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Dit is ook glas: Nieuw glasmuseum te Doesburg

Sinds een jaar is in Doesburg een museum te vinden dat 

geheel is gewijd aan het oeuvre van René Lalique (1860-

1945), ‘de Rembrandt van de juwelen- en glaskunst’. De 

collectie is tot stand gekomen door particulier initiatief 

van drs. Santino Melssen, voorzitter van Stichting 

Musée Lalique, en conservator Benjamin Janssens. 

Het museum is nu nog gevestigd in een vijftiende 

eeuws koopmanshuis aan de Gasthuisstraat, 

maar op termijn is het de bedoeling dat het 

zich vestigt in de uit 1286 daterende 

Commanderij van Doesburg dat 

hiertoe in oude luister wordt hersteld 

en circa 900 vierkante meter 

tentoonstellingsruimte heeft.

René Lalique

Er zijn slechts vier musea 

in de wereld die ruim 

aandacht aan het werk van 

Lalique schenken, te weten 

het SUWA museum in Hakone 

(Japan), het Wingen sur Moder 

(Frankrijk), het Gulbenkian museum 

te Lissabon en nu dus ook Doesburg. 

Melssen en Janssens hebben zelf 

werken geschonken aan het museum, 

maar vanuit hun galerie ‘De Gerhey-

senhof’, dat mondiaal glaswerk van  

die van toepassing is indien het object 

enige tijd in het museum kan staan. 

Sinds de Tweede Wereldoorlog stijgen 

de prijzen van objecten van Lalique; 

vooral de huidige crisis heeft er toe ge-

leid dat zijn werken zeer kostbaar zijn 

geworden. Zover wij daar invloed op uit 

kunnen oefenen doen wij met De Ger-

heysenhof, als het ook maar enigszins 

kan, niet mee aan deze mondiaal 

prijsopdrijvende beweging door 

de objecten tegen redelijke 

prijzen te leveren en 

daarmee tegelijkertijd de 

collectie van het Lali-

que Museum te laten 

groeien.’

Glas als passie

Het museum is een 

stichting die door Mels-

sen en Janssens in het 

leven is geroepen. ‘Wij wil-

len Doesburg een bijzonder 

museum over Lalique nalaten’, 

licht conservator Janssens toe. 

‘Waarom? Ik opende op mijn vijfde 

jaar een kunstboek van René Lalique 

en besloot reeds op jonge leeftijd mijn 

verdere leven te wijden aan Lalique. Ik 

was op mijn achttiende jaar al in Parijs. 

Dat gaf me de mogelijkheid musea te 

bezoeken, in contact te komen met 

Lalique’s kleindochter en zo de werken 

tot in de grootste details te kunnen be-

studeren. Hierdoor ontdekte ik de ver-

fijning, de zogenaamde microcosmos, 

van details in de objecten. Hierover zal 

zeer binnenkort een boek verschijnen.’

Met de werken uit de eigen collectie 

en de objecten via de bruikleencon-

structie hebben Melssen en Jans-

sens een goede basis gelegd, maar 

daarmee is het museum er nog niet. 

Santino Melssen (links), voorzitter van Stichting Musée 

Lalique, tijdens een rondleiding door de Commanderij, 

de toekomstige locatie van het museum. Rechts 

Commissaris van de Koningin van Gelderland, Clemens 

van Cornielje.

Lalique over de wereld verkoopt, heb-

ben liefhebbers met een aanzienlijke 

korting objecten aangekocht met als 

tegenprestatie dat ze een periode in 

bruikleen aan het museum worden 

gegeven. Zo is inmiddels een gestaag 

groeiende collectie ontstaan van circa 

150 unieke objecten en het museum 

heeft met 7.000 bezoekers dan ook 

een succesvol eerste jaar achter de 

rug. Conservator Janssens: ‘Je kunt 

spreken van een win-win situatie, waar-

bij de collectie van het museum groeit 

en de belegger een werk van Lalique 

in het bezit heeft. Op de site van het 

museum is informatie te vinden over 

een specifiek glasobject en de korting 

Rembrandt van de glaskunst
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René Lalique 
René Lalique is geboren op 6 

april 1860 in Aÿ vlak bij Epernay 

en Reims. Wereldwijd wordt 

Lalique beschouwd als ‘s werelds 

grootste art nouveau en art deco 

kunstenaar. Hij begon zijn carrière 

als juwelenontwerper en heeft een 

nieuw vormidioom in de juwelen-, 

de parfumflacon- en de glasindu-

strie geïntroduceerd. De precisie 

en het geduld die onlosmakelijk 

verbonden zijn met het ontwerpen 

en vervaardigen van juwelen, lig-

gen ten grondslag aan de nauw-

keurigheid van modelleren in zijn 

glasontwerpen. Deze achtergrond 

en voorsprong zijn uniek in de we-

reld. Zij verklaren zijn vermogen tot 

expressie en zijn succes. Lalique is 

op 1 mei 1945 overleden; hij ligt be-

graven op Père Lachaise, te Parijs.

  MARco gRoothoff

enorme diversiteit aan die Lalique in 

zijn werk heeft aangebracht. Vergelijk 

zijn werk met dat van Bach die in zijn 

werken ook variaties aan heeft gebracht 

in een hoofd- of grondthema. Uniek en 

daarmee met recht de Rembrandt van 

de glaskunst.’   < 

Op de linker pagina en hierboven: 

Sirenes avec bouchon figurine. 

Geblazen vaas uit 1920 (37 cm). 

Beeld: persglas, gesatineerd en 

sepia gebrandschilderd. 

Deux anneaux, Piogeons. Geblazen vaas uit 1919 (34 cm). 

Ringen: persglas, helder glas, gesatineerd en antraciet 

gebrandschilderd.

Stichtingvoorzitter Melssen: ‘Het is 

ons voornemen het grootste Lalique 

Museum in de wereld te worden. Dat 

is mogelijk omdat er internationaal 500 

objecten van de grote kunstenaar op 

afroep beschikbaar zijn. Die kunnen in 

bruikleen naar Doesburg komen nadat 

de Commanderij is gerestaureerd. Er 

zijn vazen die in verschillende kleuren 

zijn uitgegeven, meestal in de kleur 

van edelstenen, zoals robijn of jade. 

We willen de verscheidenheid in kleur 

in eenzelfde object tonen. Het geeft de 

Meer informatie: www.musee-lalique.nl

Foto’s: Linda Roelfszema
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