
 
Nieuwe Avonturen met een collectie 
Ontdekkingen in de verzamelingen van Huis Van 24 mei 2019 – 13 april 2020 
 
Ter gelegenheid van het eerste lustrum van prof. Dr. Henk van Os als 
adviseur, organiseerde Huis Bergh in 2008 ‘Avonturen met een collectie’; 
een tentoonstelling met bijbehorende publicatie waarin een aantal 
topstukken uit de rijke collectie van Huis Bergh centraal stond.  
Intussen is Huis Bergh ruim tien jaar verder en Henk van Os 15 jaar 
adviseur. In de afgelopen tien jaar heeft het onderzoek aan de collecties 
van Huis Bergh niet stilgestaan. Een goed moment dus om de resultaten 
van dat onderzoek te laten zien in een nieuwe tentoonstelling met 
bijbehorende publicatie: ‘Nieuwe Avonturen met een collectie’. 
Voor deze Nieuwe Avonturen is in 2019 een aantal belangrijke stukken uit 
de rijke middeleeuwse collecties van Huis Bergh onder de loep genomen 
door een vijftiental wetenschappers uit Nederland én het buitenland. De 
resultaten van hun onderzoek vormen de rode draad voor de tentoonstelling die deze keer meerdere zalen 
beslaat. 
 
Italiaanse kamer 
In de Italiaanse kamer is de Italiaanse schilderkunst opgesteld die door Van Heek is bijeengebracht. Twee 
Italiaanse paneelschilderijen van Vittore Crivelli blijken na onderzoek tot hetzelfde altaar te behoren. 
Andere panelen van hetzelfde altaar zijn getraceerd zodat een indrukwekkende reconstructie van het altaar 
van Vittore Crivelli gemaakt kon worden. Deze reconstructie kunt u in de tentoonstelling bewonderen.  
 
Antoniuszaal  
De Antoniuszaal wordt voor de nieuwe tentoonstelling compleet opnieuw ingericht. Hier zal, naast de 
expositie van enkele bijzondere stukken Limoges-email (voorheen in depot), een paneelschilderij 
tentoongesteld worden dat tot nu toe bekend stond als ‘De levensloop van de vrouw’. Het is speciaal voor 
deze gelegenheid gerestaureerd en onderzocht. Het onderzoek wijst uit dat een nieuwe benaming nodig 
is… 
 
Een verrassende vete 
In de tentoonstellingszaal zal aandacht zijn voor de vete tussen de heer van Wisch en de graaf van Bergh 
aan de hand van archiefstukken uit het eigen huisarchief. Zeer verrassende feiten zullen naar voren 
komen. Ook kunt u zien hoe laatmiddeleeuwse religieuze kunst een inspiratiebron vormde voor het atelier 
van Mengelberg dat vele 19de-eeuwse katholieke kerken inrichtte, waaronder die van ’s-Heerenberg. 
 
Bovenstaande is slechts een kleine opsomming van de onderwerpen en objecten in de tentoonstelling. 
Wilt u meer weten over de Bruiloft van Kana of de maliënkolder met een kraag gemaakt van een 
Perzische damesbroek? De tentoonstelling is te bezoeken vanaf 24 mei 2019 t/m 13 april 2020. U bent 
van harte welkom, ook om de vaste collectie te bekijken.  
Voor de openingstijden: www.huisbergh.nl. 
Kasteel Huis Bergh - Hof van Bergh 8 - 7041 AC ’s-Heerenberg 
 

http://www.huisbergh.nl/
http://www.huisbergh.nl/

