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Er is lang over nagedacht en ook heel veel over gesproken. Toch had Renée 

Smithuis het even moeilijk toen de transportauto met haar kunstcollectie de straat 

uit reed. De ruim tachtig schilderijen uit de Bergense School en daarop 

aansluitende Hollandse expressionisten gingen op weg naar het Larense Museum 

Singer: als schenking. Het museum brengt de collectie vanaf 20 september op de 

tentoonstelling ’Bergense School, de eerste Hollandse expressionisten’. 

Veertig jaar heeft de Castricumse Renée Smithuis verzameld, met liefde 

en beleid. Waarom doet ze nu afstand? ,,Toen vrij onverwacht mijn 



zuster overleed begreep ik mij dat ook mij iets kan overkomen. Dan 

moet er dus voor mijn schilderijen wat zijn ’geregeld’.’’ 

Verhaal 

,,Bij verkoop zou de collectie uit elkaar vallen, hoe kun je dan nog het 

hier zo zorgvuldig opgebouwde verhaal van de Bergense School 

vertellen?’’ 

,,Eerlijk gezegd verzamelde ik altijd in de hoop dat ze op den duur in het 

Bergense museum Kranenburgh zouden hangen. Ooit is dat opgericht 

om vooral de Bergense School te laten zien, maar nu slaat het een 

andere weg in. Daarom ben ik gaan praten met Singer, dat kende ik 

goed. Dat museum wil naast de impressionisten nu ook de 

expressionisten tonen.’’ 

De Bergense School ontstond in 1914. Een aantal schilders was van 

Amsterdam naar het Noord-Hollandse Bergen getrokken. ,,Niet in de 

eerste plaats voor de natuur, al hebben ze daar veel geschilderd in 

duinen en polders. Ik denk dat de sfeer hen beviel: ze hadden daar 

vrijheid en rust en Amsterdam was toch nog dichtbij.’’ 

Gangmakers waren Piet van Wijngaerdt en de Franse schilder Henri Le 

Fauconnier, die na het revolutionaire werk van Van Gogh en Cézanne in 

Frankrijk, nu met intense kleuren hun eigen kubisme hadden 

ontwikkeld. ,,Niet die strakke lijnen zoals van Braque en Picasso, maar 

een spel met contrasten, met licht en donker.’’ 

Sneeuw 

Boven de bank hangt haar favoriete werk. Jaap Weijand schilderde in 

1919 de vroege sneeuw in oktober. Je ziet dat wit naast die prachtige 

herfstrode bladeren aan de bomen. Die willen gewoon nog niet vallen. 



Hier strijdt de herfst tegen de winter. ,,Zie je die klodders verf die hij 

dan net even heeft uitgesmeerd? Dat ietwat ruwe, dat vind ik zo mooi 

van de Bergense School.’’ 

Ook Filarski, Colnot, Schwarz, Berg en de gebroeders Wiegman maken 

furore, maar rond 1925 kiezen sommigen hun eigen weg. Bij anderen 

dooft het vuur. Als de Bergense verzamelaar Piet Boendermaker niet 

meer hun kunst kan kopen, maken ze minder vrij werk en produceren ze 

meer voor de markt. Er komen andere schilders naar Bergen, 

expressionisten als Van Herwijnen, Kelder en Kuijten. Ook die behoren 

tot de collectie Smithuis. Ook die zouden goed passen bij de mooie 

Bergense verzameling van het Stedelijk Museum Alkmaar. Niettemin: 

Smithuis wil deze schilders juist buiten die regio laten zien, zodat ook 

daar het publiek voor hun werk kan groeien, kunst is niet 

regiogebonden. ,,Ook bij het Alkmaarse museum zijn ze daarom blij met 

Singer.’’ 

Dortenaar 

Renée Smithuis werkte bij dagblad De Dortenaar toen ze op een dag een 

veiling binnenliep. Daar viel ze voor een schilderij van Anthonie de 

Lorme uit 1642. ,,Ik kocht het en verdiepte me in de achtergrond. 

Fascinerend. Ik zocht verder, mijn smaak veranderde en ik kwam terecht 

bij de Bergense School.’’ 

De hobby werd een verslaving en tegelijk haar werk: de kunsthandel. Ze 

zocht en kocht, al dan niet met hulp van anderen, werk dat kenmerkend 

is voor die stroming. ,,Soms was de kunsthandel vreselijk, dan moest je 

een schilderij verkopen dat je niet kwijt wilde.’’ 

De schenking emotioneert haar, maar stelt ook gerust. ,,Mijn kinderen 

zijn het ermee eens. De kleinkinderen heb ik gezegd dat ze ooit met hun 

kinderen door het museum kunnen lopen. Als ze dan bij zo’n schilderij 



mijn naam als schenker zien staan, kunnen ze vertellen dat ik dat was. 

Dat idee vonden zij toch wel erg mooi.’’ 

De schenkster straalt. 

Bergense School in Singer ’cadeau voor iedereen’ 

Directeur Jan Rudolph de Lorm van het Larense Museum Singer noemt 

de schenking van Renée Smithuis ,,een cadeau voor ons allemaal.’’ 

,,Musea accepteren geen complete verzamelingen meer. Je zoekt nu 

hoogtepunten die ontbreken in je collectie, maar deze schenking vult 

voor ons een complete periode in. Want we komen voor uit een 

verzameling klassiek moderne kunst, de periode 1880-1940, de ’tweede 

Gouden Eeuw’. Daarin ontbrak vrijwel de Bergense School, de destijds 

Europees meetellende avant-garde. Als dat werk straks hangt tegenover 

impressionisten als Mauve en Israëls, zul je zien hoe krachtig die 

Bergense School nu is.’’ 

De komende expositie toont vooral de collectie Smithuis, met het 

sleutelstuk ’Le songe du vagabond’ van Le Fauconnier. ,,Dat is dan ons 

’hoogaltaar’.’’ 

 


