienden:’wat hij ook zegt doe het.’
Vervolgens gaf Jezus opdracht zes stenen
vaten te vullen met water. De bedienden
voerden de opdracht uit. Daarna zei Jezus;
‘brengt alle gasten een volle beker’. Na
geproefd te hebben zei de organisator van
het feest, dat het gebruikelijk was eerst de
kwaliteitswijn te schenken, maar hier is het
andersom. Hier wordt de beste wijn als
laatste geschonken.
De bedienden en de discipelen wisten dat
Jezus zijn eerste wonder had verricht als
begin van zijn openbaringen en zij
geloofden in hem.
Vrij vertaald naar Johannes 2, vers 1-11.

Uitsnede uit de‘Bruiloft te Kana’, circa 1561,
Anoniem, After Jheronimus Bosch
Olie op paneel,93 x 72 cm, inv. nr. 25
Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam

