
 Schilder Jean Baptiste Discart herontdekt
    De getalenteerde schilder Jean Baptiste Discart werkte vanaf 1895 met 
tussenpozen in Nederland en vanaf 1902 vanuit en in Den Haag en zijn om-
geving. Tot 1920 woonde hij aan de Prinsegracht 103 en daarna nog enkele 
jaren in Oegstgeest. Op grond van jarenlang onderzoek verscheen in 2019 
het boek ‘Jean Baptiste Discart Oriëntalistische schilderijen en Neder-
landse portretten’. Recent verscheen hiervan een aangevulde Engelse 
editie. Deze portretten bevinden zich in particulier bezit en komen nu voor 
het eerst middels het boek in het buitenlicht.

    De schilder Discart heeft een lang 
en uitermate kosmopolitisch leven 
geleid. In 1855 werd hij geboren in 
Modena. De schilder doorliep daar 
het gymnasium en studeerde vanaf 
1869 aan de Akademie der bilden-
den Künste in Wenen. Zijn belang-
rijkste leermeester van Prof. An-
selm Feuerbach (1829 – 1880). 
Discart blonk uit in de vakken com-
positie, kleurgebruik en lichtvoe-
ring. Na de afronding van zijn studie 
trok hij naar Parijs waar hij vanaf ca. 
1880 een atelier zou aanhouden in 
Montmartre. Hij woonde hier afge-
wisseld met perioden in Tanger, Ma-
rokko waar hij zou werken aan een 
belangrijk en prachtig oeuvre aan 
oriëntalistische schilderijen. De 
doeken geven het dagelijks leven in 
Tanger in de laatste decennia van de 
negentiende eeuw en de eerste de-
cennia van de twintigste eeuw tot in 
detail en met grote precisie weer. 
Deze schilderijen werden voor de 
markt gemaakt. Uit de eerste uitga-
ve van de Bénézit Kunstencyclope-
die van 1913-1924 weten we van en-
kele van deze werken de 
opbrengsten op veilingen in Engelse 
£. Over de portretten wordt niets 
vermeld.

    Vanaf ca. 1895 zou Discart in Brus-
sel in contact komen met Neder-
landse families. In 1897 zou hij het 
portret van jonkvrouw Alwina Brant-
sen (1869-1957) schilderen. Het 
schilderij bevindt zich nu in een par-
ticuliere collectie in Den Haag. Dit 
zou het eerste schilderij worden van 
in totaal ruim zestig portretten die 
Discart van vooraanstaande Neder-
landers zou vervaardigen. Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog schilderde 
hij ook verschillende portretten van 
mensen verbonden aan de Belgi-
sche, de Engelse en de Russische 
diplomatieke legaties in Den Haag 
en hun kinderen. Van de drie buiten-
landse kunstenaars actief in ons 
land actief in deze periode, de En-
gels-Hongaarse Sir Philip Alexius 
de László (1869-1937), de Oosten-
rijks-Sloveense Adolf Pirsch (1858-
1929) was Discart waarschijnlijk de 
meest productieve als portretschil-
der. De portretten door Discart wor-
den gekenmerkt door een zekere 
soberheid en hun prachtig geteken-
de gezichten. Enkele van zijn por-
tretten worden hieronder nader toe-
gelicht:

    In 1914 schilderde Discart Matilda 
Augusta Elisabeth Randebrock – 
Schöverling (1864-1924). Zij was ge-
huwd met Francis William Rande-
brock, directeur van de American 
Petroleum Company en bewoonde 
de villa Olanda, Van Stolkweg 23 
Den Haag.
In hetzelfde jaar zou Discart ook het 
echtpaar Hermanus Philippus Ger-
ritsen (1850-1917) en Johanna Ma-
ria Gerritsen-Landry (1854-1925) 
schilderen. Gerritsen was een, in 
zijn tijd, bekende kunstverzamelaar. 
Zijn collectie boeken en prenten zou 
in 1940 door het Rijksmuseum ver-
worden worden met ondersteuning 
van het F.G. Waller Fonds.
In hetzelfde jaar zou Discart het kin-
derportret van Eliza Dorothea van 
Vredenburch – van Tuyll van Seroos-
kerken (1906-1976) schilderen. Dis-
cart had haar broer al in 1911 ge-
schilderd. Deze schilderijen kunnen 
door hun uitlijning bijna als voorlo-
pers van de art deco worden geka-
rakteriseerd. Beide portretten wor-
den beschreven en afgebeeld in het 
tijdschrift De Kroniek van december 
1915. In dit artikel wordt ook het 
verband gelegd tussen de oriënta-
listische schilderijen van Discart en 
zijn Nederlandse werk. Eliza Doro-
thea schilderde zelf ook en woonde 
in de Tweede Wereldoorlog in Was-
senaar aan de Prinsenweg. Haar 
moeder zou in 1920 door Discart 
worden geschilderd. Van de zoon 
van Eliza Dorothea, Carel L.H. van 
Vredenburch zou zijn tante Charlot-
te van Pallandt (1898-1997) om-
streeks 1942 een buste beeldhou-
wen. Ook zij werd in 1902 door 
Discart geportretteerd. In 1930 
schilderde Discart in Oegstgeest 
zijn laatste portret van Beatrice 
Stokhuyzen (1930-2015).

    Discart moest het voor zijn opdrach-
ten hebben van mond-tot-mondre-
clame. In deze tijd zouden wij zeg-
gen dat hij bij uitstek een netwerker 
geweest is. Door zijn schilderijen en 
portretten heeft hij een verleden 
vastgelegd dat verdwenen is. Het 
boek geeft bij uitstek inzicht in de 
schilderijen en portretten van Jean 
Baptiste Discart. Het biedt een vol-
ledige fullcolour catalogus van zijn 
schilderijen en een korte biografi e 
van elke geportretteerde en, als die 
er zijn, portretten door andere schil-
ders zodat vergelijking mogelijk is.

    Theo Kralt

    Theo P.G. Kralt, Jean Baptiste Dis-
cart (1855-1940) Orientalist pain-
tings and Dutch portraits, hardcover, 
f/c, illustrated, 216 pages, Van Gru-
ting Publishers, Utrecht, The 
Netherlands, September 2020, 
ISBN: 97890 75879 766.
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Het kinderportret van Eliza Dorothea van Vredenburch – van Tuyll van 
Serooskerken (1906-1976). (Foto: PR)   
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Kerst 2020: Aangepaste dienstregeling1
De kerkdiensten in ons kerkgebouw zijn tot 19 januari niet toegankelijk voor 
kerkgangers. Ook andere activiteiten in het kerkgebouw zijn afgelast, evenals 
de kerstviering in wooncentrum voor ouderen ‘De Burcht’.
Voorzitter Karin Vogelaar: “Met heel veel pijn in het hart nemen we dit besluit, 
want juist in deze tijd van het jaar is het gebrek aan 
sociaal contact, het gemis van elkaars fysieke 
aanwezigheid misschien wel extra voelbaar. Toch is 
het niet anders. Wij hebben steeds de regels van het 
kabinet gevolgd en na hun oproep om bijeenkomsten 
écht niet te laten plaatsvinden, is besloten hier 
gehoor aan te geven.”Alle diensten vanuit ons 
kerkgebouw zijn online te volgen via de kerkomroep. 
We zorgen er natuurlijk voor dat teksten terug te lezen zijn op de site of dat je 
achteraf terug kunt luisteren. We gaan we ons best doen er met elkaar een 
mooie kerst van te maken, met onze diensten die online te volgen zijn.

Meeluisteren? Ga naar Vrijzinniginwassenaar.nl en kijk daar bij de 
desbetreffende kerkdienst, hoe u mee kunt luisteren via de 
Kerkomroep.

Kerstavond, 24 december
Ds Tom Mikkers gaat voor. Vanaf 19.00 uur is de dienst live te beluisteren. We 
plaatsen daarna een bericht op de site met teksten en foto’s en natuurlijk is de 
dienst ook terug te beluisteren. Hero de Boer verzorgt de muziek…en we 
hebben nog een muzikale verrassing in petto.
Kerstmorgen, 25 december
Ds. Tom Mikkers gaat voor. Centraal in deze dienst staat de vraag: ‘Wie is de 
koning?’ Muziek wordt verzorgd door Elly Rote (vleugel) en Eline Rote (fl uit). De 
dienst is live te beluisteren vanaf 10.30 uur. 
Maak van kerst dit jaar een lief gebaar
Predikant Tom Mikkers schreef een speciale kerst-tekst voor het lied ‘Make Me 
a Channel of Your Peace’ en zingt het in een video die te zien is op site en 
YouTube-kanaal van vrijzinniginwassenaar.nl. Kerstmis in 2020 is in lockdown. 
Dit is onze boodschap voor deze bijzondere kerst:

Maak van kerst dit jaar een lief gebaar,
al zijn we dan op afstand van elkaar,

en voelen we ons soms ook wat alleen,
Sluit vrede met het licht dat even scheen.

Maak de kerst dit jaar voor iedereen,
een engel die heel eventjes verscheen,

die voor ons zong, met zachte lieve stem:
Kom volg mij maar, ga mee naar Bethlehem.

En God als u ons hoort, dit ene lied,
al zing ik dan alleen, en anderen niet.
Geef liefde overal een nieuw begin,

en maak van kerst een vriend of een vriendin.
Maak van kerst al is het nu wat raar,

een nacht van licht, al voelt het licht wat zwaar
Nog nooit is het zoals dit jaar geweest,

maar maak van kerst dit jaar een stralend feest.
En God, al is het maar een kort moment,
een vleugel van een engel die ons wenkt.
Ze wijst de weg, die stal daar moet je zijn,

daar wacht een kind en hij verzacht jouw pijn.
Maak van kerst dit keer een lief gebaar,
misschien wou ik dat ook wel vorig jaar,
maar dit keer is het anders want we zijn

dit jaar net als dat kind, kwetsbaar en klein.
Tom Mikkers


