Rembrandts Leidse leerling: Isaac de Jouderville
Museum voor Kunst en Geschiedenis in Serpoechov, Rusland
SCI-medewerkers Christiaan Vogelaar en Lia Gorter bestudeerden de verzameling
Nederlandse schilderijen tijdens een werkbezoek in het kader van het vriendschapsjaar
Nederland-Rusland in 2012. Het Museum voor Kunst en Geschiedenis in Serpoechov is een
stad op zo'n honderd kilometer afstand van Moskou. Het museum was oorspronkelijk het
woonhuis van de vermogende fabrikanten familie Marayev.
Isaac de Jouderville
(Leiden 1612 of 1613 – na 1643
Amsterdam)
‘Geleerde in zijn
studeervertrek’,
ca. 1630-35
Olieverf op paneel.
53 x 77 cm.
Niet gesigneerd
Museum voor Kunst
en Geschiedenis, Serpoukhov,
inv. 38
Afkomstig uit de verzameling
van de graven Orloff- Davidoff,
landgoed Otrada
Sjemenovskoye, regio Moskou.
Anonieme fotograaf,
Anna Vasiyevna Makayeva
in 1900.

Anna Vasilyevna Marayeva
De laatste bewoner was Anna Vasilyevna
Marayeva, die Russische religieuze kunst
verzamelde uit de Middeleeuwen.
De aankoop in 1896 van de collectie van Youri
Merlin uit Moskou legde de basis voor de
verzameling Franse, Duitse en Nederlandse
schilderijen van de 16de- 18de eeuw. Tijdens de
Eerste Wereldoorlog richtte Anna Marayeva haar
huis in als lazaret. Na de revolutie werden het huis
en de collecties genationaliseerd. De jaren erna
werd het museum verrijkt met geconfisqueerde
verzamelingen religieuze kunst uit lokale kerken en
kloosters en West-Europese kunst uit landhuizen uit
de buurt die aan adellijke grootgrondbezitters
hadden toebehoord. Tot de belangrijkste Hollandse
werken die werden bestudeerd door de Stichting
Cultuur Inventarisatie behoort het schilderij
Geleerde in zijn studeerkamer van de Leidse
schilder Isaac de Jouderville uit 1632-1635.

Mecenas en grootindustrieel Anna Marayeva
Na de revolutie1917 werd het museum
genationaliseerd en in de jaren erna
aangevuld met geconfisqueerde
kunstwerken uit landhuizen in de buurt
die aan de adellijke grootgrondbezitters
hadden toebehoord. Aldus ook het
schilderij van Jouderville dat afkomstig is
van Otrada Sjemenovskoye, een
inmiddels door brand verwoest landgoed
buiten Moskou dat sedert de 18de eeuw
eigendom was van de graven OrloffDavidoff.
Tussen 1917 en 1981 werd er weinig
aandacht besteed aan dit schilderij. De
Russische kenner van de Nederlandse
schilderkunst Yuri Kuznetsov publiceerde
in 1981 een artikel over het kunstwerk dat
hij toeschreef aan Jouderville. Dat was
tevens de laatste keer dat het werk
aandacht kreeg. Ten onrechte, zoals zal
blijken.

Anonieme fotograaf, Anna Makayeva met haar
zusters in traditioneel kostuum, ca. 1910

Grote meesters maken soms routineuze
werken. Maar ook andersom is het geval.
Zo worden bijzondere kunstwerken maar
al te vaak miskend vanwege de geringe
bekendheid van hun maker. Een treffend
voorbeeld is het intrigerende, maar
veronachtzaamde schilderij met een
Geleerde in zijn studeervertrek door de
vrijwel onbekende schilder Isaac
Jouderville uit Leiden. Hoewel
geschilderd in de trant van zijn
leermeester Rembrandt, getuigt het werk
van grote originaliteit door de weergave
van een kosmografisch mechaniek, een
planetarium.
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