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E
en buitenkans die zich
eens in de zoveel jaar
voordoet: zo mag de
aanschaf van een aqua-
rel van de Maliebaan

van Van Liender rustig genoemd
worden, zegt vakspecialist historisch
beeldmateriaal Victor Lansink van
Het Utrechts Archief.

,,Dat veel werken van Hollandse
meesters in buitenlandse handen ko-
men, daar zijn we intussen wel aan
gewend. Maar ook kunstwerken in de
categorie die daar net onder vallen,
zoals deze prachtige tekening van
Van Liender, komen steeds vaker in
handen van investeerders uit bijvoor-
beeld Azië of Amerika. Daar doe je
weinig tegen. Een antiquair tipte ons
gelukkig over deze aquarel, afkomstig
uit een Franse privéverzameling. Met
steun van de stichting Vrienden van
Het Utrechts Archief hebben we dit
werk kunnen kopen.’’

Het Utrechts Archief heeft de
aquarel uit 1757 vooralsnog Het huis
van Descartes genoemd. Lansink:
,,Het verhaal gaat dat de beroemde
Franse filosoof René Descartes hier
rond 1635 heeft gewoond. We weten
het niet 100 procent zeker, dus ik
hoop dat we daar ooit nog meer over
te weten komen.’’

Standvastig
Het huis stond zeer waarschijnlijk op
de plek waar nu het 19de-eeuwse
huis Maliebaan 36 staat, vlakbij de
kruising met de Nachtegaalstraat en
bijna naast het Aartsbisschoppelijk
Paleis. Je ziet een buitenhuis met een
stenen poort en een houten omhei-
ning. En tussen de bomen door staat
de Domtoren, het icoon van de stad.
Ook opvallend is de tekst boven de

poort: Constant pour la Patrie, oftewel
‘Standvastig voor het vaderland’.

De Maliebaan was in deze periode
nog een rustige weg in het groen. Er
stonden enkele buitenhuizen en
tuinhuisjes, verder was de Maliebaan
vooral de plek waar studenten het
maliespel beoefenden. Lansink: ,,De
Maliebaan lag buiten de vesting. Ik
vermoed dat dat de reden was
waarom het huis op deze tekening is
voorzien van een poort en een ste-
vige schutting.’’

Het Utrechts Archief beschikt over
meerdere tekeningen en aquarellen
van Pieter Jan van Liender. Hij ver-

vaardigde vooral stadsgezichten en
landschappen. Om een tekening
ruimtelijkheid en een gevoel van
diepte te geven, tekende hij vaak een
kerktoren aan de horizon. Zoals de
Domtoren, die regelmatig voorkomt
in zijn tekeningen.

Studiereizen
De Utrechter werkte nagenoeg zijn
hele leven in zijn stad, maar hij
maakte ook studiereizen naar Frank-
rijk en Duitsland. Deze aquarel was
een tot dusverre onbekende teke-
ning. Zijn hand is zeer duidelijk
zichtbaar, aldus Lansink. ,,Van Lien-

ders tekeningen munten uit in een
hoge mate van detaillering.’’ 

Lansink roemt de zogenoemde
stoffering met bomen die zo opvalt
in het werk van Van Liender. ,,Kijk
maar eens goed naar de blaadjes aan
de bomen, zo mooi gedaan. Vakkun-
dig, met aandacht en heel veel ge-
duld. Je ziet die detaillering ook aan
de bakstenen, met al die voegen en
verschillende schaduwen.’’

Kwetsbaar
De tekening is 21,5 bij 30,8 centime-
ter, vergelijkbaar met een A4-tje. Op
de achterzijde van het blad staat de
originele signatuur van Pieter Jan van
Liender. Omdat het een aquarel be-
treft, is de tekening bijzonder kwets-
baar, aldus Lansink.

,,Een aquarel kan niet goed tegen
licht, daarom is het onmogelijk om
dit werk permanent aan het publiek
te laten zien. Het zou best kunnen
dat we op termijn een tentoonstel-
ling over Van Liender en zijn werk
samenstellen, maar tot die tijd blijft
de aquarel – op komende zondag na –
in een donkere en veilige ruimte.’’

Want de bijzondere aanwinst is op
zondag 12 september tijdens het Uit-
feest te zien in Het Utrechts Archief
aan de Hamburgerstraat. Tijdens het
Uitfeest openen alle culturele instel-
lingen van de stad hun deuren. Be-
zoekers kunnen dan ook kennisma-
ken met enkele andere bijzondere te-
keningen die Het Utrechts Archief
afgelopen jaar heeft verworven. 

Het gaat onder meer om tekenin-
gen van Chris Schut (Huis Nieuw
Amelisweerd), Arend van de Pol
(Sint-Josephkerk aan de Draaiweg)
en Anthony Grolman (Sic Semper, op
de hoek Trans-Nieuwegracht).

Onlangs heeft Het Utrechts Archief een prachtige aquarel uit 1757 van de Utrechtse

schilder en tekenaar Pieter Jan van Liender verworven. Je ziet een buitenhuis aan de

Maliebaan, met de Domtoren op de achtergrond.
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HOEK OUDEGRACHT-LANGE VIESTRAAT

Massief eikenhouten kasten van

spaanplaat, wollen Berberse ta-

pijten van nylon en edelhouten

wijntafeltjes van vinylon. Voor ‘jo-

kerprijzen’ gingen ze de deur uit

bij de Kwantum Hallen. 

Goedkoop kunststof met een chic

laagje fineer, dat was het waar-

mee de woonwinkelketen begin

jaren 80 Nederland veroverde. In

rap tempo, alsof de economische

crisis niet bestond, opende het de

ene na de andere winkel. Liefst op

plekken waar eerder een zaak

was gesneuveld in de malaise.

Ook Galeries Modernes op de

hoek van de Oudegracht-Lange

Viestraat ontkwam niet aan de

kwantumhallengolf die ons land

overspoelde.

In 1982 werd het warenhuis ont-

daan van zijn sierlijke balustrade

en elegante rondingen en omge-

bouwd tot Kwantumwinkel num-

mer 28. De grootste tot dan toe.

Tijdens de opening moest het pu-

bliek met dranghekken in be-

dwang worden gehouden.

Nu is het SoLow die ons land

overspoelt met plastic wegwerp-

artikelen. Vorige week opende de

winkelketen een XXL-versie in het

in oude luister herstelde pand dat

nu House Modernes heet. De glo-

riedagen herleven: goedkope

meuk in een poepchic jasje.

(Paula Swieringa)
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