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Als reproductie hing het 
al in het museum, maar 
sinds vandaag is ook het 
échte portret van KNIL-
militair ‘Kees Pop’ te zien 
in het Stadsmuseum 
Harderwijk.

Eindelijk prijkt de echte 
‘Kees Pop’ aan de muur

Anton van Noorel
Harderwjk

Het in 1882 in Harderwijk gemaakte 
werk door schilder Isaac Israëls is in 
bruikleen van het Rijksmuseum in 
Amsterdam. Stadsmuseum Harder-
wijk heeft het portret van ‘Kees Pop’ 
gisteren opgehangen en vanaf van-
daag is het te zien. Conservator Sop-
hie van Steenderen is er maar wat blij 
mee.

Jullie hebben het over een bijzonder 
portret. Waarom?
,,Om verschillende redenen is het 
bijzonder. Het is in 1882 in Harder-
wijk zelf gemaakt door de schilder 
Isaac Israëls. Toen waren er nog niet 
veel donkere mensen te zien op 
straat. Na onze verbouwing is dit 
echt een kers op de taart. Het is een 
mooie aanvulling op onze vaste pre-
sentatie.’’

Wie was Kees Pop eigenlijk?
,,Het was een Afrikaanse jonge man. 
Hij was tot slaaf gemaakt en om daar 
uit te komen, heeft hij zich aange-
meld bij het Koninklijk Neder-
lands-Indisch Leger (KNIL). Bij zijn 
inschrijving kreeg hij de Neder-
landse naam ‘Kees Pop’, omdat zijn 
echte naam niet bekend was. Twaalf 
jaar heeft hij gevochten in Neder-
lands-Indië. Na afloop kwamen alle 
KNIL-veteranen terug in Harderwijk, 
naar het Koloniaal Werfdepot. Daar 
zag hij voor het eerst Nederland. La-
ter is de jongen weer naar Afrika ge-

trokken.’’

Waarom willen jullie het werk laten 
zien?
,,Omdat het historisch gezien een in-
teressant verhaal is. Er is maar een 
enkeling zoals Kees Pop. Het verhaal 
vertelden we al wel, maar met een re-
productie. Nu hebben we het echte 
werk in tijdelijke bruikleen. Op het 

schilderwerk is hij gewond, het is 
niet bekend hoe dat is gebeurd.’’

Jullie hebben het in bruikleen van 
het Rijksmuseum. Hoe bijzonder is 
dat?
,,Dat is voor ons de eerste keer. En dat 
voelt wel als een erkenning. We heb-
ben net een grote renovatie van het 
pand gehad. Daardoor voldoet het 
ook aan de eisen om dat soort werken 
in bruikleen te kunnen nemen. Bij-
voorbeeld als het gaat om klimaat. 
We zijn daar blij mee.’’

Waar is het portret van Kees Pop te 
vinden?

 e Conservator Sophie van 
Steenderen bij het portret van 
‘Kees Pop’. FOTO BRAM VAN DE BIEZEN
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Na onze 
verbouwing
 is dit echt 
een kers op de 
taart

 – Sophie van  
Steenderen, 
conservator

,,Het wordt omringd door allerlei ob-
jecten die verhalen over het Koloni-
aal Werfdepot. Het portret hangt 
naast een andere Afrikaanse 
KNIL-veteraan die in 1882 in Harder-
wijk verbleef: Jan Kooij, geschilderd 
door Johan Coenraad Leich. Dit por-
tret is een bruikleen uit Museum 
Bronbeek. Ze zijn allebei onderschei-
den, die medailles zijn dan weer in de 
vitrine te bekijken. Zo krijg je een af-
gerond verhaal.’’

Waarom zouden mensen het portret 
moeten komen bekijken?
,,Omdat het gemaakt is door één van 
de grootste vernieuwers van de Ne-
derlandse kunst, Isaac Israëls. En hij 
was op dat moment nog maar 17 jaar. 
En met het verhaal erbij is het bij-
zonder.’’

STADSMUSEUM HARDERWIJK HEEFT WERK IN BRUIKLEEN VAN RIJKSMUSEUMVRAAG EN ANTWOORD

Bezichtigen van 
het schilderij
Het werk van Isaac Israëls zal 
tot en met 30 januari 2022 te 
bezichtigen zijn in het stadsmu-
seum. Het portret krijgt een plek 
in pension Harderwijk, de 
nieuwe vaste presentatie van de 
stadsgeschiedenis in stadsmu-
seum Harderwijk.

HARDERWIJK

Harderwijker Geschiedenisquiz komt weer terug
Na een jaar afwezigheid keert 
de Harderwijker Geschiede-
nisquiz weer terug. De derde 
editie van de quiz wordt ge-
houden op 10 november van 
dit jaar.

De Harderwijker Geschiedenis-
quiz, die vorig jaar niet doorging 
vanwege het coronavirus, is een 
initiatief van de historische ver-
eniging Herderewich, dat de quiz 
organiseert in samenwerking 
met de Stichting Het Rondeel, de 
Botterstichting en het Bakke-
rijmuseum. 

De geschiedenisquiz wordt op 
10 november dan ook gehouden 

in de Molenzaal van het Bakke-
rijmuseum en de Vischafslag van 
het Bottermuseum.

De presentatie van de Harder-
wijker Geschiedenisquiz is in 
handen van Martijn Pijnenburg, 
oud-bestuurslid van Herdere-
wich, en Jannet Doornhof, stads-

gids voor het Rondeel. Omdat 
Harderwijker Geschiedenisquiz  
plaats heeft in de Maand van de 
Geschiedenis, sluit het thema 
daarop aan:  Aan het werk.

Teams
Teams die willen deelnemen, 
kunnen zich aanmelden voor de 
geschiedenisquiz. Deelnemende 
teams bestaan uit drie tot vijf 
personen en kunnen zich per 
mail inschrijven via janruijne@
hotmail.nl, onder vermelding 
van ‘geschiedenisquiz’ en een te-
lefoonnummer.

 – Niels Meijerink
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De geschiedenisquiz 
wordt op 10 
november
gehouden in het 
Bakkerijmuseum en 
het Bottermuseum

 e De eerste editie van de Harderwijker Geschiedenisquiz vond plaats in 
2018. Vorig jaar was er geen quiz vanwege corona. FOTO RUBEN SCHIPPER


