
‘Het werk van Jean Baptist Discart fascineerde mij’

Theo Kralt brengt onbekende 
schilder Discart tot leven
Getroffen door de prach-
tige gezichten en de hoge 
kwaliteit van de portret-
schilderijen, raakt Theo P.G. 
Kralt gefascineerd door de 
schilder Jean Baptiste Dis-
cart. ‘In een van de kamers 
van het historisch landhuis 
Wielbergen in Angerlo dat 
ik beheerde voor mijn werk-
gever, hingen drie van deze 
portretten. Deze waren ge-
maakt voor Rhederoord, De 
Steeg en gesigneerd met J.B. 
Discart, 1903. Al snel bleek 
dat er nagenoeg niets be-
kend was over deze schilder. 
Dit fascineerde mij. Zo is 
mijn zoektocht begonnen 
naar deze bijzondere Oos-
tenrijkse schilder’, vertelt 
Theo Kralt in het kort.

Door Carin van der Spijk-Kralt.

Voor hem ligt het boek: ‘Jean Bap-
tiste Discart, Oriëntalistische schil-
derijen en Nederlandse portretten’. 
De Nederlands talige versie is vorig 
jaar uitgekomen. De Engelstalige 
versie kwam begin oktober 2020 
uit.

Theo Kralt (1959) is opgegroeid in 
Rijnsburg. Hij studeerde juridische 
bestuurswetenschappen, econo-
mie en internationale betrekkin-
gen in Leiden en daarna Londen. 
Naast zijn werk voor rijksoverheid 
en maatschappelijke organisaties 
publiceerde hij onder andere over 
het landhuis Wielbergen en de fa-
milie Brantsen, Utrechtse binnen-
stadskerken en de restauratie van 
de Domkerk. Dertig jaar geleden 
vertrok hij uit Rijnsburg en woont 
nu in Utrecht. In het dagelijks leven 
is Kralt actief als managementcon-
sultant in Den Haag. Ook is hij bezig 

om het levensverhaal van zijn 
grootvader, Teunis Kralt (1888 – 
1972), op te tekenen en als boek uit 
te geven.

Over Discart
De Oostenrijks-Franse schilder Jean 
Baptiste Discart werd in 1855 gebo-
ren in Modena, toen behorend tot 
Oostenrijk. Hij volgde zijn oplei-
ding aan de Akademie der bilden-
den Künste in Wenen. Discart wordt 
gerekend tot de Oostenrijkse oriën-
talistische school, waartoe ook zijn 
studiegenoten Ludwig Deutsch en 
Rudolf Ernst behoorden.

‘Ik vond het 
bijzonder om 

veel portretten 
en schilderijen na 
te speuren en te 
herontdekken’

Discart begon zijn carrière in Parijs 
en Tanger met oriëntalistische 
schilderwerken. Deze schilderijen 
tonen het dagelijks leven in Marok-
ko, de gebruiken, ambachten en 
tradities.
Discarts oriëntalistische schilderij-
en worden gekenmerkt door realis-
tische weergave, gelijkmatige licht-
voering, goede compositie en uit-
stekend kleurgebruik. ‘In septem-
ber 2019 heb ik lezingen gegeven 
voor het NIMAR – Institut Néerlan-
dais au Maroc van de Universiteit 
Leiden en de Nederlandse Ambas-
sade in Rabat, Marokko. Ik heb toen 
Tanger ook bezocht en de oude 
Kashba waar Discart in precies de-
zelfde straatjes, huizen, synagogen, 

tempels enz. moet zijn geweest’, 
vertelt Kralt.
Later kwam Discart in Nederland 
terecht. ‘Het is mij nog niet bekend 
waarom Discart naar Nederland 
kwam’, vertelt Kralt. Wat wel be-
kend is, is dat de schilder contacten 
had met vooraanstaande Nederlan-
ders en leden van veelal adellijke 
families.
Omstreeks 1895 vervaardigde hij 
het portret van jonkvrouw Alwina 
Brantsen (1868-1957). In hun op-
dracht maakte hij portretreeksen. 
Kralt hierover: ‘In bijna alle geval-
len zijn deze alleen in particuliere 
collecties bewaard gebleven. De le-
den van deze families waren door 
huwelijken met elkaar verbonden. 
Een groot aantal van hen bekleedde 
functies in het binnenlands be-
stuur, de diplomatieke dienst en 
aan het koninklijk hof’.

De portretseries noemt Kralt na de 
oriëntalistische schilderijen, de 
‘tweede’ periode van Discart. In het 
boek schets Kralt korte levensschet-
sen van de geportretteerden, verge-
zeld met foto’s en, als die er zijn, af-
beeldingen van portretten door an-
dere, eerdere of latere schilders. In 
vergelijking daarmee valt het werk 
van Discart op door een bepaalde 
ingetogenheid en soberheid en 
door zijn prachtige gezichten.

Oegstgeest
Volgens de overlevering heeft Dis-
cart vanaf het einde van de Eerste 
Wereldoorlog tot na 1920 enkele ja-
ren gewoond bij de familie Stok-
huyzen-de Jong in Oegstgeest. De 
familie Stokhuyzen woonde op 
Leidsche Straatweg 36 in Oegst-
geest. ‘Waarschijnlijk huurde hij er 
een of twee kamers’, vermoedt 
Kralt. De familie Stokhuyzen kwam 
oorspronkelijk uit Duitsland en ves-
tigde zich eind zeventiende begin 
achttiende eeuw in Nederland. Ver-
schillende leden van de familie 

woonden in Leiden. De familie Stok-
huyzen wordt beschreven in het 
Nederlands Patriciaat. Het gezin 
van de familie Stokhuyzen waar 
Discart in huis kwam, bestond uit 
ir. Frederik Stokhuyzen zijn echtge-
note en twee dochters. De portret-
ten die Discart maakte van Hans 
Stokhuyzen in 1922, het postume 
portret van haar moeder in 1923 en 
van haar beide dochters in 1923 en 
1930 zijn in het Engelstalige boek 
opgenomen.

Documentaire
Na de speurtocht van het leven van 
Jean Baptiste Discart blijven er voor 
Kralt nog twee vragen onbeant-
woord: ‘Graag zou ik willen weten 
waarom Discart zo gefascineerd 
was door Marokko en Tanger. En 
hoe is Discart in contact gekomen 
met de Nederlandse families’.
Wie weet krijgt hij daar ooit een 
keer antwoord op.

Voor nu is Kralt blij dat met deze 
boeken het oeuvre van een groten-
deels vergeten schilder weer tot le-
ven is gebracht. ‘Ik vond het bijzon-
der om veel portretten en schilde-
rijen na te speuren en te herontdek-
ken. En zo in een zoektocht door en 
langs archieven, plaatsen, portret-
ten en schilderijen als het ware een 
heel leven waarover heel weinig be-
kend was, te kunnen reconstrueren 
en te beschrijven. In het boek is een 
volledige catalogus met afbeeldin-
gen van zijn schilderijen opgeno-
men.
En wie weet komt er ooit een docu-
mentaire over het leven van Jean 
Baptist Discart.

Theo P.G. Kralt, Jean Baptiste Discart 
(Modena, 1855 – Parijs, 1940) Orienta-
list paintings and Dutch portraits, 
hardcover, f/c, illustrated, 216 pages, 
Van Gruting Publishers, Utrecht, The 
Netherlands, September 2020, ISBN: 
97890 75879 766
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Groeten aan Sinterklaas

RTV Katwijk en 
Verhagen Media 
komen op bezoek 
bij Sinterklaas
Niet alleen voor kinderen en 
ouders wordt het een vreemd Sin-
terklaasfeest. Ook voor Sinterklaas 
zelf. Geen kinderen die hem toezin-
gen, geen tekeningen, geen lieve 
wensen, vragen of wortels voor het 
paard. Toch wil hij die goede wen-
sen graag in ontvangst nemen en 
daar mogen alle kinderen uit heel 
Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg 
aan meedoen.
Sinterklaas heeft burgemeester 
Cornelis Visser, RTV Katwijk en Ver-
hagen Media uitgenodigd op zater-
dagochtend 14 november om 10.00 
uur om naar zijn geheime huiska-
mer te komen om hem daar op de 
dag van zijnintocht toch te begroe-
ten en er meteen een live-televisie-
uitzending van te maken.

Heel veel kinderen kunnen toch 
aan dit feest meedoen. Gewoon 
thuis voor de televisie. Omdat Sint 
altijd zo hartelijk wordt ontvangen 
door de burgemeester en honder-
den kinderen, wil hij nu iets terug-
doen. Alle kinderen kunnen een 
foto insturen van zichzelf, een 
vraag stellen of de groeten doen. 
Sint kan deze dan tijdens deze tele-
visie-uitzending zoveel mogelijk 
kan laten zien en beantwoorden. 
Ouders mogen ook van hun kind 
een filmpje insturen met daarin de 
vraag aan Sinterklaas of eventueel 
de groeten doen. Sint probeert 
zoveel mogelijk vragen te beant-
woorden en foto’s te laten zien.
Met elkaar wil Sinterklaas en met 
zijn Pieten een echt Sinterklaas-
feest van maken. Foto’s, vragen en 
filmpjes kunnen worden gestuurd 
aan redactie@allesoverkatwijk.nl 
onder vermelding ‘Sinterklaas-
feest’. Graag voor woensdag 11 
november insturen, want Sint wil 
zich graag goed voorbereiden.

De live-televisie-uitzending met 
Sinterklaas en de Pieten vindt 
plaats voorafgaand aan de lande-
lijke intocht op RTV Katwijk op 
zaterdag 14 november van 10.00 tot 
12.00 uur.
   

Mooi geschenk 
voor feestdagen
De Valkenburgse Hedwig Stuiven-
berg-Bleijswijk is veelzijdig. Ze foto-
grafeert en schrijft gedichten. 
Samen met fotograaf Dirk van 
Egmond heeft ze nu een jaarkalen-
der voor 2021 samengesteld.
Met de mooiste plekjes van de 
gemeente Katwijk en omgeving 
prachtig in beeld gebracht en met 
elke maand een perfect passend 
gedicht. Nu ook verkrijgbaar bij 
The Read Shop in Rijnsburg en in 
diverse Katwijkse boekhandels 
voor 12,50 euro. | Foto: pr.


