
In Leeuwarden herleeft met terugwer-
kende kracht de roem van beeldhouwer
Pier Pander (1864-1919). Hij is na zijn
dood te snel in de vergetelheid geraakt
in verhouding tot de kwaliteit van zijn
werk. Dat is nu goedgemaakt met een
manifestatie op drie lokaties: het Fries
Museum en het Pier Pander Museum
tezamen met de Pier Pander Tempel in
de Prinsentuin. In numismatische krin-
gen is de beeldhouwer wel bekend
gebleven. Zijn in 1897 ontworpen por-
tret van koningin Wilhelmina voor de
beeldenaar van de kroningsmunt wordt
sinds de uitgifte van de munt ongeëve-
naard prachtig gevonden. Voordat het
portret op die munt hier aan de orde
komt beschrijf ik een aantal aspecten
van de beeldhouwer. Daardoor is beter
te begrijpen wat Pander in zijn werk
nastreefde.

Postume aandacht
De beeldhouwwerken van Pier Pander
zijn uitgevoerd in classicistische stijl en
staan voor de gelegenheid volop in de
aandacht. Het is interessant hoe de
informatie over de kunstenaar zijdelings
wordt aangevuld met geschreven stuk-
jes op het internet en door journalis-
tieke bijdragen. Een toenemende
verwarring over het niveau van zijn
talent en privéleven is het gevolg.
Enkele uitspraken over zijn op ‘zuiver-
heid’ gebaseerde idealen en de kritiek
op zijn oeuvre, klitten zich vast aan de
naam van de beeldhouwer. Dit soort
postume aandacht in de media genereert
bitter weinig consideratie voor de
motieven van Pier Pander. Hij koos
voor een religieuze benadering van de
kunst: het streven naar de ultieme zui-
verheid. Pier Pander leefde in een tijd

waarin religie nog steeds troost moest
bieden voor alle ellende op aarde en
waarin zijn eigen lichaam hem verzaakte.
Het is te goedkoop om dat vanuit een
hedendaags focus te bezoedelen.

Op veertienjarige leeftijd werd het
talent van Pier Pander ontdekt. Hij was
de zoon van een arme mattenschipper
uit Drachten en kon prachtig houtsnij-
werk maken. Mecenassen gaven hem de
kans zich verder te ontwikkelen. Zo-
doende kon hij studeren in Amsterdam.
In 1885 werd hij geselecteerd voor
deelname aan de Prix de Rome en was
de eerste beeldhouwer die de hoofdprijs
won. Ondanks zware tegenslagen door
ziekte en blijvende invaliditeit, vertrok
hij jaren later eerst naar Parijs en in
1890 naar Rome waar hij een gevierd
kunstenaar werd. Bezoeken aan kroegen
en musea vermeed hij met opzet, om
niet vervuild of beïnvloed te raken in
zijn streven naar zuiverheid. Mede door
zijn hang naar een ascetische levens-
wijze, ontstond het denkbeeld dat hij
een eenzijdig leven heeft geleid, gede-
priveerd van alle pathos, emoties en
erotiek. Pander wordt welhaast verwe-
ten dat hij niet een spannender leven
leidde met de kansen die hij daartoe
had. Vanwege zijn roem destijds, en
heimelijk vanwege de door toeschouwers
ervaren steriele schoonheid waarmee
hij naakten uitbeeldde, slaat de mening
over hem een beetje op hol: een onbe-
wogen kunstenaar. Teneinde zijn tekort
aan escapades nog wat harder in te
wrijven, beweren boze tongen dat hij
voor korte tijd een relatie met Mata
Hari heeft gehad, terwijl hij intimiteit
in relaties afwees en onschuld vereerde.
Dat hij ondanks ziekte en invaliditeit
opdrachten kreeg en uitvoerde, is
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genoegzaam bekend. Ascese heeft hem
de kracht gegeven om uit vrije wil die
keuze van leef- en werkstijl vol te hou-
den, ondanks interveniërende onge-
makken.

Wanneer tegenwoordig een beeld-
houwer werkt in naaktmodellen-stijl en
een zonderling daaruit concludeert hoe
vaak en met wie de kunstenaar zijn
slaapvertrek deelt, dan smult nog maar
een beperkt publiek van de gewonnen
informatie. Waarom zou de vermeende
seksloosheid van Pier Pander, zelfs pos-
tuum, de publieke belangstelling trek-
ken? Vanwege zijn steriel overkomende
beelden? Ik denk van wel. Specifieke
informatie over een artiest is gewenst
als de kunstwerken zowel van een
goede kwaliteit als van een vervreem-
dende inslag zijn (andersom kan een
vervreemdende hoeveelheid publiciteit
over een maker van oninteressant werk
node worden gemist). Met dergelijke
aandacht had Pander tijdens zijn leven
niet van doen. Integendeel, hij moest
de belangstelling voor zijn werk wekken
met zijn uitzonderlijk vakmanschap.

Daarbij ontbrak het hem niet aan zake-
lijk talent. Zonder zijn uitmuntende
kennis en begrip van vakmatige aspec-
ten, zoals de anatomische opbouw en
het technisch niveau van de uitvoering
van zijn werk, zou hij met zijn kwets-
bare gezondheid het niet alleen met
zijn idealen hebben kunnen redden.

Een eeuw later
Het werk van Pier Pander getuigt van
kunde, maar vanwege zijn stijl wordt
hem gebrek aan vernieuwingszin ver-
weten. Tegenwoordig wordt over hem
met dédain geschreven, zoals: ‘Geen
kunstenaar lijkt verder van ons af te
staan dan hij’ (Stefan Kuiper, De Groene
Amsterdammer 13 juli 2007). Deze uit-
spraak vind ik in schril contrast staan
met de bewonderende aandacht voor de
beelden die in de zomer van 2007 geëx-
poseerd werden in Museum Beelden
aan Zee te Scheveningen. Deze ten-
toonstelling over beeldhouwer Aart
Schonk (1946) was er gelijktijdig met
de manifestatie over Pier Pander in
Leeuwarden. De marmeren beelden
waren als fragmenten van Romeinse
kopieën, gehakt naar thema’s uit de
Griekse oudheid. Naar mijn mening
staat het werk van Schonk niet dichter
bij ons dan het werk van Pander, terwijl
dat van een eeuw geleden is. Daar waar
Pander sterft in schoonheid in zijn
‘knap’ uitgevoerde beelden, mag men
zich afvragen of de vormgeving die
Schonk zich veroorlooft de kijker meer
weet te beroeren. De pijn van het in
kwaliteit nastreven der klassieken wordt
zelden beloond met de originaliteit van
een bevrijdende vormgeving. Ik vind
dat bij beide beeldhouwers de oor-
spronkelijkheid van de vormgeving in
het gedrang is gekomen, bij Pander
mede doordat hij in zijn sobere beelden
bijna alle deformaties minimaliseert,
waarmee zijn opzettelijke vervorming
nagenoeg onzichtbaar blijft en saaiheid
de kop opsteekt. Schonk lijkt onvol-
doende vertrouwd met deformaties.

Pier Pander, Bosnimf,
1889, opdracht voor
Prix de Rome, Fries
museum 2007
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Dat is jammer, want de richting die
besloten ligt in de kern van de gebeeld-
houwde massa bepaal je op een solidere
wijze met behulp van geraffineerde
vormdeformaties dan met oppervlakte-
anatomie.

Deformaties
Deformaties in de beeldende kunst zijn
(vaak logisch ogende) vervormingen
van de waargenomen werkelijkheid
(vorm). Een deformatie wordt meestal
toegepast omwille van het geven van
meer richting aan zowel de vorm als de
expressie van een (deel van) een kunst-
werk, teneinde de zeggingskracht op
een oorspronkelijke wijze te versterken.
Dikwijls werkt een deformatie in één
richting, bijvoorbeeld door uitrekken,
comprimeren, pletten, verlengen, ver-
smallen of scheluw maken van een
vorm. Voor kunstenaars is deformeren
een dankbaar middel en werkwijze
tegen saaiheid van vormgeving en kan
zowel oogstrelend als verwarrend
uitpakken. Het prikkelt de maker en
kijker om door een andere bril naar een
kunstwerk te kijken, letterlijk en figuur-
lijk, soms alsof er de verkeerde glazen
in de bril zitten. Een cartoonist defor-
meert extreem, bijvoorbeeld door in
een portret specifieke uiterlijke ken-
merken door uitvergroting te verteke-
nen, waardoor ondergeschikte kenmer-
ken relatief inkrimpen. Deformeren
wordt ook gebruikt om opzettelijk vor-
men te vervlakken of in hun kracht te
verzwakken. Bij kunstwerken is dat
soms de bedoeling. Als er geen opzet
bij de vervorming te pas komt, dan is
de deformatie toevallig. Een ei is een
gedeformeerde bol. Een goed voor-
beeld van subtiele deformatie in
realisme-stijl is een beeld van Reg
Butler (1913-1981). Fraaie voorbeelden
van extreme deformatie zijn te zien in
het krachtige werk van beeldhouwer en
penningkunstenaar Guus Hellegers
(1937). Deformeren in het klein kan
een zeer nuttig hulpmiddel zijn tegen

saaiheid bij munt- en penningontwer-
pen.

Vanwege zijn vakmatige roem kreeg
Pier Pander in 1897 een opdracht voor
het ontwerpen van de beeltenis van
koningin Wilhelmina op de beeldenaar
voor de Nederlandse munt. Opdracht-
gever was de toenmalige minister van

Aart Schonk, fontein-
beeld uit Mythen &
Metamorfosen, Beelden
aan Zee 2007

Reg Butler, Bending
Girl, 1971, foto: Niko
de Wit
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Financiën N.G. Pierson. Het was de
bedoeling dat de munten bij de inhul-
diging van Wilhelmina als Koningin
der Nederlanden, op 6 september 1898,
meteen beschikbaar zouden zijn. Het
vervaardigings- en reproductieproces
verliep niet geheel probleemloos, maar
eenmaal in handen van een graveerate-
lier in Parijs, kon de juiste muntstem-
pel met flinke vertraging, opgelopen
door technische aanpassingen, in 1901
in gebruik worden genomen. Spoedig
daarna werd het gouden tientje met het
beeldschone portretje door de Neder-
landse bevolking bewonderd. Het door
Pander ontworpen portretreliëf voor de
beeldenaar, die bij muntverzamelaars
bekend staat als ‘kroningstype’, is een
van de gevoeligste portretweergaven
voor op een Nederlandse munt. Op het

gouden tientje is het portret naar rechts
gewend, op de zilveren rijksdaalder
naar links, een volgorde die bij het
muntprotocol hoort, al naar gelang de
waarde van de munt en de uitgifte-
datum. Zoals bij veel munten, gaan de
stempels een eigen en gecompliceerd
leven lijden met officiële en minder
officiële versies en onderlinge concur-
rentie bij de stempelmakers. Dat is bij
deze muntreeks ook het geval. Voor
wie daarover het verhaal tot in de fines-
ses wil lezen, verwijs ik naar het artikel
van R. Helzen over de Wilhelmina
munten naar ontwerp van Pier Pander
in Muntkoerier 2007-5. Ik ga nu verder
over het portret. Kenners rekenen dit
tot een van de mooiste die te vinden is
op de Nederlandse munten. Waarom ik
het hiermee eens ben, zal ik aan de
hand van mijn waarneming proberen
uit te leggen.

Van kind naar vorstin
Pier Pander modelleerde het reliëf met
de voorgeschreven haardracht, inclusief
de diadeem. Daarvoor ontving hij in
Rome vier foto’s. Tijdens een bezoek
aan Nederland heeft de koningin gepo-
seerd, waarbij zij zich vrijelijk kon be-
wegen. Volgens de opdracht moest het
portret naar rechts gewend. Om deze
reden bespreek ik het portretje aan de
hand van de beeldenaar op het gouden
tientje, naar het ontwerp uit 1897.

Voor Pander, die graag de verbeelding
van de onschuld van een kind ter hand
nam, was deze opdracht een kolfje naar
zijn hand. Er is niets in het portret dat
per toeval de uiteindelijke vorm heeft
gekregen: over alles is nagedacht. Pan-
der heeft een prachtige mengvorm
gevonden tussen de frisheid van een
meisjesportret en de verantwoordelijk-
heid die zij als vorstin zou gaan dragen.
Wilhelmina draagt de tiara als een
teken van haar taak waarvan het gewicht
haar nog niet hindert. Pander heeft in
dit portret, ondanks de treffende
geconstrueerde gelijkenis, de precieze

Guus Hellegers, Easy
Chair, 1974, foto:
Fotopersbureau Johan
Witteveen

Kroningsmunt 
koningin Wilhelmina:
Pier Pander, ontwerper
van het portret, 
Gouden tientje, 1898 
(3 x ware grootte) 
foto: Geldmuseum

DE BEELDENAAR 2007-6
264



werkelijkheid losgelaten, al zal menig-
een dat liever ontkennen. Hij heeft een
aantal portretkenmerken van de piep-
jonge koningin enerzijds verzacht en
anderzijds optisch een steviger basis
naar gezagsuitoefening gegeven.

Minuscule deformaties
Doordat de deformaties van Pander
onvoorstelbaar subtiel zijn en tegelijk
vanzelfsprekend lijken, zijn ze bijna
onvindbaar knap. De toeschouwer zou
ze over het hoofd kunnen zien en den-
ken dat de vorstin er precies zo uitzag
als op de beeldenaar, want de gelijkenis
is naar ons idee perfect. Dat is het nou
net: perfect gevormd naar ons idee.
Daarom raakt het portretje ons zo.
Pander had de taak om in de munt de
schoonheid van deze jonge vrouw en
haar positie als vorstin met elkaar te
verenigen. Daartoe wist hij de bij hem-
zelf geïnternaliseerde drang naar
schoonheid en perfectie, ondersteund
door zijn academische kennis, optimaal
aan te wenden. Hij paste een aantal
zeer verfijnde deformaties toe. Ik zal er
enkele noemen.

Pander heeft het halsje subtiel inge-
kort, waardoor het wat compacter is.
De ruimte achter het nekje verkleinde
Pander om naar onderen toe, eerder
dan in de werkelijkheid te zien zou zijn,
een lichte golving te modelleren. Daar-
mee suggereerde hij op die plaats het
volume van de zevende nekwervel, ter-
wijl die bij een meisje van zeventien
doorgaans nauwelijks waar te nemen is.
Het extra accent op de plaats van de
halsspier naar het sleutelbeen draagt
eveneens bij aan de versteviging van de
breedtewerking. Zo heeft de vorstin een
minder kwetsbare hals voor het dragen
van het ‘belangrijke’ hoofd. Daarmee
straalt zij meer stabiliteit uit voor haar
gezagsfunctie en de toepassing geeft het
portret, tegen de muntrand aan, een
‘schonere’ vormgeving.

Het oor deformeerde Pander tot een
kleiner model. Hij heeft het oor van

Wilhelmina niet natuurgetrouw gemo-
delleerd. Op portretfoto’s van de
vorstin is te zien dat haar oren in wer-
kelijkheid een flink slagje groter zijn
dan op de beeldenaar en minder rond,
dus een beetje langwerpiger zijn. Een
fractie is op een munt zo weinig dat
men zijn lekenoog moet trainen om dit
soort minieme verschillen waar te
nemen. Zo zorgde hij ook voor het vol-
doende naar achteren kantelen van het
oor. Dat is een teken van meer vrouwe-
lijke schoonheid. Heren hebben door-
gaans grotere oren dan dames en hun
oren staan rechterop aan hun hoofd.

Koningin Wilhelmina had een licht
naar voren stekend bovenlipje. Door de
kin, tezamen met de onderlip een frac-
tie méér naar achteren (naar binnen
toe) te modelleren, ontstaat er een
accent op de bovenlip dat precies het
juiste gevoel van herkenning en teder-
heid oproept. Dat naar voren stekende
lipje is een belangrijk detail, net als de
gemodelleerde gladheid waarmee de
bovenlip doorloopt in de onderkant van
de neus. Daar kregen het neustussen-
schot en bovenlip van Pander een iets
zachter in elkaar overvloeiende vorm,
dat wil zeggen: een fractie minder
scherpe bocht dan in de werkelijkheid.
Eigenlijk heeft hij hierdoor het neus-
tussenschot een fractie verlengd.

Bart van Hove,
Inhuldigingspenning
koningin Wilhelmina,
1898, brons
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Pander koos ervoor om het voorhoofd-
profiel iets lager in de neus te laten
eindigen. De welving zit zo ongeveer
op ooghoogte inplaats van wat dichter-
bij de wenkbrauw. In werkelijkheid had
Wilhelmina op die leeftijd een iets
hogere ‘inplant’ van haar neus. De
neuslengte oogt hierdoor net even kor-
ter, waarmee hij het portret iets zoeter
of poppiger maakte. Hierdoor laat Pan-
der de vorstin ook nog kind zijn,
precies wat het Nederlandse volk zo
aandoenlijk aan haar positie vond.

De blik in de ogen van Wilhelmina
is kalm en onbevreesd. Zij kijkt bijna
een beetje hemels vooruit, eerder een
beetje omhoog, boven de horizon. Dit
helpt mee om de vorstin de zachte uit-
drukking te geven die wij zo aangenaam
devoot achten. Daar heeft Pier Pander
voor gezorgd. Daarvoor maakte hij de
zichtbare oogbol naar voren toe niet te
bol van vorm, waardoor het oog een
zekere fletsheid van vorm krijgt en dat
geeft de uitdrukking van Wilhelmina
net dat kalme en tikkeltje hemelse. Het
vlakker houden van de oogbol voorkomt
het verschijnsel dat het oog te fel gaat
schitteren bij slijtage van de munt.

De voor Pander bruikbare verhoging
van het kapsel achter haar halve kroon-
tje, geeft het portret een mooie diago-
nale diepte. Zo kon de in de haardracht
aanwezige vorm een sterke optische
verbinding leggen naar het voorhoofd.
Net als het licht op het knotje dit doet
in de richting van het voorhoofd. De
lichtval op de baan van het haar boven
het oor, zoekt contact met zowel de kin
als het jukbeen dat de royale ruimte
van de oogkas complementeert. Pander
heeft niets aan het toeval overgelaten.
Zelfs de schedeldiepte van het achter-
hoofd heeft hij een fractie ‘aangezet’,
waardoor het knotje zo gepositioneerd
is, dat, indien weggedacht of afgedekt,
het hoofd een aantrekkelijk volume
behoudt. Zonder knotje blijft er ook
een goed gemodelleerde diepte van het
kapsel en het achterhoofd. Dit kan de
lezer zelf op de afbeelding van de beel-
denaar testen en ik raad u aan om dit te
doen.

Het portret van Wilhelmina werd
Panders ideaaltype voor de zuiverheid
van een jonge vrouw. Tijdens mijn
bezoek aan de expositie viel mij op dat
de geportretteerde jonge vrouwen in
meer of mindere mate op Wilhelmina
lijken. Haar portret was een soort
recept geworden. Zeker op zijn gipsen
reliëf van de wijze en dwaze maagden
uit 1906 vind ik dit evident. Waarmee
ik wil zeggen dat de opdracht voor de
kroningsmunt een belangrijke stap is
geweest voor zijn werkwijze en die
boodt hem de kans aan roem te win-
nen. Daar was Pander zich terdege van
bewust. Daar heeft de munt zijn popu-
lariteit aan te danken. 

Popjes
Diep in mijn hart raakt het muntpor-
tretje van Wilhelmina mij ook nog op
een andere wijze. Dat komt mede
doordat ik parallellen zie met mijn zo
lieflijk vormgegeven Schildpadpopjes
(merknaam) uit 1950. De modelleur
van die onschuldige popjes heeft mis-

Foto koningin 
Wilhelmina 29 jaar,
1909
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schien hetzelfde willen/moeten geloven
als Pier Pander: in de onschuld van een
kind. De vormen van de modellen zijn
snoezig gedeformeerd naar het ideaal-
beeld voor een lieve menspop. Die pop-
pen werden gemaakt uit holle celluloid
lichaamsdelen met een onweerstaanbaar
lief hoofdje erop en waren voor ons als
spelende kinderen voorbeelden van
onschuldigheid. Net als de vier Neder-
landse prinsesjes in die tijd.

Lucie Nijland is beeldhouwster, penningmaakster
en redactielid van De Beeldenaar.

Fries Museum, Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden
De manifestatie ‘Pier Pander, Nederlands beroemd-
ste beeldhouwer’, loopt nog tot en met 6 januari
2008.
Geopend: dinsdag tot en met zondag 11.00 –
17.00 uur. Gesloten: eerste kerstdag en nieuw-
jaarsdag. 
Websites: www.pierpander.nl en www.friesmuseum.nl 

Naar aanleiding van dit artikel zie ook het inter-
netartikel over Pier Pander van Huub Mous:
www.huubmous.nl bij ‘Friesland’: Pier Pander is
geen Bernini.

Schildpadpopjes, 1950
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EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR

MUNT- EN PENNINGKUNDE
de GROOTSTE numismatische vereniging in Vlaanderen

Voor het jaarlijks lidgeld krijgt U:

• JAARBOEK

• DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

• GRATIS TOEGANG tot bijeenkomsten

• PRIJSVERMINDERING op de toegangsprijs tot de
bijzondere evenementen

Aarzel niet langer: stort vandaag nog € 11 (buiten België € 17) op
rekening 000-1614677-15 van het EGMP of contacteer Johnny Bosman,
Spaarzaamheidstraat 8, 9330 Aalst; e-mail: JohnnyBosman@skynet.be

www.EGMP.be

(advertentie)


