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Het Joodse bruidje

Opa kopieerde in het Rijksmuseum, zo

blijkt onder andere uit de bewaarde ko-

pieerregisters, samen met Pierre Kemp.

Deze latere winnaar van de P.C. Hooft-

prijs beschreef zijn eerste ontmoeting

met het ‘Joodse bruidje’ van Rembrandt

in 1913 later in een gedicht. ‘Ik heb het

Rood van het Joodse Bruidje lief, van

toen ik het zag voor het eerst en ik nog

niet begreep, welk een verkering ik die

dag begon,’ citeert Michel. ‘Mijn opa

moet op dat moment naast hem heb-

ben gestaan. Ze maakten die dag nog

een selfie in een fotohokje in de Kalver-

straat.’ Een bijzondere vondst voor Mi-

chel. ‘Toen ik in het Rijks werkte, maakte

ik ’s morgens voor opening altijd een

rondje op zaal. Ontroerend om na 25

jaar bijna dagelijks voor het bruidje te

hebben gestaan zoiets te weten te ko-

men over je opa.’

Kwast van opa

Als na de oorlog het kopiëren uit de

mode raakt en Nol van de Laar niet blijkt

te kunnen leven van zijn autonome werk,

legt hij zich volledig toe op het restaure-

ren. Hij krijgt belangrijke opdrachten,

vooral uit het zuiden des lands. Niemand

minder dan Jan Sluijters vraagt hem zijn

werk te reinigen en te vernissen. Uit be-

waard gebleven brieven blijkt dat dat

met heel dunne vernis moest gebeuren.

Het huis van Nol in Den Bosch is nog in-
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Tekst Merel van den Nieuwenhof Beeld Michel van de Laar

ij heeft het druk. Terwijl Michel

vertelt, wordt hij regelmatig ge-

beld door klanten en moet hij af-

metingen doorgeven voor een tentoon-

stellingscatalogus. Zodra hij ophangt, pakt

hij zijn verhaal moeiteloos weer op. Over

zijn opa Nol, die het restauratievak in 1912

leerde in Brussel. En die, terug in Den

Bosch, werk van anderen naschilderde:

eerst ter studie, later bleek hij daar zijn

brood mee te kunnen verdienen. ‘Destijds

was dat iets hips. Verzamelaars hadden

echt en kopie door elkaar hangen. Ze be-

stelden bijvoorbeeld een Van Dijck voor bo-

ven de bank,’ vertelt Michel. ‘Na de zaak

rond Van Meegeren, vlak na de Tweede

Wereldoorlog, is het woord kopie synoniem

geworden voor vals en wansmakelijk.’

Het restauratiebloed van

Michel van de Laar

Michel van de Laar komt volgens eigen zeggen uit een restauratorendynastie. Zijn opa

was restaurator en kunstschilder, zijn vader en tantes restaureerden en Michel zelf is met

zijn vak inmiddels aardig bekend in den lande. Hij was jarenlang restaurator van het

Rijksmuseum en heeft een eigen restauratieatelier in Amsterdam en Den Bosch. Het

grote publiek kent hem van twee seizoenen ‘Het geheim van de meester’, het popu-

laire televisieprogramma waarin beroemde meesterwerken worden gereconstrueerd.

Michel van de Laar, op locatie aan het werk in de 

abdij van Berne in Heeswijk (foto: Niels den Haan)

H

De selfie met v.l.n.r.: Pierre Kemp, beeldhou-

wer Gerard Hoppe en Arnold van de Laar

Michel van de Laar restaureert 

‘De Kruisdraging’ van Cornelis Kruseman

(foto: Niels den Haan)

Arnold van de Laar kopieert in 1927 in op-

dracht ‘De Kruisdraging’ van Jheronimus

Bosch in Gent (foto: Arnold van de Laar

met zelfontspanner)
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nemen. In een aflevering van ‘Het ge-

heim van de meester’ gaat Michel in het

atelier van zijn opa op zoek naar een

oude kwast.

Familiebanden

Michel kwam in 1985 in het vak. Hij

volgde net als zijn opa een opleiding in

Brussel, want in Nederland was toen nog

geen restauratieopleiding. Op maandag

werkte hij bij zijn tantes in het restauratie-

atelier om vervolgens de praktijk over te

nemen. ‘Mijn tantes hadden er geen op-

leiding voor gevolgd, maar deden wat ze

bij hun vader hadden gezien. Ik leerde

veel praktische dingen van hen. Bijvoor-

beeld hoe belangrijk het is om ook de

randen van een schilderij goed te verzor-

gen; pas dan kun je de voorstelling in kij-

ken.’ Het valt hem op hoe anders er nu

tegen zo’n familietraditie wordt aangeke-

ken: ‘Toen was familie iets om je voor te

schamen. Nu heeft het een meer-

waarde, het is een romantischere tijd.’

Vooruit schaken

In ‘Het geheim van de meester’ is Michel

verantwoordelijk voor het verouderings-

proces van de door Charlotte Caspers

geschilderde reconstructies. Dat lijkt te-

gengesteld aan wat hij in zijn dagelijkse

praktijk doet. Toch is er een grote over-

eenkomst: ‘Het schilderij terugbrengen

naar de bedoeling van de kunstenaar.’

Het proces van de reconstructies is ook

voor Michel leerzaam. ‘Ze confronteren

je met de werkvolgorde van de schilder.

Je ziet bijvoorbeeld hoe Rembrandt

vooruit schaakt. Leuk om nu op die ma-

nier met zijn Jeremia bezig te zijn, terwijl

ik het echte schilderij in het Rijksmuseum

restaureerde.’ In de aflevering over dat

schilderij werd een haar met grote preci-

sie in de verf aangebracht door een chi-

rurg, Michels broer Arnold. Naast het

restaureren lijkt de speciale band met

Rembrandt bij de Van de Laars gene-

tisch bepaald.

In volgende nummers van Palet neemt

Michel van de Laar ons mee achter de

schermen van zijn restauratiepraktijk.

Aan het derde seizoen van 'Het geheim

van de meester' wordt gewerkt. 

www.michelvandelaar.nl

www.avrotros.nl/het-geheim-van-

de-meester
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tact. Michel deed grondig onderzoek

naar zijn opa, wat in 2016 resulteerde in

een publicatie en een tentoonstelling in

Museum Slager. In het huis zelf maakte

de Amsterdamse kunstenares Marijn

Bax een in situ-installatie. ‘Ik wil er gaan

wonen. Nu het allemaal is vastgelegd,

kan ik de woonvertrekken gaan ontman-

telen. Het atelier wil ik wel in de oude

staat behouden.’ Wie goed heeft opge-

let, heeft daar al eens een kijkje kunnen

Arnold van de Laar bezig met het verdoeken van een schilderij

(foto: Brabants Dagblad, jaren 50)

Door Arnold van de Laar in opdracht geschilderde kopie uit

1927 van ‘De Kruisdraging’ van Jheronimus Bosch

Kopieerbewijs Rijksmuseum

Marijn Bax, Reflecties, 2016, in situ-instal-

latie in het atelier van Arnold van de Laar,

zie www.marijnbax.com/reflections (foto:

Marijn Bax)

Michel van de Laar, op locatie aan het

werk in de abdij van Berne in Heeswijk

(foto: Niels den Haan)


