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Na een studie kunstgeschiedenis in Leiden begon Janno van Tatenhove zijn loopbaan 

bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag, toen 

nog gevestigd aan de Korte Vijverberg. De grote hoeveel heid beeldmateriaal die hij daar 

onder ogen kreeg legde de basis voor zijn grote kennis van de Nederlandse (teken)kunst. 

Hier maakte hij kennis met het fenomeen dat de oeuvres van grote meesters in de kunst 

vaak een schuil plaats vormen voor het werk van kleine, weinig bekende kunstenaars die 

onvoldoende als afzonderlijke persoonlijk heid worden herkend. Het waren juist deze 

kleine meesters die zijn aandacht hadden en met zijn enorme visuele geheugen ont-

wikkelde hij een uitzon derlijk talent voor het onderscheiden van handen. Ook leerde hij 

in het RKD het belang van oude veilingcatalogi voor de herkomst en geschiedenis van 

kunstwerken. In 1975 maakte Van Tatenhove de overstap van Den Haag naar Leiden waar 

hij werd benoemd tot conservator tekenkunst bij het Prentenkabinet van de Universiteit. 

Bij dit kort daarvoor naar het Rapenburg verhuisde instituut completeerde hij een team 

van vier conservatoren dat de collecties beheerde.

Van Tatenhove was een conservator bij uitstek. Het liefst zat hij aan tafel met een doos 

tekeningen die hij op alle gemak kon bestuderen. Speurend in oude catalogi, dozen 

met reproducties bij de hand, onderzocht hij traditionele toeschrijvingen op hun waarde 

en kwam hij tot nieuwe, meer geldige conclusies. De collectie Welcker, die onge veer de 

helft van het Leidse tekeningenbezit uitmaakt, was misschien wel de ideale collectie voor 

hem om mee bezig te zijn. Welckers collectie bevat immers tal van tekeningen van kleine 

meesters die nauwelijks gedocumenteerd zijn. Als Janno eenmaal de karakteristieken 

van een kunstenaar in een tekening herkende, lieten deze hem niet meer los. Kwam hij 

jaren later diezelfde karakteristieken in een an dere tekening tegen, dan wist hij feilloos de 

eerder geziene tekening op te duiken en het verband te leggen.

Onderdeel van het Leidse conservatorschap was het geven van onderwijs in de 

tekenkunst bij de Opleiding Kunstgeschiedenis. Dit gebeurde bij voorkeur aan de 

hand van originelen. Met tekeningen in de hand leerde hij studenten over kunstenaars, 

technieken en het verzamelen. Zijn afkeer van kantooruren - Janno begon de dag het 

liefst niet te vroeg - maakte dat hij vaak tot laat in de avond op het Prentenkabinet te 

vinden was. Tal van studenten, die hij begeleidde bij het maken van werkstukken of 

scripties, werden door hem in de avonduren ontvangen voor een be spreking. Daarbij 

ging het niet alleen over de inhoud; Van Tatenhove hechtte een groot belang aan helder 

taalgebruik en duidelijke formuleringen. Wie bij hem studeerde zal zich zijn opmerkingen 

daarover in de marges van werkstukken herinneren.



Publiceren was iets wat Van Tatenhove mondjesmaat deed. Hij was geen man van de 

lange adem die jarenlang onderzoek deed om dat vervolgens in een uitgebreide 

publi catie uiteen te zetten. Hij had integendeel een voorkeur voor korte artikelen zoals 

die vroeger in Oud Holland verschenen maar die in het vak steeds meer in onbruik waren 

geraakt. Met de oprichting van het tijdschrift Delineavit et Sculpsit schiep hij met zijn 

mederedacteuren ruimte voor juist dit soort bijdragen. Het tijdschrift kreeg zelfs een spe-

ciale rubriek, Miscellanea getiteld, voor dit doel. Janno publiceerde hierin (en in andere 

tijdschriften en bundels) tal van bijdragen over kleine meesters, zoals Pieter Kouwenhorn, 

Rienk Keyert, Jacob Lois, Ottmar Elliger, Gerard Hoet en Hendrik van Limborch. Bekendere 

kunstenaars als Antoine Sallaert, Mattheus Terwesten, Jan de Bisschop en vooral Gerard 

Lairesse wist hij vaak van een onbekende kant te belichten. Voor de bijdragen over Ter-

westen, maar ook over andere kunstenaars, bediende hij zich van de nom de plume Pau-

la Wunderbar. Sommige kunstenaars ontrukte hij aan de vergetelheid. Wie kende Philip 

Tideman voordat Van Tatenhove een reeks artikelen aan hem wijdde? Aan zijn oude 

liefde Jacob de Wit, een liefde die hij al opdeed tijdens zijn werk in het RKD, wijdde hij 

vele korte artikelen. Een uitvoerige studie over deze belangrijke achttiende-eeuwse kun-

stenaar, waarvoor Janno bij uitstek toegerust was, is er niet van geko men. Zijn voorkeur 

voor korte stukjes over een of enkele tekeningen droeg hij over aan zijn leerlingen; velen 

van hen begeleidde hij bij hun eerste publicatie.

Van Tatenhove was geen voorstander van de wijdverbreide praktijk waarbij kunsthisto-

rici veilinghuizen adviseerden over toeschrijvingen. Zeker niet wanneer dit leidde tot 

het opwaar deren van anonieme tekeningen die daardoor veel duurder werden. Het te-

genovergestelde kon wel zijn goedkeuring wegdragen, teke ningen die aan grote mees-

ters werden toege schreven en dientengevolge een hoge schatting kregen, voorzien van 

een juiste toeschrijving, vaak een kleinere, weinig bekende meester. Zo wist hij tijdens de 

veiling van de collectie van Hans van Leeuwen (1992) een aan Jan van de Capelle toege-

schreven tekening, met bijbehorende schatting, gecorrigeerd te krijgen tot de eigenlijke 

maker, de achttiende-eeuwse tekenaar Anthony Erkelens. Het veilinghuis verlaagde de 

schatting en de tekening kon met de nieuwe toeschrijving verworven worden voor het 

Leidse Prentenkabinet.

Veel geld voor aankopen was er evenwel niet in Leiden. Begin jaren tachtig werden de 

aan koopfondsen door de universiteit zelfs geheel ingetrokken. Dit was een van de re-

denen om de Stichting Vrienden van het Prentenkabi net op te richten en Van Tatenhove 

behoorde tot de initiatiefnemers. Met de gelden die de Vrienden bijeen brachten bleef 



het mogelijk op bescheiden schaal de collecties uit te breiden. Ook hier toonde Janno 

een voorkeur voor wei nig bekende kunstenaars. Hendrik van Limborch, Isaac van Swa-

nenburg, Hendrik van Velthoven en Jan Stolker werden door hem aangekocht. Vrijwel 

steeds ging het daarbij om tekeningen die op veilingen als anoniem of onder verkeerde 

toeschrijvingen werden aangeboden. Zijn belangrijkste aanwinsten waren een aantal 

tekeningen van Jacob de Wit, waaronder een studie van het hoofd van Mozes voor De 

Wits magnum opus in het Paleis op de Dam en een plafond ontwerp voor Huis Schuylen-

burch in Den Haag.

Een van zijn laatste onderzoekjes waarmee Janno van Tatenhove zich bezighield en 

dat niet meer tot publicatie is gekomen, was gericht op de vrijwel onbekende teke-

naar Witte van Hagen. Het verdient hier gememoreerd te wor den. Dit onderzoek is type-

rend voor zijn werkwijze. Een van de tekeningen in de collectie Welcker was toegeschre-

ven aan Nicolaes Walraven van Haeften, een kunstenaar die vooral bekend is als maker 

van genretaferelen. Janno erkende dat deze toeschrijving niet juist kon zijn en maakte 

gebruik van een overweging van Welcker, die blijkbaar ook niet helemaal gelukkig was 

met de naam van de kunste naar. Welcker noteerde namelijk dat zich in het museum in 

Brussel een tekening bevond die die zeer verwant was aan zijn eigen tekening en die 

gesigneerd was ‘W. van Hagen, 1687’. Dat hij zijn eigen tekening toch niet onder die naam 

catalogiseerde moet hebben betekend dat hij zijn twijfels had over die benaming. Wie 

immers was W. van Hagen? Janno wist rond deze tekening een aantal andere te groe-

peren en tot een klein maar plausibel oeuvre te komen. Zo werd in Leiden een paar 

tekeningen onder naam van Pieter van Slingelandt bewaard dat thuis hoort in het oeuvre 

van Witte van Hagen. Ook de Universiteitsbibliotheek bezit een tekening van diens hand, 

een portret van de Leidse medicus Charles Drelincourt.

In het begin van 2003 ging Janno van Tatenhove met vervroegd pensioen, kort na de 

verhuizing van het Pren tenkabinet naar de Universiteitsbibliotheek. De nieuwe werk-

omgeving viel hem zwaar. Zijn gezin en vooral zijn kleinkinderen vormden een belangrij-

ke bron van vreugde voor hem. Er werden hem niet voldoende jaren gegund. Op 27 april 

j.l. overleed Janno van Tatenhove, kort na zijn zeventigste verjaardag.

 

Jef Schaeps, conservator prenten en tekeningen Universiteitsbibliotheek Leiden

 

Zie het oorspronkelijke artikel in het tijdschrift van de  
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