“Museum Mayer van den Bergh is mijn huis, alsook dat van u.
We delen deze erfenis van een kunstverzamelaar
met smaak en inzicht, en door de visie van zijn moeder
kunnen we er zelfs vrijwel dagelijks van genieten.
De kunst in dit huis maakt ons samen rijk.”
Jeroen Olyslaegers

THUIS IN EEN MUSEUM
Het verhaal van Henriëtte en Fritz Mayer van den Bergh
Het Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen is een huis vol kunst. Kunst die
verwondert, intrigeert en ontroert. Het museum is vandaag internationaal bekend als de
thuishaven van de befaamde Dulle Griet van Pieter Bruegel de Oude. Voor trouwe bezoekers
is het vooral een goed bewaard geheim. Steeds opnieuw is er de verbazing over hoe zoveel
moois op één plaats kon worden samengebracht. Wie heeft dit alles verzameld? Hoe en
waarom is dit museum ontstaan?
Het museum is een monument dat herinnert aan twee personen, Henriëtte Mayer van
den Bergh (1838−1920) en Fritz Mayer van den Bergh (1858−1901). De hele collectie werd
bijeengebracht door Fritz, een man met een uitgesproken belangstelling voor de
middeleeuwen en de renaissance. Na Fritz’ vroegtijdige en onverwachte overlijden was het
zijn moeder Henriëtte die het gebouw voor zijn kunstwerken liet optrekken. Zo slaagde ze
erin deze uitzonderlijke collectie te bewaren en de herinnering aan haar zoon levend te
houden.
Dit boek duikt in de wereld van verzamelaars, antiquairs, kunsthistorici en museumstichters
van de belle Epoque. Gebaseerd op diepgaand archiefonderzoek vertelt Ulrike Müller het
verhaal van het Museum Mayer van den Bergh en zijn grondleggers: hun familiale
achtergrond en hun internationale netwerk, hun passies en hun modus operandi.

Over de auteur: Ulrike Müller
Ulrike Müller is kunsthistorica en gespecialiseerd in de Belgische verzamel- en
museumgeschiedenis. In 2019 behaalde ze een doctoraat met een proefschrift
over private kunst- en antiekverzamelaars en hun rol in het publieke culturele leven in Brussel,
Antwerpen en Gent tijdens de lange negentiende eeuw (ca. 1780−1914). Vandaag werkt ze
als wetenschappelijk medewerker in het Museum Mayer van den Bergh. Daarnaast is ze als
postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de
Universiteit Antwerpen.
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