
BULLETIN VAN DE VERENIGING REMBRANDT    JAARGANG 23  N0 2  ZOMER 2013



BESTUUR 

PER 13-10-2012

Dr. M. Sanders, voorzitter
Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck 

van der Oije, vice-voorzitter 
Mr. C.A. de Zeeuw, secretaris
Drs. A.A. Fock, penningmeester
Drs. F.J. Duparc
Prof. dr. P.A. Hecht
Mevrouw prof. mr. E.M.L. Moerel
Drs. W.M.J. Pijbes
Mevrouw dr. H.H. Pijzel-Dommisse
Mevrouw mr. drs. T.S.M. van Schie
Drs. P.J. Schoon
Dr. C.B. Smithuijsen 
Dr. E.J. van Straaten
Mevrouw L. C. E. van Tets-van 

Tienhoven

RAAD VAN ADVISEURS 

PER 13-10-2012

Dr. J.N.M. van Adrichem
Prof. dr. J.Th.M. Bank
Mevrouw drs. E. Barents
Prof. dr. C. Blotkamp
Prof. dr. R.E.O. Ekkart
Drs. K.M.T. Ex
Prof dr. M. Forrer
Mr. Th. Groenewald
Mr. F.A.J. van Hall
A.Ph.J. de Haseth Möller
Mr. H.F. Heerkens Thijssen
Drs. J.J. Heij
Mevrouw drs. A.J.W.C.M. Hopmans
Mevrouw drs. A.P.H.M. Hovius MBA
Mevrouw drs. G.W.M. Jager
F.J.P. Kessels
Drs. G.C.M. Luijten

Prof. dr. V. Manuth
Mr. A.R.T. Odle
Mevrouw drs. M.H. van Ogtrop-Quintus
Drs. R.C.J.J. Priem
Mr. L.R.J. ridder van Rappard 
Dr. P.H. Rem
Drs. K.J.J. Schampers 
Prof. dr. P. Schnabel 
A.L. Stal 
A.G.L. Strengers 
Drs. C. baron van Tuyll van 

Serooskerken 
E.W. Veen 
Mevrouw ir. M.L.W. Vehmeijer-

Verloop 
Mevrouw mr. P.H.E. Voûte
Jhr. M.A. van Weede 
Drs. W. Weijland
Mevrouw drs. C.J.M. de With

VERENIGING REMBRANDT

Denneweg 124
2514 CL Den Haag
T: 070-4271720 
F: 070-4271940
E: bureau@verenigingrembrandt.nl
www.verenigingrembrandt.nl

Bankrekeningnummers: 
(contributie) 25 22 00 861
IBAN: NL 15 FTSB 0252 2008 61
(algemeen) 21 33 99 385
IBAN: NL 97 FTSB 0213 3993 85

BUREAU

Mevrouw drs. F.M. Bijl de  
Vroe-Verloop, directeur
Mevrouw mr. L.C.V. Pels  Rijcken, 
secretaris 
Mevrouw drs. M. van Hooff -Tanis, 
marketing 
Mevrouw C.Y.O. Bloys van Treslong 
MSc, financien 
De heer T. Coumans MA, 
communicatie/relatiebeheer 
Mevrouw J.C. Haverkate, relatiebeheer
Mevrouw K.N. Arends,  
ledenadministratie 
Mevrouw M.R. Mangroelal, 
ledenadministratie

KLACHTENCOMMISSIE 

FONDSENWERVING

Mr. D.H. Beukenhorst, voorzitter 
Mevrouw mr. A.M.C. Marius-van 

Eeghen, secretaris
Mevrouw mr. M.C. Scholten
Mevrouw mr. J. Cohen Jehoram-

Mendlik
Mevrouw mr. B.M. Vroom-Cramer

Ereleden

Mr. W. baron van Dedem, 2002
Mr. J.M. Boll, 2009 

Het Bulletin van de Vereniging Rembrandt wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Zabawas

Leden van de Vereniging Rembrandt 
kunnen bij het bureau extra 
Bulletins bestellen voor € 7,- per stuk 
(excl. portokosten). 

Colofon: 

Redactie: Gerdien Wuestman – Onderzoek  

en tekstproductie, Utrecht

Ontwerp: van Rosmalen & Schenk, Amsterdam

Druk: Drukkerij Badoux, Houten

Omslag: 

Scène uit de verovering van Amerika (detail)

Jan Jansz Mostaert 

Ca. 1535. Olieverf op paneel, 86,5 x 152,5 cm

Rijksmuseum Amsterdam



GRONINGER MUSEUM, GRONINGEN

Zilveren mannengordel
Berent Albers Nunninckhof, 1624/26
Kraankan
Thomas Muntinck II, 1711/12

RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Scène uit de verovering van Amerika
Jan Jansz Mostaert, ca. 1535

MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN

Gebrandschilderde roemer
Gerrit Bolten, ca. 1675

HET NOORDBRABANTS MUSEUM, DEN BOSCH

Koolroos
Cornelis van Spaendonck, 1790/1800

DORDRECHTS MUSEUM

Hollands landschap (Het Gein)
Willem Roelofs, 1883

CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT

Prooff Stand
Jurgen Bey, 1996-2009

Vereniging Rembrandt, als je om kunst geeft

‘Winkeldochter’ of topstuk: Over het Mauritshuis en 
collectiemobiliteit

Quentin Buvelot
Musea kijken niet alleen naar de eigen verza-
meling, maar naar het geheel: ‘de Collectie 
Nederland’. Het Mauritshuis leent daarom al 
100 jaar lang schilderijen uit die elders beter 
tot hun recht kunnen komen.

Een ontbrekend stuk teruggevonden
Jet Pijzel-Dommisse 

Deventer: 100 jaar Vereniging De Waag
Peter Hecht

Het eeuwfeest van Vereniging De Waag werd 
overschaduwd door de aankondiging dat het 
Historisch Museum Deventer zal moeten slui-
ten. Peter Hecht hield een toespraak over de 
liefde en zorg waarmee deze verzameling is 
opgebouwd.

Ogenblik: Illustratie of evocatie
Prof. dr. Henk van Os 
Henk van Os bezocht Het Nieuwe 
Rijksmuseum en werd getroffen door het lef 
en het historisch inlevingsvermogen dat uit 
de presentatie spreekt.

Kunstvragen
Elmer Kolfin
Cécile Bloys van Treslong

Nieuws van de Vereniging
Fondsen en leden

Gesteunde werken uitgelicht

Lidmaatschappen / Schenkingen

4

5

9

10

17

22/36

40

45

46

De Vereniging Rembrandt 

is een particuliere organisatie, 

opgericht in 1883. Zij heeft  

als doel door het beschikbaar 

stellen van geldelijke middelen 

musea en andere openbare  

verzamelingen effectieve hulp 

te bieden bij het verwerven  

van kunstvoorwerpen.

I N H O U D 

20

 

24

28

31

34

38



 
   

4  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2013

Een schilderij boven de bank voelt goed. Bijdragen aan mooie kunstwerken voor onze nationale 

huiskamers – de Nederlandse musea – voelt dubbel zo goed. Als lid van de Vereniging Rembrandt 

zorgt u ervoor dat heel Nederland verrijkt wordt met waardevolle kunst. 

Musea kunnen namelijk kunstwerken kopen met 
bijdragen van de Vereniging Rembrandt. Dat kan een 
Jan Steen zijn, maar ook een moderne lichtinstallatie 
van Dan Flavin. Het bestuur van de Vereniging, een 
groep onafhankelijke experts uit de universitaire en 
museale wereld en particuliere kenners met een liefde 
voor kunst, bepaalt welke kunstwerken gesteund 
worden. Dit blijkt vaak andere fondsen te overtuigen 
ook bij te dragen aan een aankoop. 

Door de verhalen over kunst te blijven vertellen  
– in artikelen, op televisie of online – laten we het 
belang van kunst zien. Tot de verbeelding sprekende 
schilderijen, mooi gevormde sculpturen of intrigerende
video-installaties geven een samenleving tenslotte 
kleur en ziel. Dat je daar zelf aan mee kunt helpen, 
hebben kunstliefhebbers al ruim honderd jaar geleden 

ontdekt. Het collectieve mecenaat dat de Vereniging 
Rembrandt is, draagt al 130 jaar bij aan de rijke 
schakering van de openbare kunstcollectie. 

Er zijn vele redenen om de Vereniging Rembrandt te 
steunen. Maar één ding is zeker: met uw bijdrage 
wordt de Collectie Nederland verrijkt met topstukken 
die belangrijk zijn voor Nederland. 

VERENIGING 
REMBRANDT
ALS JE OM
KUNST GEEFT 

Aelbert Cuyp, Rivierlandschap met ruiters, in 1965 aangekocht door het Rijksmuseum Amsterdam met steun van de Vereniging Rembrandt

MAAK DEEL UIT 
VAN KUNST 
IN NEDERLAND
 STEUN DE COLLECTIE NEDERLAND
 VANAF € 65,- PER JAAR

VERENIGING 
REMBRANDT 



 
   

Het Mauritshuis heeft een kleine 
en overzichtelijke collectie oude 
meesters, met als zwaartepunt de 
Nederlandse schilderkunst van de 
17de eeuw. Dat deze verzameling 
wordt getoond in een fraai stads-
paleis uit dezelfde periode geeft een 
grote meerwaarde aan de presen-
tatie, maar tegelijkertijd vormt het 
historische gebouw een beperking 
voor de expositiemogelijkheden. 
Gewoonlijk is in het Mauritshuis 
bijna een derde van de schilderijen-
verzameling te zien. Daarnaast 
toont het museum nog eens 150 
schilderijen uit de eigen collectie 
in de Galerij Prins Willem V aan de 
Haagse Buitenhof. In verband met 
de renovatie en uitbreiding van het 

Mauritshuis wordt tot medio 2014 
een selectie van topstukken getoond 
in het Gemeentemuseum Den Haag, 
onder de noemer Meesters uit het 
Mauritshuis.

Het idee van museale samen-
werking en het onderling uitwisselen 
van collectiestukken is zeker geen 
nieuw concept, althans niet voor 
het Mauritshuis. Sinds de opening 
van het Frans Hals Museum in 1913 
– precies 100 jaar geleden – heeft 
het Mauritshuis enkele zeer grote 
 schilderijen en andere voorstellingen 
die niet in de collectie passen, in 
bruikleen gegeven aan het Haarlemse 
museum, waar ze in de hogere zalen 
veel beter tot hun recht komen. 
Inmid dels zijn deze bruiklenen zelfs 
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De laatste jaren wordt het openbaar kunstbezit in 

 Nederland ook wel ‘de Collectie Nederland’ ge-

noemd, mede om samenwerking tussen de musea 

te  stimuleren. In een prikkelend stuk van Jhim La-

moree in Vrij Neder land, ‘Stug blijven zitten op 847 

bergjes goud’ (16 februari 2013), werd onlangs 

gereconstrueerd welke pogingen er in het verleden 

zijn gedaan tot uitwisseling van topstukken tussen 

Nederlandse musea. Het Mauritshuis werd daarin 

niet genoemd, maar juist dit museum heeft vele 

stukken uit de collectie aan andere musea uitge-

leend, waaronder het net heropende Rijksmuseum. 

In het Haagse museum heeft men ‘collectiemobili-

teit’ al sinds een eeuw op de agenda staan.

‘Winkeldochter’of topstuk
  Over het Mauritshuis en collectiemobiliteit

QUENTIN BUVELOT

De schilderijengalerij van Paleis Het Loo in Apeldoorn, met de installatie van Melchior d’Hondecoeters  
De raaf wordt beroofd van de veren waarmee hij zich had getooid uit het Mauritshuis. Uit oude inventaris-
sen kan worden opgemaakt dat dit schilderij in de 18de eeuw in Paleis Het Loo heeft gehangen. Onlangs 
kreeg het daar opnieuw een plek en als het aan het Mauritshuis ligt, kan het in Apeldoorn blijven.
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niet meer weg te denken uit Haarlem. 
Het eerste schilderij dat naar deze 
stad werd overgebracht is De bruiloft 
van Peleus en Thetis door Cornelis 
Cornelisz van Haarlem, een enorm 
schilderij van meer dan 4 meter 
breed. In 1917 vonden nog meer 
schilderijen hun weg naar Haarlem, 
waaronder Cornelis Cornelisz’ grote 
Kindermoord te Bethlehem uit 
1591 en de zijluiken door Maarten 
van Heemskerck, en een set van 
drie schilderijen met mythologische 
 figuren door Hendrick Goltzius. 

Later volgden incidenteel meer 
stukken, zoals Boer met varken 
door Isack van Ostade uit 1644, 
een schilderij uit de befaamde 
 collectie Steengracht dat in 1913 
verworven was met steun van de 
Vereniging Rembrandt. Het is een 
van de weinige met hulp van de 
Vereniging gekochte schilderijen 
in de Mauritshuiscollectie die zich 
niet meer in Den Haag bevinden. 
Inmiddels had het Haagse museum 
namelijk het meesterwerk Reizigers 
voor een herberg van Van Ostade 
verworven, opnieuw met steun van 
de Vereniging. Boer met varken werd 

sinds die aankoop een soort ‘winkel-
dochter’, terwijl het voor een ander 
museum, in dit geval in de stad waar 
Van Ostade geleefd en gewerkt 
heeft, een belangrijk stuk vormt.

Kort na de Tweede Wereldoorlog, 
bij een eerdere renovatie van het 
Mauritshuis, werd ook al goed na-
gedacht over het gebruik van het 
17de-eeuwse stadspaleis. Ruimte-
gebrek en andere praktische over-
wegingen noopten de toenmalige 
directeur Bob de Vries tot een 
wijziging van het karakter van het 
museum door het uitwisselen van 
langdurige bruiklenen met andere 
Nederlandse musea. Zo werden 
in 1948 alle Italiaanse en Spaanse 
 werken in bruikleen gegeven aan het 
Rijksmuseum in Amsterdam (zie ook 
kader). Diverse topstukken vertrok-
ken uit het Mauritshuis, waaronder 
twee aantrekkelijke portretten door 
Piero di Cosimo. Later, in 1959, 
volgde het uiterst zeldzame portret 
van Lysbeth van Duvenvoorde uit 
omstreeks 1430, een van de oudste 
geschilderde voorbeelden in dit genre 
in Nederlands openbaar bezit. Het 
Mauritshuis kreeg uit Amsterdam 

schilderijen terug uit de 15de en 16de 
eeuw en stukken van 17de-eeuwse 
Vlaamse meesters, onder wie Adriaen 
Brouwer en Jacob Jordaens. De reik-
wijdte van de collectie was vanaf dat 
moment beperkt tot Nederlandse en 
Duitse schilderkunst uit de 15de en 
16de eeuw, en 17de- en 18de-eeuwse 
schilderijen uit de noordelijke en 
zuidelijke Nederlanden. Ook van de 
kleine maar hoogstaande collectie 
beeldhouwkunst van het Mauritshuis 
wordt een deel tentoongesteld in het 
Rijksmuseum, waaronder de buste 
van vice-admiraal Pierre-André de 
Suffren, in 1787 vervaardigd door 
de vermaarde Franse beeldhouwer 
 Jean-Antoine Houdon.

In de aanloop van het huidige 
bouwproject heeft het museum 
een beoordeling gemaakt van alle 
depot stukken om vast te stellen 
of er  werken zijn die in permanent 
bruikleen aan andere musea kunnen 
worden afgestaan. De conservatoren 
van het museum speelden in dit 
proces een essentiële rol, want wie 
langere tijd met een collectie leeft 
en onderzoek daarnaar verricht kent 
de ins and outs van een verzame-
ling het best. De beoordeling van 
de depotcollectie heeft inmiddels al 
concrete resultaten opgeleverd. Zo 
zijn vorig jaar acht schilderijen, veelal 
bijbelse voorstellingen maar ook twee 
historisch gezien belangrijke portret-
ten, in langdurig bruikleen overgegaan 
naar Museum Catharijne convent in 
Utrecht. Daar hangen ze sindsdien op 
zaal, samen met andere schilderijen 
die het Mauritshuis al eerder afstond, 
zoals het grote portrait historié door 
Maerten de Vos. 

Ook in enkele buitenlandse musea 
kunnen bezoekers langdurige bruik-
lenen van het Mauritshuis tegen-

‘Het 
Mauritshuis 
streeft ernaar 
om objecten 
die niet goed 
passen in de 
kerncollectie 
elders onder 
te brengen, 

waar ze beter 
tot hun recht 

kunnen 
komen’

De bruiloft van Peleus en Thetis

Cornelis Cornelisz van Haarlem

ca. 1592-93. Olieverf op doek, 246 x 419 cm

FRANS HALS MUSEUM HAARLEM  

(in bruikleen van het Mauritshuis sinds 1913)
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De samenwerking tussen het 
Mauritshuis en het Rijksmuseum  
gaat terug tot 1825, het jaar waarin 
een ruil van schilderijen tussen beide 
instellingen plaatsvond. Dat was  
drie jaar nadat het Mauritshuis zijn 
 deuren als museum had geopend.  
In het kader van het in 1948 opge-
starte uitwisselingsprogramma met 
het Rijks museum gaf het Mauritshuis 
belangrijke schilderijen in semi-per-
manent bruikleen, en omgekeerd. 
Dat dit nog altijd een levende traditie 
is, blijkt uit het bruikleen van Bacchus 
en Ariadne van Gerard de Lairesse, 
dat onlangs een plaats kreeg in het 
vernieuwde Rijksmuseum. En zo zijn 
er talloze voorbeelden te bedenken. 
Buitenlandse museum collega’s vragen 
vaak waarom bepaalde schilderijen 
zowel in de bestandscatalogi van het 
Mauritshuis als het Rijksmuseum 
 worden beschreven – u weet  inmiddels 
hoe dat zit.

Salomé met het hoofd van Johannes 

de Doper

Jacob Cornelisz van Oostsanen

1524. Olieverf op paneel, 71,8 x 53,6 cm

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM (in bruikleen 

van het Mauritshuis sinds 1948)

Onder de Italiaanse en Spaanse werken van 

het Mauritshuis die in 1948 in bruikleen 

werden gegeven aan het Rijksmuseum in 

Amsterdam, bevond zich Salomé met het 

hoofd van Johannes de Doper uit 1524 door 

Jacob Cornelisz van Oostsanen. Het vormt 

daar een belangrijke aanvulling op de ver-

zameling vroege Nederlandse schilderkunst.

Portretten van Giuliano en Francesco 

Giamberti da Sangallo

Piero di Cosimo

ca. 1482-85. Olieverf op paneel,  

beide 47,5 x 33,5 cm

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM (in bruikleen 

van het Mauritshuis sinds 1948)

Ook deze portretten uit het eind van de 

15de eeuw door Piero di Cosimo gingen  

in 1948 van Den Haag naar Amsterdam. 

Ze spelen thans een sleutelrol in de nieuwe 

presentatie van het Rijksmuseum.

Bacchus en Ariadne

Gerard de Lairesse

ca. 1680. Olieverf op doek, 175,2 x 92,5 cm

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM (in bruikleen 

van het Mauritshuis sinds 2012)

Gerard de Lairesses Bacchus en Ariadne 

was speciaal gerestaureerd om het te plaat-

sen in de Galerij Prins Willem V. Dat plan 

is echter losgelaten toen het Rijksmuseum 

aangaf dat er plannen waren om de door 

De Lairesse oorspronkelijk voor Paleis 

Soestdijk vervaardigde schilderijen bij elkaar 

te presenteren in de nieuwe opstelling.

IJsvermaak

Hendrick Avercamp

ca. 1610. Olieverf op paneel,  

35,7 x 70,4 cm

MAURITSHUIS DEN HAAG (in bruikleen 

van het Rijksmuseum sinds 1924)

In 1924 gaf het Rijksmuseum een winter-

landschap van Hendrick Avercamp in 

langdurig bruikleen aan het Mauritshuis. 

Het Amsterdamse museum heeft er drie, in 

Den Haag was er geen, en dit werk van de 

pionier in het genre is inmiddels onmisbaar 

in de vaste presentatie.

Gezicht op het eiland Itamaracà, Brazilië

Frans Post

1637. Olieverf op doek, 63,5 x 88,5 cm

MAURITSHUIS DEN HAAG (in bruikleen 

van het Rijksmuseum sinds 1953)

Dit schilderij werd in 1637 voor Johan 

Maurits in Brazilië vervaardigd en is een 

van de weinige stukken in de voormalige 

woning van de graaf die nog herinneren 

aan de originele inrichting van het 17de-

eeuwse pand.

Allegorie op de nagedachtenis van 

stadhouder Frederik Hendrik, met een 

portret van zijn weduwe Amalia van 

Solms-Braunfels

Govert Flinck

1654. Olieverf op doek, 307 x 189 cm

GALERIJ PRINS WILLEM V DEN HAAG (in 

bruikleen van het Rijksmuseum sinds 1998)

Het Rijksmuseum heeft een uiterst gene-

reus gebaar gemaakt door deze monumen-

tale allegorie door Govert Flinck beschik-

baar te stellen voor Galerij Prins Willem V, 

waar dit stuk de belangrijke rol van het Huis 

van Oranje voor de Haagse schilderijen-

verzameling onderstreept.

Samenwerking Mauritshuis       Rijksmuseum
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komen, zoals een bloemstilleven 
van Balthasar van der Ast in The 
Metropolitan Museum of Art in New 
York, of een historiestuk door Arent 
de Gelder in de National Gallery in 
Londen. Met dit laatste museum 
heeft het Mauritshuis een uitwis-
selingsprogramma, en als ‘tegen-
bruikleen’ ontving het een prachtig 
landschap met vee door Aelbert 
Cuyp, een kunstenaar die nog altijd 
niet goed is vertegenwoordigd in 
Den Haag. Een aantal Mauritshuis-
schilderijen die niet in aanmerking 
komen voor een museale bestemming 
is, veelal via de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, uitgeleend om  
te worden geplaatst in overheids- 
gebouwen.

Dit staat allemaal los van de hui-
dige verbouwing, want anno 2013 is 
zelfs een derde deel van de volledige 
verzameling in kortstondig of lang-
durig bruikleen aan andere musea 
en instellingen afgestaan. Zo zijn 
tien vroege schilderijen van Vlaamse 
meesters uit de periode 1475-1525 
uit het Mauritshuis te gast in het 
Groeningemuseum te Brugge en is 
een aantal landschappen en 18de-

eeuwse schilderijen uitgeleend aan 
Rijksmuseum Twenthe te Enschede, 
waar ze zowel in de vaste presentatie 
als in speciale tentoonstellingen zijn 
opgenomen. 

De heropening in 2014 biedt een 
mooie gelegenheid om eens goed 
na te denken over het toekomstig 
gebruik van de collectie. Er zijn zeker 
voorbeelden te bedenken van objec-
ten die elders meer op hun plaats 
zijn. De bustes van Willem III en zijn 
echtgenote Mary Stuart uit het atelier 
van Rombout Verhulst bijvoorbeeld, 
worden in het Mauritshuis te weinig 
getoond en zouden in het door de 
koning-stadhouder gebouwde Paleis 
Het Loo een gedroomde aanvulling 
vormen op de verzameling, als lang-
durig bruikleen. Het Mauritshuis wil 
actief meewerken aan een zinvolle 
verspreiding van het Nederlands 
openbaar kunstbezit en streeft ernaar 
om objecten die niet goed passen 
in de kerncollectie elders onder te 
brengen, waar ze beter tot hun recht 
kunnen komen.

Vaak lukt dat, zoals blijkt uit de 
bovenstaande voorbeelden, maar 
soms zitten er juridische haken en 

ogen aan. Zo bezit het Mauritshuis 
een uiterst aantrekkelijk stilleven 
van de 18de-eeuwse Franse schilder 
Jean-Baptiste-Siméon Chardin, in 
1946 verworven als onderdeel van het 
belangrijke legaat van oud-directeur 
Abraham Bredius. Een heel mooi 
schilderij, dat ziet iedereen, maar 
ook een vreemde eend in de bijt. 
Ook al borduurt Chardin voort op de 
Haarlemse traditie van stillevens, in 
het Mauritshuis  vertegenwoordigd 
met werken van Pieter Claesz en 
Willem Heda, toch zou het stuk 
meer context hebben in bijvoorbeeld 
Museum Boijmans Van Beuningen in 
Rotterdam, dat een collectie 18de-
eeuwse Franse kunst bezit. Bredius 
heeft echter in zijn testament  bepaald 
dat de door hem gelegateerde 
 schilderijen alleen in het Mauritshuis 
mogen worden tentoongesteld. Het 
museum respecteert deze voorwaar-
den en daarom wordt het stilleven 
gewoonlijk getoond bij andere 18de-
eeuwse werken, van Cornelis Troost 
en tijdgenoten.

Elke levende collectie dient voort-
durend getoetst en verbeterd te 
worden. De verzameling van het 
Mauritshuis is volop in beweging, 
al meer dan 100 jaar. Naast het 
uitwisselen van stukken over en 
weer met andere musea, in  binnen- 
en buitenland, wordt de toch al 
rijke collectie nog altijd uitgebreid 
met belangrijke schilderijen, door 
 middel van tijdelijke bruiklenen uit 
particuliere verzamelingen, of door 
het doen van aankopen. Vorig jaar 
kon een stilleven van Clara Peeters 
worden aangekocht en in maart van 
dit jaar een landschap van Paul Bril. 
Beide stukken konden worden ver-
worven met steun van de Vereniging 
Rembrandt. Sinds 1894 heeft de 
Vereniging als een trouwe samen-
werkingspartner bijgedragen aan de 
bloei van de ‘koninklijke’ collectie 
van het Mauritshuiss

Quentin Buvelot is hoofdconservator van  

het Mauritshuis

Mozes met de 

 wetstafelen, omringd 

door de families 

Panhuys en Hooftman

Maerten de Vos

1574-75. Paneel, 

153 x 237,5 cm

MUSEUM CATHARIJNE-

CONVENT UTRECHT 

(in bruikleen van het 
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In de Rembrandtlezing van 2012 beklemtoonde  
Rudi Ekkart het belang van wetenschappelijk onder-
zoek binnen musea. Niet alleen voor publicaties en 
tentoonstellingen, maar ook voor het doen van aan-
kopen is onderzoek naar de eigen collectie cruciaal. 
Dit verhaal over een nieuwe aanwinst voor het 
Gemeentemuseum Den Haag illustreert dat. 

Het is maar een klein doosje. Of eigenlijk een opmerkelijk 
hoog busje. Maar wel van verguld zilver en gemerkt door 
een van de belangrijkste Haagse goudsmeden uit de 17de 
eeuw: Nicolaas Loockemans. Zijn werk is bovenal bekend 
van drie schitterende gouden bekers met de geëmailleerde 
voorstelling van de slag bij Chatham die hij in 1667 aan 
de Staten van Holland en West-Friesland leverde. Het 
exemplaar dat ter nagedachtenis aan deze zeeslag is  
geschonken aan Michiel Adriaansz de Ruyter staat in het 
Rijksmuseum. 

De werkplaats van Loockemans maakte natuurlijk ook 
eenvoudiger voorwerpen. Het doosje uit 1656 draagt  
het meesterteken van een anker in schildvorm, dat ook is 
afgeslagen op een gladde zegeldoos en foedraal in het 
Rijksmuseum. Dat Loockemans de maker is, is ook niet 
het belangrijkste aan het doosje. Belangrijker is de schen-

kingstekst en het gekroonde monogram op het deksel. 
Deze verwijzen direct naar de herkomst uit het beroemde 
toiletstel van Veronica van Aerssen van Sommelsdijk 
(1633-1702), het stel dat in de jaren zestig grotendeels 
met steun van de Vereniging Rembrandt is aangekocht 
door het Gemeentemuseum Den Haag. 

Over dit zo prachtig glad vormgegeven toiletstel is 
dankzij diepgaand onderzoek voor de in 2005 verschenen 
catalogus van de collectie Haags zilver veel bekend. 
Veronica, dochter van de rijkste man van Holland, Cornelis 
van Aerssen van Sommelsdijk, trouwde in 1659 met de 
Schotse edelman Alexander Bruce of Kincardine. Zoals 
blijkt uit de na haar dood opgestelde inventarislijst bezat 
zij een 23-delig toiletstel, 10 voorwerpen meer dan het 
stel in het Gemeentemuseum nu telt. Het toiletstel bleef 
als familie-erfgoed tot 1886 intact, maar werd helaas in 
dat jaar in delen geveild, waarna de verschillende onder-
delen verspreid raakten. De verblijfplaats van de in de  
inventaris genoemde kleerborstels, sprenkelaars, manden 
en twee ‘moesjes’ of ‘pommade’ doosjes is onbekend. 
Eén van deze twee doosjes is nu boven tafel gekomen.

Het is een fantastisch moment voor een conservator als 
opeens een ontbrekend stuk van een dergelijk belangrijk 
toiletstel weer opduikt. Zonder onderzoek was hier niet 
eens naar uitgekeken. Als conservator loop je eigenlijk altijd 
met je collectie in het achterhoofd rond op beurzen of 
tentoonstellingen, op zoek naar passende aanvullingen of 
vergelijkbare voorwerpen. Als musea zich gaan beperken 
tot registrators, behoudsmedewerkers voor de depots en 
marketingafdelingen, kortom als onderzoekende conserva-
toren verdwijnen, dan staat collectievorming eigenlijk stils

Jet Pijzel-Dommisse is conservator kunstnijverheid van het 

Gemeentemuseum Den Haag 

Een ontbrekend stuk teruggevonden

JET PIJZEL-DOMMISSE
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Tien jaar geleden had De Waag meer 
reden voor een feestje dan vandaag, 
want toen was het museum er zojuist 
in geslaagd een zeer uitzonderlijke 
zilveren beker die ooit aan het  
smedengilde van Deventer had toe-
behoord bij Christie’s in Amsterdam 
te verwerven. De Vereniging De 
Waag betaalde daaraan mee, en ook 
het Mondriaan Fonds en de Vereniging 
Rembrandt, en al die betrokken en 
goed geïnformeerde partijen begre-
pen waarom het eigenlijk vanzelf-
sprekend was dat dit prachtige stuk 
zilver voor meer dan 110.000 euro 
aan het stedelijk kunstbezit van 
Deventer moest worden toegevoegd. 
De Vereniging Rembrandt en het 
Mondriaan Fonds schonken samen 
meer dan 70.000 euro om die aan-
koop mogelijk te maken. Zij deden 
dat, omdat zij meenden daarmee bij 
te dragen aan een duurzaam project, 
het project van het Historisch 
Museum van Deventer, de oudste 
stad van Overijssel. Dat was dus tien 
jaar geleden, op 8 april 2003, om 
precies te zijn. Tien jaar is niet veel  

– zelfs niet in het gemiddelde men-
senleven. 

Die beker van Antoni Magnus gaat 
al 350 jaar mee. Tot op heden is hij 
niet als ouderwets of anderszins om-
gesmolten, zelfs niet in de Napole on-
tische tijd, toen alle bezit van de  
opgeheven gilden van de hand werd 
gedaan of vernietigd. De beker van 
Magnus kwam destijds bij een parti-
culier terecht en werd daar gelukkig 
niet alleen als een kleine vier ons  
zilver beschouwd, maar als een  
historische kostbaarheid bewaard. 
Aan het einde van de 19de eeuw, in 
1882, dook hij weer op en werd hij 
getoond op de Geschiedkundig-
Overijsselsche Tentoonstelling in 
Zwolle. Van toen af aan bleef hij in 
de herinnering – ook van de stad 
Deventer, die al in 1868 een verzoek 
had gericht aan de plaatselijke bevol-
king om historische objecten en do-
cumenten die in de Napoleontische 
tijd op drift waren geraakt af te staan 
ten behoeve van het stadsarchief of 
van een soort oudheidkamer in het 
stadhuis.

Maar de kostbare Magnusbeker 
werd destijds niet teruggegeven en 
zou Deventer eerst ook nog verlaten. 
Hij werd in 1984 in Genève geveild, 
waar hij te duur bleek voor het  
toenmalige Museum De Waag, dat 
trouwens ook destijds in zijn poging 
om het stuk te kopen al gesteund 
werd door de Vereniging Rembrandt. 
Een Egyptische verzamelaar bleek de 
nieuwe eigenaar. Een kleine twintig 
jaar later, toen het stuk wederom op 
de markt kwam, lukte de aankoop 
alsnog, en in 2003 kwam de 
Magnusbeker thuis – voor eeuwig 
veilig gesteld in het Historisch 
Museum van de stad Deventer. 
Althans, dat was de gedachte. Wie 
dat toen niet geloofd had, zou den-
kelijk voor gek zijn verklaard – want 

wat wij gewend zijn achten wij nor-
maal, en destijds leek het openbaar 
kunstbezit en de zorg daarvoor een 
volstrekt onaantastbaar gegeven.  

ONS JONGE KUNSTBEZIT

Onze musea zijn echter jong, en het 
werk ten behoeve van die musea is 
dat ook. Ons hele openbare kunstbe-
zit is jong en bovendien grotendeels 
aan de inspanningen van particulie-
ren te danken. Het Rijksmuseum  
beschikt tegenwoordig over vier 
Vermeers – de Lezende Vrouw, door 
de verzamelaar Van der Hoop in 
1885 aan de stad Amsterdam gele-
gateerd en later door de gemeente 
aan de Staat der Nederlanden in 
bruikleen gegeven, de Liefdesbrief, in 
1893 door de Vereniging Rembrandt 
aan het Rijksmuseum geschonken, 
het Melkmeisje, in 1908 met steun 
van de Vereniging Rembrandt van de 
familie Six gekocht, en het Straatje, 
in 1921 door de heer Deterding aan 
het Rijksmuseum cadeau gedaan. 
Alleen aan het Melkmeisje heeft de 
staat ook meebetaald, waar trouwens 

Vereniging De Waag in Deventer vierde op 14 mei 
van dit jaar haar honderdjarig bestaan tijdens een 
bijeenkomst naar aanleiding van de opening van de 
tentoonstelling Rondom Ter Borch. Peter Hecht sprak 
bij die gelegenheid en reageerde daarbij op de plannen 
van de gemeente om het Historisch Museum in de 
Waag te sluiten. Dat voornemen lijkt inmiddels van  
de baan, al zullen de gemeentelijke bezuinigingen  
het museum hoe dan ook heel zwaar treffen.

DEVENTER: 
100 JAAR 
VERENIGING 
DE WAAG

Zilveren beker van 

het smedengilde

Antonie Magnus

1664. Zilver, H 18,4 cm

HISTORISCH MUSEUM 

DEVENTER

PETER HECHT
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een afzonderlijk kamerbesluit voor 
nodig was. De andere werken kwa-
men volledig voor rekening van het 
particulier initiatief. Zelfs de succes-
sierechten voor de collectie Van der 
Hoop – waarin zich niet alleen 
Vermeers Lezende Vrouw bevond, 
maar bijvoorbeeld ook het Joodse 
Bruidje van Rembrandt en Ruisdaels 
Molen bij Wijk – werden door een 
particulier voldaan, omdat de stad 
Amsterdam dat niet de moeite waard 
vond. Nodeloos te zeggen dat de 
roem van het Rijksmuseum bij uitstek 
op dit soort werken is gebaseerd.

Dat is belangrijk om te weten, dat 
het openbaar kunstbezit in Nederland 
nog zo jong is, en dat het grotendeels 
door de inspanning van particulieren 
zijn tegenwoordige betekenis en 
aanzien heeft gekregen. Het 
Metropolitan Museum in New York 
beschikte al eerder over een Vermeer 
dan het Rijksmuseum, en dat geldt 
onder andere ook voor het Louvre en 
voor het museum in Berlijn. Nederland 
had in de afgelopen 150 jaar bepaald 
iets in te halen – en particulieren  
hielpen daarbij naar vermogen, heel 
letterlijk naar vermogen, met de 
overheid als een doorgaans zuinige, 
maar niet onwelwillende bondgenoot, 
die zich pas na de Tweede Wereld-
oorlog ook zelf meer en meer met de 
kunsten ging bemoeien. In het beste 
geval werd echter ook toen nog de 
kunst door particulieren betaald of 
geschonken, en nam de overheid de 
zorgplicht voor haar rekening. 

HET BEGIN 

Dat jonge Nederlandse kunstbezit, in 
de afgelopen 150 jaar vooral door 
particulieren opgebouwd en verrijkt, 
had trouwens wel heel oude wortels 
– want de behoefte om iets bijzonders 
te bewaren, veilig te stellen en door 
te geven, iets dat nog van ons zal 

verhalen en van belang zal zijn als 
wijzelf allang weer zijn verdwenen, 
die is al oud. Het besef dat de bete-
kenis van een stad of streek of land 
op termijn bij uitstek wordt afgeleid 
uit zijn geschiedenis en meer in het 
bijzonder uit het belang van de kunst 
die er is gemaakt, speelt al in de  
klassieke oudheid een rol. In de 
Nederlanden wordt dat besef merk-
waardig genoeg voor het eerst door 
de Beeldenstorm geactiveerd: be-
zorgde burgers grijpen in en redden 
kunst. De beheerders van de Sint 
Bavo in Gent begrepen dat het Lam 
Gods van de gebroeders Van Eyck  
de roem van hun stad uitmaakte, en 
dat zoiets prachtigs niet door bigotte 
vandalen mocht worden vernield. 
Het belangrijke altaarstuk, geschilderd 
door een kunstenaar die toen al een 
Europese reputatie had, werd dan 
ook net op tijd voor de Beeldenstorm 
geëvacueerd en gered.

Iets dergelijks gebeurde met het 
Laatste Oordeel van Lucas van Leyden, 
een werk dat een kleine veertig jaar 
na zijn ontstaan in 1566 uit de 

Pieterskerk in Leiden in veiligheid 
werd gebracht, omdat een aantal  
bezorgde burgers of vertegenwoordi-
gers van de plaatselijke overheid moet 
hebben beseft dat ook dit toen al 
wijdvermaarde werk van de belang-
rijkste schilder van de Renaissance in 
de Nederlanden beter verdiende dan 
in stukken te worden geslagen door 
het opgewonden geteisem. 

Zowel het Lam Gods als Lucas van 
Leydens Laatste Oordeel was in op-
dracht van een particulier gemaakt 
om voor eeuwig te worden opgesteld 
in een kerk en daar tot nagedachte-
nis van de schenkers te dienen, maar 
in tegenstelling tot Gent, waar het 
Lam Gods gewoon kon worden te-
ruggeplaatst in de Sint Baaf, was er in 
Leiden na de alteratie geen katholieke 
kerk meer waar dat altaarstuk van 
Lucas van Leyden nog had kunnen 
staan. Dus moest de stad bedenken 
hoe nu verder om te gaan met dit 
object, waarvan zij terecht meende 
dat het moest worden bewaard en 
zelfs tentoongesteld. In goed overleg 
met de erven van de oorspronkelijke 

Het Laatste Oordeel

Lucas van Leyden

1526-27. Olieverf op  

paneel, 300,5 x 434,5 cm

MUSEUM DE LAKENHAL 

LEIDEN
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schenkers, die uiteraard tot de  
stedelijke elite hadden behoord, 
werd daarom in 1577 besloten dat 
het stuk voortaan op de burgemees-
terskamer van het stadhuis te zien 
zou zijn, waar het door bezoekers 
van binnen en buiten de stad zou 
kunnen worden bewonderd. Het is 
eigenaardig – en in mijn beleving ook 
ontroerend – te bedenken dat Lucas 
van Leydens Laatste Oordeel in die 
burgemeesterskamer waarschijnlijk 
het eerste belangrijke kunstwerk 
was, dat de jonge Rembrandt onder 
ogen is gekomen – en het is in dat 
licht ook interessant te weten dat 
Rembrandt later een groot bewonde-
raar en verzamelaar van de prenten 
van Lucas van Leyden werd. 

Dat het belangrijkste werk van 
Lucas tijdens Rembrandts jeugd nog 
te zien was op het Leidse stadhuis, 
was trouwens te danken aan het 
protest van een aantal kunstenaars, 
die in 1602 hadden weten te voor-
komen dat het werk zou worden ver-
kocht aan keizer Rudolf II in Praag. 
Deze fanatieke kunstverzamelaar had 
zelfs prins Maurits en de Staten van 
Holland gevraagd Leiden onder druk 
te zetten om hem ter wille te zijn  
– maar tevergeefs. De argumenten 
van de kunstenaars wogen kennelijk 
zwaarder, en het erfgoed bleef dus 
waar het was ontstaan. Toen Leiden 

in 1872 een stedelijk museum kreeg, 
ging Lucas’ Laatste Oordeel naar de 
Lakenhal. Wederom iets om niet te 
vergeten: het werk was besteld en 
geschonken door een particulier, 
gered door het verlichte deel van de 
bevolking en het stadsbestuur ten 
tijde van de Beeldenstorm, vervol-
gens niet verkocht dankzij een lobby 
van enkele ter zake kundige particu-
lieren, en pas in laatste instantie in 
het stedelijk museum geplaatst toen 
zo’n instituut een verstandige be-
stemming en een veilige haven leek. 

DEVENTER: HET GESCHENK VAN 

RICHARD TER BRUGGHEN

Dit verhaal staat voor vele verhalen 
uit de begintijd van het stedelijk 
kunstbezit – en het zou niet moeilijk 
zijn een vergelijkbare geschiedenis 
over bijvoorbeeld Haarlem te vertel-
len, waar al in de 16de eeuw een 
begin werd gemaakt met een soort 
stedelijk museum, dat van begin af 
aan nog gratis toegankelijk moest 
zijn ook. Maar nu gaat het om 
Deventer. 

Ook daar begint het stedelijk kunst- 
bezit met een particulier initiatief, 
waardoor het Historisch Museum van 
de stad beschikt over vier werken van 
de belangrijkste Hollandse navolger 
van Caravaggio, de Utrechtse schilder 
Hendrik ter Brugghen. Die vier schil-

derijen werden door de hoogbejaarde 
zoon van de kunstenaar, Richard ter 
Brugghen, in 1707 aan de stad aan-
geboden ter herinnering aan zijn 
vader, die al in 1629 was overleden. 
Richard was toen tien.

De magistraat van Deventer rea-
geerde in eerste instantie negatief, 
waardoor de oude Ter Brugghen om 
te beginnen aannemelijk moest 
maken dat het inderdaad de moeite 
waard was die schilderijen van zijn 
vader als geschenk te aanvaarden. 
Kennelijk had men zich op het stad-

De roeping van Mattheus

Hendrick ter Brugghen

1621. Olieverf op doek, 

102 x 137,5 cm

CENTRAAL MUSEUM UTRECHT
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huis van toen goed geïnformeerd en 
in het enige destijds beschikbare 
boek waarin Ter Brugghens werk 
werd besproken, de Teutsche 
Academie van Joachim von Sandrart 
uit 1675, nagekeken wat deze auteur 
zoal over Ter Brugghen te melden 
had. Dat was even weinig als on-
vriendelijk, en Richard ter Brugghen, 
die niet ongeestig over de zuinige 
Sandrart schrijft, dat het ‘voor een 
levenden ezel licht is, een dooden 
leeuw met den voet te treden’, zag 
zich gedwongen een expert onder  
de arm te nemen om de Raad van 
Deventer alsnog te overtuigen van 
de kwaliteiten van zijn vaders kunst. 
Hij richtte daarom een brief aan de 
Rotterdamse schilder Adriaen van der 
Werff, toen verreweg de bekendste 
kunstenaar in de Republiek en als  
zodanig een evidente autoriteit.  
En Van der Werff, die zelf een heel 
ander soort kunst maakte dan de 
oude Ter Brugghen, schreef waarach-
tig op 15 april 1707 heel aardig en 
verstandig terug om te zeggen dat 
hij Ter Brugghens kunst kende en 
waardeerde, en ook zeker meende  
te weten dat zijn werk – ik citeer – 
‘altijd syne voorsprake [sal] sijn en de 
werelt altijd sal seggen, Ter Brugghen 
was een groot man’. Op grond van 
die brief gaf de Deventer magistraat 
zich gewonnen en geraakte de stad 

in het bezit van een viertal Ter 
Brugghens, die tot 1916 de enige 
schilderijen van diens hand in 
Nederlands openbaar bezit zouden 
blijven. Want pas in dat jaar kreeg 
ook het Rijksmuseum twee werken 
van Ter Brugghen van een particulier 
cadeau.

Ter Brugghen is lang, net als de 
andere Hollandse, of beter: Utrechtse 
navolgers van Caravaggio min of meer 
genegeerd in de geschiedschrijving 
van de Nederlandse kunst, en ook  
de musea schonken geen bijzondere 
aandacht aan zijn werk. Toen zijn 
Roeping van Mattheus in 1925 op de 
markt kwam, meende de directeur 
van het Rijksmuseum zelfs dat het 
schilderij onvoldoende kwaliteit had 
voor zijn eigen instituut en beter in 
Utrecht op zijn plaats zou zijn, waar 
men gelukkig zo verstandig was het 
met behulp van een lening van de 
Vereniging Rembrandt aan te kopen. 
Drieduizend gulden was de prijs. In 
de jaren vijftig ontdekten vervolgens 
ook de grotere Nederlandse musea 
de kwaliteiten van Ter Brugghen en 
werden er nog een paar van zijn 
schilderijen voor het Nederlands 
openbaar kunstbezit verworven. 
Tegenwoordig zou dat waarschijnlijk 
niet meer gaan. De National Gallery 
in Londen betaalde in 1983 al meer 
dan tien miljoen gulden voor Ter 

Brugghens Musicerende Jongens,  
en de National Gallery of Art in 
Washington gaf vorig jaar eenzelfde 
bedrag in euro uit om nog een Ter 
Brugghen aan zijn collectie te kunnen 
toevoegen. Deventer daarentegen 
kreeg zijn Ter Brugghens voor niets 
en hoefde als tegenprestatie alleen 
maar te beloven dat de schilderijen 
zoals vastgelegd in een raadsbesluit 
van 4 augustus 1707 ‘tot een eeuwige 
gedagtenis van den [… ] aucteur en 
die van sijn familie in een van de 
beste gemachen [d.w.z. vertrekken] 
van het stadhuis opgehangen sullen 
worden ende verblijven’.

MERKWAARDIGHEDEN

Aan die afspraak heeft de stad zich 
gehouden en toen er een stedelijk 
museum kwam, gingen ook De 
Evangelisten van Ter Brugghen daar 
om begrijpelijke redenen op een ge-
geven moment naar toe. Ze zijn het 
kostbaarste kunstbezit van Deventer, 
en met hun geschiedenis kan in een 
notendop worden verteld, hoe dat 
stedelijk kunstbezit is ontstaan door 
een min of meer toevallige en hoogst 
persoonlijke schenking van een des-
tijds 87-jarige man. In de loop van de 
19de eeuw kwam er meer systeem in 
de zaak, en ontstond er in Deventer, 
net als in veel andere plaatsen in 
Nederland, het besef dat de geschie-

De evangelisten Mattheus,

Johannes, Lucas en Marcus

Hendrick ter Brugghen

1621. Olieverf op doek,  

ca. 75 x 100 cm
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denis van een stad niet alleen met 
behulp van documenten in het archief 
zou moeten worden gedocumenteerd, 
maar dat ook bepaalde, al dan niet 
kunstzinnige voorwerpen daartoe 
zouden moeten worden verzameld 
en bewaard – omdat het nu eenmaal 
eeuwig jammer zou zijn als de beste 
en meest interessante stukken die aan 
de stedelijke geschiedenis herinneren 
uit die stedelijke context zouden ver-
dwijnen. Misschien speelde daarbij 
zelfs een rol, dat in 1854 een van de 
grootste kostbaarheden die herinner-
den aan de geschiedenis van de stad, 
de zogenaamde Lebuinuscodex, voor 
niets was meegegeven aan de grond-
legger van het Aartsbisschoppelijk 
Museum in Utrecht, de voorloper van 
het tegenwoordige Catharijneconvent.

Twee jaar later, in 1856, maakte de 
stad namelijk zelf een begin met een 
soort kabinet van zeldzaamheden. 
Negen nummers telde de inventaris 
van dat zogenaamde kabinet, dat 
aanvankelijk nog niet over een eigen 
ruimte kon beschikken. Wat er zoal 
werd bewaard, was niet meer dan 
een vrolijk allegaartje – variërend van 
oude martelwerktuigen tot en met 
een prehistorisch bot en een 17de-
eeuwse jachthoorn met zilveren 
montuur. Maar in 1888 werd er een 
tweetal zaaltjes beschikbaar gesteld 
om deze spullen in te laten zien, en 
in 1908, kort voor de oprichting van 
de Vereniging De Waag, kon de stad 
zich al eigenaar noemen van een  
verzameling van 430 objecten van 
geschiedenis en kunst, die volgens 
het jaarverslag door een stuk of twee 
bezoekers per maand werden bekeken. 
Het was goed bedoeld, al stelde het 
allemaal nog niet veel voor. 

Ik ontleen deze gegevens aan de 
rijke kroniek die Henk Nalis onder de 
titel Merkwaardig en Zeldzaam heeft 
geschreven ter gelegenheid van de 

verjaardag van de Vereniging De 
Waag, die een eeuw geleden, op 14 
mei 1913, werd opgericht om te zorgen 
dat er in het historische waaggebouw, 
dat daartoe door de stad werd  
opgeknapt, een serieuze museale 
voorziening zou komen voor – zoals 
dat destijds werd omschreven – ‘de 
plaatselijke en gewestelijke merk-
waardigheden’. De Vereniging De 
Waag telde op dat moment twee-
honderd leden, die elk twee gulden 
jaarlijks betaalden, en er was een 
vermogen van 1100 gulden aan giften 
in kas. Dat lijkt misschien heel weinig, 
maar tweehonderd leden in zo’n 
kleine stad was helemaal niet slecht. 
De Vereniging Rembrandt had er 
destijds ook maar vijfhonderd, en  
die deed voor haar goede werk een 
beroep op alle kunstlievenden van 
Nederland. 

In 1915 werd De Waag volgens 
afspraak als museum geopend en in 
1928 werd er door de Vereniging een 
destijds formidabel legaat van een ton 
ontvangen, zodat de collectie ook zo 
nu en dan zou kunnen worden uitge-
breid. Die ambitie had al eerder ge-
leid tot de aankoop van een werk 
van de in Deventer geboren, maar in 
Rome werkzame landschapsschilder 
Breenbergh, en ook wist De Waag  
de hand te leggen op een complete 
set van bijna honderd jaar Deventer 
Courant. Er werd – ik vrees met  
succes – gevraagd om de schedels 
van de kerkhervormers Geert Grote 
en Florens Radewijns in bruikleen 
van de Sint-Lebuïnuskerk te mogen 
nemen, en in 1930 werden er zelfs 
drie antieke sigaren aan de collectie 
van De Waag geschonken, die sinds-
dien gelukkig in rook of anderszins 
zijn opgegaan. Deventer beschikte 
kortom met zijn stedelijk museum De 
Waag al snel over een typische oud-
heidkamer, die vooralsnog door een 

Raadsherenbeker van  

burgemeester Adriaen Boeckholt

Michiel Esselbeeck

1660. Verguld zilver, H 90 cm
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enthousiaste amateur moest worden 
beheerd en toegankelijk gemaakt.

VAN OUDHEIDKAMER NAAR MUSEUM

In die situatie zou pas na de Tweede 
Wereldoorlog verandering komen, en 
die ontwikkeling van oudheidkamer 
naar professioneel geleid museum is 
niet alleen karakteristiek voor Deventer 
– net zo min als het ontwakend histo-
risch besef uit de 19de eeuw dat was 
geweest. De stad ging zich meer en 
meer verantwoordelijk voelen voor 
haar erfgoed en liet zich zo nu en 
dan ook verleiden tot een aankoop, 
waarbij de kwaliteit van het gekochte 
ook leidde tot een zekere professio-
nalisering van het beheer – want je 
koopt nu eenmaal zelfs geen zwak 
burgemeestersportret van Ter Borch 
als je geen ambitie hebt. Sterker nog, 
het was de aankoop van de bijzonder 
kostbare, 17de-eeuwse Boeckholt-
beker in 1952, die de aanleiding 
vormde voor een andere en betere 
financiering van het Historisch 
Museum als zodanig, al werd het 
zeldzame stuk daar aanvankelijk niet 
opgesteld. 

Die reusachtige beker van maar 
liefst 90 centimeter hoog was in 1660 
in opdracht van de stad Deventer  
gemaakt ter herinnering aan burge-
meester Adriaen Boeckholt, maar al 
in 1672 was het stuk door de familie 
van de overledene teruggekocht om 
te voorkomen dat het zou worden 
omgesmolten. Het andere stedelijke 
zilver kwam destijds wel in de smelt-
kroes terecht om de gemeentelijke 
tekorten aan te zuiveren, maar het 
meesterwerk dat de Amsterdamse 
zilversmid Esselbeeck voor Adriaen 
Boeckholt had gemaakt bleef dankzij 
de zorg van zijn familie behouden. 
Een kleine 300 jaar later werd het 
wederom aan de stad Deventer aan-
geboden, zij het nu niet meer als  

cadeau. De vraagprijs was 22.500 
gulden, waarvan de gemeente er 
17.500 wilde betalen. Voor de rest 
van het destijds formidabele bedrag 
werd met succes een beroep gedaan 
op de Vereniging Rembrandt, die aan 
haar schenking echter de eis verbond 
dat de stad haar subsidie aan de 
Vereniging De Waag ten behoeve 
van het museum van nu af aan zou 
verhogen. En inderdaad kreeg het 
museum dankzij deze steun van buiten 
voortaan geen 4800 maar 8000  
gulden jaarlijks van de gemeente 
Deventer, al bleef de zeldzame beker 
nog 25 jaar staan op het stadhuis 
voordat hij naar het museum werd 
overgebracht.

In 1965, ruim vijftig jaar nadat de 
Vereniging De Waag was opgericht 

en precies vijftig jaar nadat het  
museum van de stad Deventer in het 
waaggebouw was ondergebracht, was 
de tijd kennelijk rijp voor een nieuwe 
taakverdeling. De stad nam voortaan 
de verantwoordelijkheid voor de 
sterk gestegen kosten van personeel 
en exploitatie voor haar rekening en 
zij werd ook weer eigenaar van de 
collectie. De Vereniging De Waag 
daarentegen zou zich van nu af aan 
alleen nog maar richten op uitbrei-
ding van de verzameling. Zij maakte 
daar meteen in 1966 al een voortva-
rend begin mee, toen zij – wederom 
samen met de Vereniging Rembrandt 
– het museum in staat stelde de col-
lectie historisch speelgoed van me-
vrouw Pfotenhauer te verwerven, 
een aankoop waarmee de basis werd 

Boekband van de 

Lebuinuscodex

Anoniem

ca. 1100. Diverse 

materialen, 35,5 x 26 cm
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gelegd van het eerste speelgoed- 
museum in Nederland. Vier jaar later 
werd daar nog een grote verzameling 
mechanisch speelgoed aan toege-
voegd, en ook de verzameling stede-
lijk zilver werd regelmatig met be-
langrijke stukken aangevuld. In 1972 
werd het museum uitgebreid met 
een derde pand – nadat de stad in 
1954 het monumentale huis De drie 
haringen al met het oog op een toe-
komstige uitbreiding van De Waag 
had verworven. Maar drie jaar later 
was er alleen nog maar ruzie over de 
ambitieuze plannen. In 1980 was er 
zelfs sprake van een volledige sluiting 
van De Waag: de opstelling in het 
waaggebouw was in de ogen van de 
toenmalige wethouder maar suf en 
saai en er waren te weinig bezoekers 
bovendien. Gelukkig werd deze soep 
toen niet zo heet gegeten als zij werd 
opgediend, en in 1993 kreeg het mu-
seum zelfs met geld van de Vereniging 
De Waag een grote opknapbeurt. De 
Waag en het afzonderlijk gehuisveste 
Speelgoedmuseum ontvingen in die 
tijd ruim 50.000 bezoekers per jaar, 
waarvan er 20.000 de historische col-
lecties in het Waaggebouw bezochten, 
wat voor een stad als Deventer, met 
zijn kleine 100.000 inwoners, hele-
maal zo gek niet is. Dat driekwart van 
deze 50.000 bezoekers van buiten de 
stad afkomstig waren, lijkt mij ook 
nogal bijzonder. 

Tien jaar geleden, en nu kom ik 
weer aan het begin en daarmee ook 
aan het einde van mijn verhaal, werd 
de aankoop van die prachtige 
Magnusbeker voor de verzameling 
van de gemeente Deventer gevierd, 
en vijf jaar later, in de winter van 
2008, werd die beker als een van de 
125 hoogtepunten uit het door de 
Vereniging Rembrandt gesteunde 
openbaar kunstbezit op de grote ten-
toonstelling ter gelegenheid van haar 

125-jarig bestaan in het Van Gogh 
Museum getoond – samen met een 
geweldige keuze van speelgoed uit de 
collectie Pfotenhauer en een schitte-
rende reeks illumineerplaten, die ook 
door de Vereniging De Waag met 
steun van de Vereniging Rembrandt 
voor de Deventer musea zijn gekocht. 
Meer dan 300.000 bezoekers kwamen 
destijds naar die tentoonstelling in 
het Van Gogh Museum kijken – een 
tentoonstelling waarvoor geen enkel 
bruikleen uit het buitenland hoefde 
te komen, maar waar uitsluitend een 
deel van de top van het Nederlands 
openbaar kunstbezit bijeen was ge-
bracht.

Die eigen rijkdom verstandig te 
gebruiken om te laten zien hoe 
waardevol en inspirerend ons open-
baar kunstbezit eigenlijk is, lijkt mij 
de opdracht waar onze musea bij  
teruglopende middelen intussen meer 
dan ooit voor staan. Particulieren 
kunnen helpen bij het verzamelen  
en zijdelings financieren van wat de 
instellingen nodig hebben, zoals zij 
ook al heel lang doen, maar het is en 
blijft de verantwoordelijkheid van de 
politiek, om het bezit dat aan de ge-
meenschap is toevertrouwd zorgvul-
dig te laten beheren en te zorgen dat 
het ook ongeschonden wordt door-
gegeven aan de volgende generaties. 
Ook deze moeten zich immers weer 
kunnen oriënteren in de geschiedenis 
van hun stad en het land waarin zij 
wonen, en ook zij moeten worden 
aangemoedigd te begrijpen hoe de 
samenleving door de tijd heen veran-
dert en toch ook dezelfde blijft. Het 
besef van die continuïteit lijkt mij van 
het grootste belang voor de cohesie 
in de samenleving – al zijn er geen 
twee mensen gelijk en al zal iedereen 
zelf moeten ontdekken hoe hij zich 
tot het verleden en zijn erfgoed wil 
verhouden. 

Dit staat uiteraard los van de poli-
tieke zorgen van Deventer van dit 
moment, al zou het oneerlijk zijn te 
doen alsof die niet bestaan als zelfs 
de kranten in de Randstad er al driftig 
over schrijven. Ik ken de noden van 
de stedelijke begroting niet en weet 
ook onvoldoende van de afwegingen 
die de gemeenteraad binnenkort zal 
moeten maken. Maar het lijkt mij 
toch onvoorstelbaar, dat Deventer, 
de oudste stad van Overijssel, geen 
kans zou zien een professioneel geleid 
museum in stand te houden waar de 
inwoners van de stad en de bezoekers 
van buiten kennis kunnen nemen van 
de geschiedenis en de kunst die hier 
is voortgebracht – liefst opgesteld en 
getoond in een bezield verband, om 
Marsmans mooie uitdrukking maar 
weer eens te gebruiken. Van Boeck-
holtbeker tot verpakkingsblik, van de 
oudste maquette uit de Nederlandse 
architectuurgeschiedenis tot de 
vroegste Nederlandse fietsen, van het 
speelgoed uit de collectie Pfotenhauer 
tot de Evangelisten van Ter Brugghen 
en de oudste munten die hier te lande 
zijn geslagen – er is in Deventer een 
ongelofelijk rijke verzameling om de 
mooiste verhalen mee te vertellen en 
te visualiseren. En dat schept ver-
plichtingen. Ik hoop dan ook dat de 
Vereniging De Waag, die al zoveel 
goeds heeft gedaan om de verzame-
lingen van de stad te bewaren en te 
verrijken, samen met het bestuur van 
de gemeente een oplossing zal vinden 
die de tegenwoordige crisis zal veran-
deren in een kans die werd gegrepen. 
Veel kracht en wijsheid wens ik 
Deventer daarbij – en uiteraard niets 
dan voorspoed aan de honderdjarige 
Vereniging De Waags

Peter Hecht is hoogleraar kunstgeschiedenis 
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Illustratie of evocatie

Je valt van de ene verrukking in de  
andere. Dat komt niet alleen door de 
geweldige inrichter. Je kunt wel de muse-
ale toppresentator van de wereld inhuren 
– en dat is Wilmotte –  maar er moet ook 
een inhoudelijk plan ten grondslag liggen 
aan wat hij doet. In het museum moest 
er door de conservatoren, die tot voor 
kort van elkaar waren gescheiden door 
de schotten van afzonderlijke afdelingen, 
gezamenlijk een concept worden ont-
wikkeld op grond waarvan je objecten 
met elkaar combineert tot een overtui-
gend geheel. Daarin zijn zij samen met 
Wilmotte wonderwel geslaagd en daarin 
ligt dan ook de unieke museale kwaliteit 
van het nieuwe Rijksmuseum. Met een 
voorbeeld wil ik duidelijk maken wat ik 
bedoel.

De chronologische opstelling begint  
in het souterrain met de middeleeuwen. 
Daar wacht de eerste verrukking. We 
gaan binnen in een equivalent van een 
sacrale wereld van duistere, lage gewel-
ven waarin kunstlicht met groot raffine-
ment kunstvoorwerpen onthult. Onze 
toegang tot deze betoverende wereld 
wordt bepaald door het oudste kunst-
werk uit onze streken: het timpaan van 
de abdij van Egmond, gemaakt tussen 
1112 en 1132 van een zandstenen graf-
plaat. Petrus met staf en sleutel gaf toe-
gang tot de abdijkerk en nodigt ons nu 
uit het Rijksmuseum te betreden. In de 
boog staat in het Latijn geschreven: ‘O 
deurwachter des hemels, doe deze met 
gelovig hart voor U knielende schare  
binnenkomen’. Petronella, gravin van 
Holland, en haar zoon, de latere graaf 
Dirk VI, zijn blijkens de inscriptie op de 
onderrand onze voorsprekers. Waar ter 
wereld betreed je zo een museum?! 
Artistiek gesproken behoort dit timpaan 
zeker niet tot de topkunst van de 12de 
eeuw. Topkunst had je toen niet in onze 
contreien. Maar door zijn ruigheid heeft 
dit timpaan een geweldige zeggings-
kracht: bewoners van de Lage Landen 

aan de Noordzee hadden zich in de  
12de eeuw niet alleen bekeerd tot het 
christendom, maar zich kennelijk ook 
onderworpen aan het gezag van de 
opvolger van Petrus, de paus in Rome.

Terwijl je de inscriptie op het timpaan 
probeert te ontcijferen word je al door 
het licht gevoerd naar een vitrine met 
het hoofd van Maria in beschilderd ter-
racotta. Dit meesterwerk is omstreeks 
1500 gemaakt in Vlaanderen door de 
Florentijnse kunstenaar Pietro Torrigiani, 
die werkte voor onze landvoogdes 
Margaretha van Oostenrijk. Alleen uit 
de lichte zijwaartse neiging van Maria’s 
hoofd spreekt het verdriet van de moe-
der Gods, de ‘Mater Dolorosa’. Het 
vroeg-16de-eeuwse schilderijtje van de 
Vlaamse kunstenaar Colijn de Coter met 
de bewening van de gestorven Christus 
dat achter haar hangt, toont de aanlei-
ding tot Maria’s houding van verstild 
verdriet. In de vier eeuwen die liggen 
tussen het timpaan van Egmond en het 
beeld van Torrigiani hebben kunstenaars 
geleidelijk geleerd in hun werk de diepste 
menselijke emoties zichtbaar te maken in 
voorstellingen van christelijke devotie.

Alleen al deze entree geeft je zo veel om 
nadenkend naar te kijken, dat je nauwe-
lijks beseft hoeveel historisch invoelings-
vermogen en hoeveel lef ervoor nodig is 
om zulke totaal verschillende voorwerpen 
uit totaal verschillende periodes als een 
vanzelfsprekende, organische eenheid te 
presenteren. Daarmee is ook een nieuwe 
manier gevonden om te vertellen van 
kunst en geschiedenis. Kunstwerken 
illustreren niet, maar evoceren het verle-
den. Ze worden niet gedegradeerd tot 
illustraties van een canoniek en dus afge-
sleten historisch of kunsthistorisch verhaal. 
Door objecten op een ongedachte manier 
bij elkaar te brengen, wordt hier het  
verleden tot een visueel evenement 
gemaakt. Of zoals de grote cultuurhis-
toricus Johan Huizinga het formuleerde, 
tot een historische sensaties

Het nieuwe Rijksmuseum is open.  

Overal in binnen- en buitenland is men 

enthousiast en dat is alleszins begrijpelijk.  

Van de grote kunstmusea in de wereld is  

het Rijksmuseum het enige waar voorwerpen 

van kunst, geschiedenis en kunstnijverheid  

in één integrale presentatie getoond kunnen 

worden. Die kans is gegrepen. En hoe!
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Zilveren mannengordel
Berent Albers Nunninckhof (werkz. in Groningen 
vanaf ca. 1617 – ca. 1630 Groningen)

1624/25; 1625/26. Zilver, L 95,5 cm (gordel, zonder oog);  
L 5,1 cm (sluitstukken, zonder oog), B 1,7 cm
Herkomst: Verzameling Hofman-Westerhof (2012)

Zilveren kraankan
Thomas Muntinck II  
(Groningen 1672 – 1730 Groningen)

1711/12. Zilver, H 34, B 19, D 15,5 cm (voet)
Herkomst: Verzameling Hofman-Westerhof (2012)

Groninger Museum

Groningen

Groninger zilver vormt al lang een van de   
kern collecties van het Groninger Museum.  
Lag aanvankelijk de nadruk op zilver van  gilden, 
kerken en waterschappen, vanaf de jaren zestig 
en vooral zeventig kwam er door de inspanningen 
van conservator Jan Hendrik Leopold ook steeds 
meer privaat zilver in de  collectie, zilver dat 
bedoeld was om in de particuliere sfeer gebruikt 
te worden. De 17de-eeuwse mannengordel en 
18de-eeuwse kraankan die het museum vorig 
jaar te samen met 23 andere voorwerpen uit een 
privéverzameling kon verwerven, betekenen een 
belangrijke aanvulling op dit deel van de collectie.
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Het werk van Groninger zilversmeden stond in de 
17de en 18de eeuw op een hoog peil. Zo werden  
de ornament prenten van Adriaen Muntinck (werk-
zaam 1597-1617) in heel Nederland gebruikt. De 
uitgebreide zilversmedenfamilie Muntinck, ook  
wel geschreven Munting(h), was tussen de 16de  
en de 18de eeuw actief in Groningen, maar ook in 
Emden.

Conservator Jan Hendrik Leopold, werkzaam in 
het  museum van 1969 tot 1988, heeft uitvoerige 
 studie van Groninger zilver gemaakt en klopte voor 
 enkele  gewenste aankopen niet tevergeefs aan bij de 
Vereniging Rembrandt.1 In dezelfde tijd was ook de 
Groninger  zenuwarts Willem A. Hofman (1915-
2002) een  actief verzamelaar en vorser van zilver uit 
zijn stad.2 Decennialang waren hij en Leopold dé 
kenners op dit gebied. In 1991 brachten Hofman  
en zijn vrouw hun collectie voor twintig jaar onder 
in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven.3 
Daarna stond deze ter vrije beschikking van de erf-
genamen, die het Groninger Museum in staat  stelden 
om een ruime selectie uit de verzameling aan te 
kopen.4

De keuze betrof stukken die het Groninger Museum 
reeds meermalen geleend had bij presentaties van 
plaatselijk zilver. Uiteraard is met een dergelijke 
verwerving veel geld gemoeid. In navolging van de 
Vereniging Rembrandt is dan ook steun ontvangen 
van de BankGiroloterij, het J.B. Scholtenfonds, de 
Stichting Lambers-Bulder, Stichting Het Roode- of 
Burgerweeshuis en een particulier. De Vereniging 
Rembrandt droeg bij aan de aankoop van een 
 zeldzame maliëngordel en een bijzondere kraankan. 

MALIËNGORDEL VOOR EEN MAN

In 1993 kocht Hofman op een kunstveiling in 
Amsterdam een maliëngordel met Groninger keuren 
uit de jaren 1624/25 en 1625/25 en het meester- 
steken BA van Berent Albers (Nunninckhof), een  
zilversmid die van ongeveer 1617 tot en met ca. 1631 
werkte en via zijn tweede vrouw, een dochter van  
zilversmid Frans Muntinck, verwant was met de 
Muntincks.5 Van zijn atelier zijn enkele lepels gedocu-
menteerd en een avondmaalsbeker voor Slochteren.6

De maliëngordel – ook wel pantsergordel ge-
noemd – is opgebouwd uit achtvormige schakels. Er 
is een kort en een lang deel, elk met een sluitstuk aan 
het uiteinde, beide voorzien van Albers’ meesterste-
ken. Het lange stuk van de gordel werd in 1624/25 
voorzien van het Groninger keur en het korte stuk 
in 1625/26. Dit keur werd aangebracht door de 
‘olderman’ van het gilde van goud- en zilversmeden. 
Omdat deze van juni tot juni van het daaropvolgende 
jaar in functie was, wordt een Groninger keur met 
twee jaartallen aangegeven. Het ene paar sluitstukken 
is verbonden met een ring en het andere paar door 



haken en ogen die vastzitten aan een gegoten ring.  
Aan die ring kon desgewenst een mes worden gehangen. 
De sluitstukken werden voorzien van een afbeelding  
van liggende putti. De gegoten ring is in de renaissance-
stijl uitgevoerd met het motief van een hoorn des over-
vloeds.

Maliëngordels werden zowel voor vrouwen als voor 
mannen gemaakt (‘malie’ is een oud woord voor ringetje; 
de bekende maliënkolder van middeleeuwse strijders is 
feitelijk een hemd opgebouwd uit ringetjes). Aan een 
vrouwengordel zaten twee ringen voor allerlei kettingen 
met kleine handige voorwerpen. Bij dit door Albers 
gemaakte exemplaar is er slechts één ring voor een mes 
in een foudraal, zodat hij voor een man zal zijn bedoeld. 
Op de gordel staan de initialen IR, die zullen verwijzen 
naar een eerdere eigenaar. In de Groninger inboedels 
van zowel Jacob Reyntiens (1646) als die van kuiper 
Jacob Roelofs (1655) wordt een zilveren gordel genoemd. 
Of de nu verworven gordel van een van hen was blijft 
natuurlijk onzeker, omdat er bij lange na niet van alle 
Groningers een inboedelinventaris is. Bovendien  

zullen er in die tijd meer inwoners met dezelfde  
initialen zijn geweest.

Voor het Groninger Museum is de gordel een gewel-
dige aanwinst. Op portretten van 17e-eeuwse Groningers 
is een pracht aan sieraden afgebeeld waarvan vrijwel 
niets bewaard is gebleven. Een zeer rijk versierde gor-
del is goed te zien op het portret uit 1611 van jonker 
Osebrant Clant van de Menkemaborg. Naast deze gordel 
waaraan zijn degen hangt, droeg Clant ook nog een 
lange gouden ketting. Uiteraard droeg hij een zegelring 
en was het gevest van zijn zwaard van zilver. Hij was dan 
ook edelman en borgbewoner en geen ambachtsman,  
al blijkt uit boedelinventarissen in de stad Groningen 
dat ook ambachtslieden zilveren gordels droegen.

Groninger sieraden uit de 17de en ook 18de eeuw 
zijn zeer zeldzaam. De vroegere conservator van het 
Groninger Museum Leopold kende acht gordels voor 
vrouwen, waaronder twee fragmentarisch bewaard ge-
bleven exemplaren en één met het keurmerk van de 
stad Emden. Verschillende hiervan onderstrepen het 
feit dat de Groninger zilversmeden ook actief waren op 
de Drentse markt.7

Het Groninger Museum bezit al sinds 1971 een 
prachtige maliëngordel voor een vrouw. Deze was in 
1968 gevonden in de Beulakkerwiede in de kop van 
Overijssel. Daar is in de 18de eeuw een heel turfstekers-
dorp in het steeds uitdijende water verdwenen.8 De hier 
aangetroffen gordel was gelet op de inscriptie bestemd 
voor Geertien Geers en later in het bezit van Geertien 
Jacobs. De één erfde mogelijk de gordel van de ander. 
Het sieraad draagt verder het monogram TM dat wordt 
toegeschreven aan de Groninger zilversmid Thomas 
Muntinck I, werkzaam van 1641 tot na 1669.9

Portret van jonker 

Osebrant Clant op 

50-jarige leeftijd

Anoniem

1611. Olieverf op paneel, 

115 x 85 cm
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Maliëngordel voor een vrouw

toegeschreven aan Thomas Muntinck I

ca. 1650. Zilver, L 78 cm
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De zilveren mannengordel 
en kraankan zijn verwor-
ven met steun van de 
Vereniging Rembrandt en 
de BankGiro Loterij

Detail van de mannengordel 

met de initialen IR

Foto: O
tto K

alkhoven
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RIJK GEDECOREERDE KRAANKAN 

De vaasvormige kraankan die het Groninger Museum 
tegelijkertijd met de gordel heeft verworven was – en is 
nog altijd – een echte eyecatcher.10 De kan is rijk gedeco-
reerd met drijfwerk op een gegranuleerde ondergrond. 
Twee zware gegoten hengsels en de dubbele baluster-
vormige knop van het deksel dragen bij aan de  symmetrie. 
De decoraties passen in de stijl van de uit Frankrijk 
afkomstige architect en prentmaker Daniël Marot, wiens 
ontwerpen in de eerste decennia van de 18de eeuw 
zeer populair waren in Nederland.11 De symmetrische 
vaasvorm is kenmerkend voor die stijl. Naast grote zand-
stenen tuinvazen kwam de vaasvorm in allerhande voor-
werpen tot aan kraankannen terug. Dergelijk gevormde 
kannen werden gemaakt in Den Haag, maar ook in 
Amsterdam, Leeuwarden en Groningen.12

Vaak zijn de vazen grotendeels van glad zilver. Dit 
exemplaar is echter geheel gedecoreerd. Deze overdadige 
versiering, die in Friesland veel voorkwam op zilveren 
voorwerpen en die ook in Groningen bepaald niet on-
bekend was, maakt dit object extra bijzonder. Tevens 

laat de kan zien dat de stijl van Marot zich snel door 
Nederland verspreidde. Overigens kwam de Groninger 
elite, zowel burgemeesters van de stad als Ommelander 
jonkers, regelmatig in Den Haag voor vergaderingen 
van de Staten-Generaal, zodat trends in Haags zilver snel 
opgepikt konden worden.

Het Engelse familiewapen op de voor- en achterzijde 
van de kraankan is een latere toevoeging. Het wijst 
erop dat de kan – zoals veel Nederlands zilver – in de 
19de eeuw naar Engeland is verkocht, waar hij door de 
nieuwe eigenaar werd voorzien van zijn eigen familie-
wapen. Daarmee vertelt dit detail iets over de verzamel-
geschiedenis van het object. 

De maker van de kraankan is Thomas Muntinck II, 
een kleinzoon van de bovengenoemde zilversmid met 
dezelfde naam. Of hij een achterkleinzoon van Adriaen 
Muntinck was, is onduidelijk, want er waren in die tijd 
verschillende zilversmeden met die naam in Groningen. 
Van Thomas Muntinck II zijn diverse stukken bekend. 
Hij was een van de laatste meesters uit dit bekende ge-
slacht van zilversmeden.

Kannen als deze, voorzien van één kraantje, functio-
neerden vaak in prachtig opgeluisterde buffetkasten 
met polychroom beschilderde houten decoraties in 
dezelfde stijl. Dit soort kasten zijn voor Groningen 
goed gedocumenteerd; de Menkemaborg in Uithuizen 
bezit een bijzonder voorbeeld.13 Daarnaast waren er 
ook kannen met drie kranen, bedoeld om midden 
op tafel te zetten. Een uitbundig gedecoreerd voor-
beeld uit dezelfde tijd, gekeurd 1710/11 en gemaakt 
door de Groninger zilversmid Frerick Halsema heeft 
het Groninger Museum in 1984 met steun van de 
Vereniging Rembrandt verworven.14

Interieur van de Menkema borg 

in Uithuizen, met rechts de 

ingebouwde buffetkast uit 

het begin van de 18de eeuw. 

In een dergelijke kast kan 

de kraankan een glanzend 

middel punt zijn geweest 

Kraantjeskan

Frerick Halsema

1710/11. Zilver, H 46 cm, D 21 cm.

GRONINGER MUSEUM GRONINGEN



TWEE MOOIE AANKOPEN

De beide aanwinsten versterken de omvangrijke 
zilvercollectie van het Groninger Museum in hoge 
mate, maar zijn ook van betekenis voor de Collectie 
Nederland. De mannengordel is vooral van belang 
vanwege zijn grote zeldzaamheid. Hoewel juwelen van-
ouds een belangrijk marktsegment voor Nederlandse 
zilversmeden vormden, bleef er uit de 17de eeuw maar 
bitter weinig bewaard. De vaasvormige kraankan is 
een groot en opvallend stuk, kenmerkend voor de in 
Nederland populaire Marotstijl. Dit object trekt de aan-
dacht vanwege zijn rijke versiering, want vaasvormige 
kraankannen in publiek bezit zijn, voor zover bekend, 
zoals zoveel Hollands zilver glad. Door de generositeit 
van onder andere de Vereniging Rembrandt kan het 
Groninger Museum een groot aantal Groninger zilver-
verhalen vertellens

Egge Knol

Conservator archeologie, geschiedenis 

en oude kunst(nijverheid) 
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Kunstvragen

Elmer Kolfin (1969)
Universitair docent kunstgeschiedenis Universiteit van Amsterdam, 
lid van de Vereniging Rembrandt sinds ongeveer 15 jaar

 
Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Ik heb een herinnering aan een lichte zaal 
met hoge ramen, die helemaal vol stond 
met vitrines met beelden van zwart hout, 
touw en spijkers. In mijn beleving stond er 
een heel dorp. Welk museum het was weet 
ik niet meer; ik vermoed het missiemuseum 
in het Limburgse Steyl. Ik zal een jaar of zes, 
zeven geweest zijn.’ 
 
Herinnert u zich nog uw eerste kunst-
reproductie?
‘Jazeker, die fletse plaatjes achter plastic 

in het boemeltje waar ik in de jaren zeventig maandelijks mee naar 
mijn opa en oma ging. Ik herinner me in ieder geval een schilderij 
dat achteraf gezien Corots Gezicht op Soissons in Museum Kröller-
Müller moet zijn geweest, en dan met name dat zonverlichte weilandje 
tussen die hoge dunne boomstammen en het baksteenrood van de 
daken.’ 

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘In mijn studietijd kocht ik een Japans prentje, een houtsnede met 
een buste van een kale acteur in een oranje kimono. Heel eenvoudig 
en nog steeds vind ik het mooi. Het is van Baidô Hosai, ofwel 
Kunisada III. Die prent was natuurlijk heel goedkoop en voor mij 
was het de eerste ervaring dat je kunst ook kon kopen.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Het allerliefst ga ik naar het Rijksprentenkabinet. Je kunt daar in 
feite je eigen pop-up tentoonstelling maken, eerst even voor jou 
alleen en vervolgens voor onderwijs aan studenten. Ook Museum 
Boijmans met zijn brede collectie en zijn lichte gebouw is mij dier-
baar. Het staat ook nog eens in de mooiste stad van Nederland.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Volstrekt utopisch want Engeland zal het nooit laten gaan, maar 
Rembrandts Judas die de zilverlingen probeert terug te geven heeft 
de diepgang van een complexe roman en is het eerste stuk waarin 
de jonge schilder zich overtreft. Huygens beschreef het al heel in-
voelend in 1629. Stel je dat eens voor in de nieuwe Rembrandtzaal 
van het Rijksmuseum!’

Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen verzameling 
aan een museum willen schenken, om iedereen van mee te kunnen 
laten genieten?
‘Ik heb een proefdruk van een vaas met bloemen van Charles 
Donker, gekregen van de kunstenaar. Die hoort de markt niet op te 
gaan en dat zal ook niet gebeuren.’
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Scène uit de verovering van Amerika
Jan Jansz Mostaert (Haarlem ca. 1474 – 1552/53 Haarlem)

Ca. 1535. Olieverf op paneel, 86,5 x 152,5 cm
Herkomst: Erven Goudstikker (2013) 

Rijksmuseum

Amsterdam

‘Koop die Jan Mostaert’ luidde de kop van een 
kranten artikel van Lien Heyting in NRC Handelsblad 
(2 februari 2007), nadat in 2006 een grote groep 
 schilderijen aan de erven Goudstikker werd gerestitu-
eerd. Toen al werd het vertrek van dit schilderij uit 
Nederland algemeen als een zeer groot verlies voor  
het Nederlandse kunstbezit ervaren. In hetzelfde 
 artikel benadrukte Karel Schampers, directeur van  
het Frans Hals Museum, het significante belang van 
het werk voor Nederland. Het schilderij van Mostaert  
is een van de vroegste en  grootste Noord-Nederlandse 
landschapspanorama’s met een unieke thematiek.  
De vroege schilderkunst uit de Nederlanden is in 
Museum Boijmans Van Beuningen en het Rijksmuseum 
breed vertegenwoordigd. Waar het Boijmans vooral 
fraaie Zuid-Nederlandse voorbeelden van het land-
schap toont, met werk van schilders als Joachim Patinir, 
Herri met de Bles, Pieter Bruegel en Cornelis van Dalem, 
ligt de kracht van het Rijksmuseum in de Noord-
Nederlandse schilderkunst.

Ongeveer twee jaar geleden vertelde Taco Dibbits, 
directeur collecties Rijksmuseum, mij als nieuwe 
 conservator vroege Nederlandse schilderkunst ietwat 
geheimzinnig dat het schilderij bij een handelaar zou 
staan en hij vroeg zich af of we hier iets mee zouden 
moeten doen. Waar ik meteen groot enthousiasme 
toonde, had Taco de onderhandelingsstrategie om 
het langzaam aan te doen – het museum had het 
schilderij immers al zes jaar in het vizier. De mogelijke 
aankoop werd, zoals alle verwervingsvoorstellen, aan 
de afdelings vergadering voorgelegd en doorstond het 
spervuur van kritische vragen van 17 conservatoren.

Ik stond te popelen om dit werk in het echt te 
 kunnen zien; een voorbeeld bij uitstek voor een vroeg-

Nederlands schilderij waarin kunst en geschiedenis 
– van  oudsher de pijlers van het Rijksmuseum – zijn 
verenigd. In New York was het stuk voor het eerst na vele 
jaren weer te zien, en er was geen twijfel over mogelijk: 
dit  schilderij moeten we hebben voor Nederland en 
voor het Rijksmuseum. In gedachten hing het al in de 
nieuwe opstelling. Lopend door Central Park met een 
stralende zon en in een uitgelaten stemming schreef 
ik een sms aan Taco: ‘Het is een geweldig schilderij! 
Meteen een wow-effect’. Hoewel het in Nederland al 
laat was, liet een antwoord niet lang op zich wachten: 
‘Mooi nieuws, laten we het er snel over hebben’. Nadat 
Taco het schilderij in het echt had gezien, was ook hij 
verkocht: ‘indrukwekkend’, waarna de bal ging rollen.

Onderzoek en overleg wisselden elkaar af, middelen 
moest worden gevonden. Tijdens de laatste fase van 
de herinrichting van het Nieuwe Rijksmuseum kwam 
er schot in de onderhandeling. Het schilderij kwam 
op zicht, er moesten aanvragen worden geschreven 
– terwijl de inrichting van de zalen intussen gewoon 
doorging – en tussendoor was er voortdurend over-
leg met verschillende partijen over de aankoop van 
de Mostaert. Gelukkig waren de fondsen uitermate 
enthou siast en zo kwam de gedroomde aankoop steeds 
dichterbij.

Toen het schilderij vervolgens op de TEFAF in 
Maastricht kwam te hangen, zakte de moed ons 
even in de schoenen – we waren er nog steeds niet 
in geslaagd het te verwerven. Maar haastige spoed 
is zelden goed. Door de enorme betrokkenheid van 
de Vereniging Rembrandt en de Stichting Nationaal 
Fonds Kunstbezit, samen met alle andere betrokken 
fondsen die onze overtuiging deelden dat dit schilderij 
voor Nederland behouden moest blijven, kon het uit-
eindelijk worden aangekocht. 

‘EEN WEST-INDIEN MET VEEL NAECKT VOLCK’

‘Een Landtschap, wesende een West-Indien met veel 
naeckt volck, met een bootsighe [bultig] Clip [rots], 
en vreemt ghebouw van huysen en hutten: doch is 
onvoldaen gelaten.’ Met deze woorden omschreef de 
beroemde kunstenaarsbiograaf Karel van Mander het 
schilderij al in 1604. Dankzij deze vermelding weten 
we welk onderwerp hier is voorgesteld, want zonder de 
uitleg door Van Mander zou de interpretatie van dit 
 uitzonderlijke onderwerp nog moeilijker zijn.

Het ‘Amerikaanse’ landschap staat namelijk vooral 
in de traditie van de 16de-eeuwse Europese landschaps-

Vaak bestaan wensen voor aankopen lange tijd. Soms worden ze 
vervuld, maar regelmatig blijft het bij wensdromen – zeker als het 
gaat om topstukken van vroege Nederlandse schilderkunst, want die 
komen maar heel zelden op de markt. Aan enthousiasme ontbreekt 
het  eigenlijk nooit als de mogelijkheid zich voordoet de  collectie 
met een belangrijk stuk te versterken. Dat geldt ook voor Jan 
Mostaerts Scène uit de verovering van Amerika. Al kort na de restitutie 
in 2006 leefde bij het Rijksmuseum het idee het schilderij te 
verwerven en zo voor de Collectie Nederland te behouden. Vooral 
financiële redenen vormden een obstakel; door de vraagprijs was 
het schilderij destijds onbereikbaar. 

Postzegel met Mostaerts 

Scène uit de verovering 

van Amerika naar ontwerp 

van Walter Nikkels (Foto: 

Museum voor Communicatie, 

Den Haag)



‘Nerghen is nu teghenwoordigh so veel by een te sien van zijn werck, 
als te Haerlem tot zijn soons soon, d’Heer Niclaes Suycker, Schout 
der stadt Haerlem [...] Daer is oock een Landtschap, wesende een 

West-Indien, met veel naeckt volck, met een bootsighe Clip, en vreemt 
ghebouw van huysen en hutten: doch is onvoldaen gelaten.’  

Karel van Mander in zijn Schilder-boeck van 1604
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schilderkunst na Joachim Patinir (1475/80-1524).  
In de tijd dat deze Scène uit de verovering van Amerika 
werd gemaakt, was er nog geen gevestigde beeldtraditie 
in de uitbeelding van deze ‘nieuwe wereld’, wat niet 
verwonderlijk is, bedenkend dat er toen slechts enkele 
decennia waren verstreken sinds de ontdekking van 
Amerika in 1492. Behalve een aantal prenten in reis-
verslagen waren er geen afbeeldingen van dit verre 

land. Dit is dan ook het vroegst bekende schilderij van 
een Amerikaans landschap, en ook het eerste met de 
ver overing van Amerika als onderwerp. 

Uit een gefantaseerd Europees landschap met schapen, 
koeien en hazen, creëerde Mostaert met ‘exotische’ 
dieren zoals papegaaien, een aap en een boomstekel-
varken, maar ook met naakte mensen en vreemde hutten, 
een gekleurd beeld van een ver en mysterieus land. 
Een stoet van inheemse bewoners holt door het weidse, 
heuvelachtige landschap, dat wordt gedomineerd door 
een grote rots. Met primitieve wapens zoals pijl en boog, 
stokken, vlegels en stenen verdedigen ze zich tegen de 
Europese indringers die hen met lansen, hellebaarden, 
vuurwapens en kanonnen aanvallen. Rechts op de achter-
grond ligt een grote vloot van schepen voor de kust, van 
waaruit steeds meer soldaten met kleine boten het land 
bereiken.

Opvallend is dat een groot deel van het beeldvlak is 
gewijd aan het uitgestrekte landschap en de zich ver-
dedigende inheemse bevolking. De Europese aanvallers 
worden slechts marginaal in beeld gebracht. Toch is de 
ongelijke machtsverdeling duidelijk zichtbaar: uit de 
loop van een geweer komt een steekvlam en op de rots 
ligt een slachtoffer. Deze observaties komen overeen 
met de tot nu toe meest overtuigende verklaring van het 
voorgestelde thema, namelijk dat de kunstenaar hier 
het contrast tussen het vreedzame, arcadische landschap 
en de gewelddadige militaire actie heeft benadrukt. 
Dat het gaat om een verheerlijking van de verovering 
van de Nieuwe Wereld is dan ook niet aannemelijk. 
Hoogstwaarschijnlijk is hier dus ook geen specifieke his-
torische gebeurtenis tijdens de verovering van Amerika 
afgebeeld, zoals vaak is betoogd. Mogelijk weerspiegelt 
de voorstelling de vroege kritiek op het ruw verstoren 
van de vrede van de ‘paradijselijke nieuwe  wereld’ door 
de Europese indringers. 

Aangezien Mostaert de Nederlanden nooit heeft 
verlaten, kan dit geen ooggetuigenverslag zijn. 
Geïllustreerde reisverslagen van expedities, van onder 
anderen Christoffel Columbus en Amerigo Vespucci van 
rond 1500-10,  zouden als mogelijke inspiratiebronnen 
kunnen hebben gediend voor sommige onderdelen, 
 bijvoorbeeld de naakte mensen en bepaalde dieren.

FASCINATIE VOOR HET VREEMDE

Jan Jansz Mostaert geldt als een van de belangrijkste 
Haarlemse schilders van de eerste helft van de 16de 
eeuw. Hij staat vooral bekend om zijn portretten en 
 religieuze schilderkunst. In zijn oeuvre is dit landschap 
met zijn profane onderwerp een volstrekt unicum. Naast 
de mededeling van Van Mander dat Mostaert de schilder 
is van dit tafereel, is de toeschrijving ook op stilistische 
gronden overtuigend. Er zijn duidelijke verbanden aan 
te wijzen met werken die op zijn naam staan, zoals het 
heuvelachtige landschap en de dieren in De verstoting 
van Hagar in Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid. 
Ook een vergelijking van de typische wolken formaties in 
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andere schilderijen van Mostaert met het hier  besproken 
paneel laat geen twijfel over de  toeschrijving bestaan. 

Alleen Van Manders toevoeging dat het schilderij 
onvoltooid is (‘is onvoldaen gelaten’), is op het eerste 
gezicht moeilijk te verklaren. Bij nader inzien blijkt dat 
vooral het gebergte links in de achtergrond met vrij 
grote, niet nader gedetailleerde, vlakken is opgebouwd; 
het is aannemelijk dat de verflaag in deze partijen trans-
parant is geworden – wat ook al ongeveer 60 jaar na 
 ontstaan, toen Van Mander het zag, het geval zou kunnen 

zijn geweest – waaruit de conclusie werd getrokken  
dat het schilderij onvoltooid is gebleven. 

In 1518 benoemde Margareta van Oostenrijk  
(1480-1530), landvoogdes der Nederlanden, die haar 
hof in Mechelen had gevestigd, Jan Mostaert tot ‘painctre 
aux honneurs’. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat 
Mostaert, zoals Van Mander beweerde, 18 jaar lang 
Margareta’s hofschilder was, past de thematiek van 
het schilderij enigszins bij de toenmalige sfeer van het 
Habsburgse hof. Margareta kreeg van haar neef keizer 
Karel V in 1523 als geschenk een deel van de ‘schat 
van Moctezuma’, die hem door Hernán Cortés was 
toegezonden. De interesse en bewondering hiervoor 
was groot in een tijd van ingrijpende veranderingen, 
waarin onder andere het gedroomde ‘verloren para-
dijs’ aan het andere einde van de wereld was ontdekt 
en de  wereld ineens niet meer was zoals men altijd 
had gedacht. Dat het recent aangekochte schilderij 
van Mostaert voor Margareta gemaakt zou zijn, kan 
niet  worden bewezen. In 1604, toen Van Mander het 
schilderij zag, was het immers in het bezit van Mostaerts 
kleinzoon in Haarlem (‘zijn soons soon, d’Heer Niclaes 
Suycker, Schout der stadt Haerlem’). Maar het is voor-
stelbaar dat verhalen en misschien ook bezoeken aan 
Margareta’s hof de kunstenaar tot dit uitzonderlijke 
thema  hebben geïnspireerd. De fascinatie voor het 
vreemde, het exotische, krijgt in dit schilderij al vroeg 
gestalte. Het is  bovendien opvallend dat Mostaert ook 
de schilder is van een ander uniek werk dat in verband 
met het hof van Mechelen blijkt te staan: het vroegst 
bekende, zelfstandige renaissanceportret van een 
Afrikaanse man. Dit schilderij kon mede dankzij de 
Vereniging Rembrandt in 2005 aan de verzameling  
van het Rijksmuseum worden toegevoegd. 

EEN BEWOGEN GESCHIEDENIS

Na de beschrijving door Karel van Mander in zijn Schilder-
boeck van 1604 zijn er geen bronnen bekend over het 
verblijf van het schilderij tot rond 1900. Toen bevond het 
zich achtereenvolgens in verschillende privé collecties in 
Nederland. Pas in 1909 werd er opnieuw over dit werk 
gepubliceerd door de kunsthistoricus Ernst Weiss, die 
het in de verzameling van J.B. van Stolk in Scheveningen 
had ontdekt. Tussen 1912 en 1928 was het te zien in het 
van Stolk-museum in Haarlem, waarna het werd geveild. 
In 1929 werd het in het Rijksmuseum Amsterdam tijdens 
de tentoon stelling voor oude kunst door de Vereeniging 
van Handelaren in Oude Kunst geëxposeerd. Ergens 

De aanbidding der koningen

Jan Jansz Mostaert

ca. 1525-30. Olieverf op 

paneel, 51 x 36,5 cm

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

De verdrijving van Hagar

Jan Jansz Mostaert

ca. 1520-25. Olieverf op 

paneel, 94 x 131 cm

MUSEO THYSSEN-

BORNEMISZA MADRID
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vóór 1931 kwam het landschap van Mostaert terecht 
bij kunsthandelaar Jacques Goudstikker, van wie het in 
juli 1940 voor de kunstcollectie van Herman Göring 
werd geroofd. Nadat het in 1945 was teruggevonden 
door de geallieerden, kwam het via het Central 
Collecting Point in München terug naar Nederland.  
Als bruikleen van de Dienst voor ’s Rijks Verspreide 
Kunstvoorwerpen (later opgegaan in het Instituut 
Collectie Nederland) bevond het schilderij zich tot 
2006 in het Frans Hals Museum te Haarlem. Na de res-
titutie aan de erven Goudstikker reisde het in de tentoon-
stelling Reclaimed: Paintings from the collection of Jacques 
Goudstikker langs vijf musea in de Verenigde Staten. In 
maart 2013 was het tenslotte te zien op de TEFAF in 
Maastricht bij kunsthandel Simon Dickinson. Bij elkaar is 
het schilderij in de 20ste eeuw op niet minder dan twaalf 
tentoonstellingen  geëxposeerd, maar velen zullen het – 
misschien ook onbewust –  kennen van de reproducties die 
vroeger in de trein hingen. Bovendien was het in 2002  
afgebeeld op een postzegel. Maar hoezeer een kunstwerk 
ook deel uitmaakt van het collectieve geheugen, er moet 
natuurlijk altijd opnieuw worden gekeken naar het belang 
voor de Collectie Nederland, plant men zo’n aankoop.

KUNST ÉN GESCHIEDENIS

Het Rijksmuseum beheert een belangrijke collectie 
vroege, vooral Noord-Nederlandse schilderkunst. In deze 
context is dit zeldzame schilderij een prominente en 
gezichtsbepalende toevoeging, zowel op het gebied van 
de kunst als van de geschiedenis, de twee collectiepijlers 
van het museum. Niet alleen versterkt het de reeds 

aanwezige groep schilderijen van Mostaert (Portret van 
een Afrikaanse man, Aanbidding der koningen en Portret van 
een vrouw) en de Haarlemse school, waaronder werken 
van Geertgen tot Sint Jans en Maarten van Heemskerck, 
maar het is in de collectie ook het vroegste landschap 
met een panoramisch gezicht. De nieuwe aanwinst ver- 
tegenwoordigt bij uitstek de vroege ontwikkeling naar 
de autonome Hollandse landschapsschilderkunst van 
de late 16de en 17de eeuw. Dit canonieke werk binnen 
de westerse kunstgeschiedenis is bovendien een van  
weinige vroege voorbeelden van een historieschilderij 
dat een profane, actuele thematiek laat zien. 

Naast de kunsthistorische waarde, is dit werk van 
Mostaert ook historisch gezien van groot belang. Als 
het vroegst bekende schilderij dat de verovering van 
Amerika door de Europeanen en de ontdekking van de 
‘Nieuwe Wereld’ uitbeeldt, is het een visuele getuigenis 
van het rijk onder keizer Karel V waarin de zon nooit 
ondergaat, en waarvan ook Nederland deel uitmaakte. 
Hier ontmoet de oude wereld de nieuwe, verbeeld door 
een kunstenaar uit Haarlem. Daarbij is het schilderij 
een interessante vroege voorloper van de beeldvorming 
van de Spanjaarden als agressors vanuit Nederlands  
perspectief, zoals dat in de tweede helft van de eeuw  
in talloze Nederlandse afbeeldingen gemeengoed zou  
worden, nadat in 1568 de Opstand tegen het Habsburgse 
gezag in de Nederlanden was uitgebrokens

Matthias Ubl

Junior conservator vroege Nederlandse en  

Duitse kunst en glas-in-lood
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Portret van een  

Afrikaanse man

Jan Jansz Mostaert

ca. 1525-30. Olieverf op 

paneel, 30,8 x 21,2 cm

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM 

Portret van een vrouw

Jan Jansz Mostaert

ca. 1525. Olieverf op paneel, 

64,3 x 49,5 cm 

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

De Scène uit de verovering van 
Amerika is verworven met steun van 
Vereniging Rembrandt en de Stichting 
Nationaal Fonds Kunstbezit, de 
BankGiro Loterij, het Mondriaan Fonds 
en het Nationaal Aankoopfonds van 
het Ministerie van OCenW, het 
VSBfonds, het SNS REAAL Fonds en de 
familie Goudstikker (ter nagedachtenis 
aan Jacques Goudstikker)
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Het glas draagt op de cuppa een 
gebrandschilderde versiering van 
schilddragende leeuwen  met de 
wapens van Leiden en Rijnland, 
geflankeerd door putti met bazuinen 
en een banderol met een opschrift 
dat verwijst naar de wapenschilden. 
Het wapen van Rijnland wordt nog 
steeds gevoerd door het Hoog-
heem raadschap van Rijnland, een 
eeuwen oud waterschap. Gelegen-
heids glazen zoals deze roemer 
werden bijvoorbeeld door een 
nieuw bestuurslid ten geschenke 
gegeven aan de betreffende in-
stelling. Gewoonlijk werden deze 
glazen gegraveerd. De roemer kan 
zijn gebruikt bij feestelijke maal-
tijden voor een heildronk op het 

Hoogheemraadschap en het  
Leidse stadsbestuur. Een verwant 
exemplaar door een andere  
schilder en van mindere artistieke 
kwaliteit, met daarop een Leids 
 stadswapen, een onbekend familie-
wapen en tweemaal een zwaan, werd 
in 1886 geschonken aan Museum  
De Lakenhal.

EEN ‘T’  MET EEN ZWIERIGE KRUL

De recent aangekochte gebrand-
schilderde roemer is niet gesigneerd. 
Gegraveerde drinkglazen zijn dat 
vaak wel. Een bekende glasgraveur 
die zijn werk van zijn naam voorzag 
is de Leidse lakenkoopman Willem 
van Heemskerk (1613-1692), die 
glazen bokalen, flessen en zelfs 
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Gebrandschilderde roemer 
toegeschreven aan Gerrit Bolten (werkz. in Leiden vanaf 1663 – 1695 Leiden?) 

ca. 1675. Glas en brandschildering, H 15,2, D 12,5 cm
Inscripties; ’t Welvaren van Leyden en ’t Welvaren van Rynlant

Herkomst: Kunstzalen A. Vecht, Amsterdam (2012)
Museum De Lakenhal

Leiden

Op de TEFAF in Maastricht werd in 2012 door 
Kunstzalen A. Vecht een zeldzaam type glas 
aangeboden: een 17de-eeuwse roemer met een 
gebrandschilderde decoratie. Het opschrift 
’t Welvaren van Leyden en ’t Welvaren van Rynlant 
in combinatie met het Leidse stadswapen en het 
wapen van Rijnland wezen onmiskenbaar op een 
Leidse herkomst, maar de maker van het glas 
was tot voor kort onbekend. Er zijn slechts vijf 
gebrandschilderde roemers bewaard in openbaar 
bezit (Rijksmuseum Amsterdam, Museum  
Boijmans Van Beuningen en Museum De Lakenhal. 
Met steun van de Vereniging Rembrandt werd dit 
zesde glas verworven door Museum De Lakenhal  
in Leiden.

Foto's: D
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schotels met gekalligrafeerde spreu-
ken versierde. Gelukkig biedt de 
decoratie op de roemer wel aan-
wijzingen voor een toeschrijving. 
Het handschrift vertoont namelijk 
overeenkomsten met dat op twee 
ensembles van gebrandschilderde 
ramen in de collectie van Museum 
De Lakenhal.

Deze met ‘G. Bolten’ gesigneerde 
ensembles werden sinds 1908 
 incorrect toegeschreven aan de 
schilder Balten Bolten. De ramen 
met familiewapens van regenten 
uit het laatste kwart van de 17de 
eeuw zijn afkomstig van twee Leidse 
instellingen: het Heilige Geest- of 
Arme Wees- en Kinderhuis en het 
St. Catharinagasthuis. De signatuur 

op deze ramen komt exact overeen 
met de uit documenten bekende 
handtekening van de Leidse glas-
schilder Gerrit Bolten. Vanaf 1674 
was hij verschillende jaren hoofd-
man of deken van het Leidse gilde 
van glasschrijvers en glazenmakers 
en ondertekende hij in die hoe-
danigheid vele jaarstukken van het 
gilde. Kenmerkend voor het hand-
schrift van Bolten is de wijze waarop 
hij consequent de letter ‘t’ schreef, 
waarbij de stok van de letter met 
een zwierige krul verbonden werd 
aan de dwarsstreep. In het woord 
‘Rynlant’ op het aangekochte glas 
komt precies deze letter ‘t’ voor. 
Bolten beschilderde dus zowel het 
platte vlak als driedimensionale 
objecten.

De aanwinst past in meerdere 
opzichten in de collectie van 
Museum De Lakenhal. De roemer 
getuigt van de welstand van het 
Leidse  patriciaat in de laatste 
decennia van de 17de eeuw en laat 
zien dat gelegenheidsglazen toen 
niet alleen met de diamantstift 
werden gedecoreerd. Dit is het 
eerste gebrandschilderde drinkglas 
waarvan de maker bekend is, en 
het is daarmee van belang voor 
de geschiedenis van deze tak van 
kunstnijverheid, die blijkbaar ook 
een soort Leidse specialiteit was.  
Bij uitstek is het de verbindende 
factor tussen de gelegenheids-
glazen en het gebrandschilderde 
vlakglas van Museum De Lakenhal. 
Tevens vormt de roemer een be-
langrijke aanvulling op de glascol-
lectie van het Hoog heemraadschap 
van Rijnland.

Voor versierde glazen van  
tijdgenoten van Gerrit Bolten zoals 
Willem van Heemskerk bestaat 
overigens een internationale be-
langstelling. Begin mei 2013 werden 

twee gegraveerde bokalen van diens 
hand geveild bij het Londense  
veilinghuis Bonhams (voor respec-
tievelijk circa 55.000 en 35.000 
euro). Het is dus verheugend dat 
deze roemer mede dankzij de 
Vereniging Rembrandt is terug-
gekeerd naar Leiden en niet in het 
buitenland terecht is gekomen. 
Tot en met 18 augustus 2013 is 
de aanwinst te zien in combinatie 
met ander werk van Bolten in de 
collectie presentatie ‘Machtige 
Glazen. Gebrandschilderd glas uit 
eigen  collectie’ in Museum  
De Lakenhals

Prosper de Jong

Junior conservator kunstnijverheid

Gebrandschilderd raam  

voor Johan le Pla uit het  

St. Catharinagasthuis, Leiden 

Gerrit Bolten (restauraties 

door Jan Schouten en Roel 

Hildebrand) 

1683. Gebrandschilderd  

glas-in-lood

MUSEUM DE LAKENHAL LEIDEN

Roemer met gebrandschilderde  

wapens van Leiden, een onbekend  

familiewapen en twee zwanen

Anoniem

ca. 1660-1700. Glas en brandschildering,  

H 14,7, D 13,1 cm

MUSEUM DE LAKENHAL LEIDEN
Detail met de signatuur  

van Gerrit Bolten uit een  

gebrandschilderd raam  

voor Johan de Bye uit het  

St. Catharinagasthuis,  

Leiden (coll. Museum  

De Lakenhal Leiden)

Detail met het wapen van 

het Hoogheemraadschap  

van Rijnland

De gebrandschilderde 
roemer is verworven met 
steun van de Vereniging 
Rembrandt mede dankzij 
haar BankGiro Loterij 
Aankoopfonds
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Koolroos
Cornelis van Spaendonck (Tilburg 1756 – 1839 Parijs)

1790/1800. Olieverf op marmer op paneel, 20,8 x 24,8 cm
Gesigneerd linksonder: Corneille de Spaendonck

Herkomst: Verworven van de heer en mevrouw F.G.J. Willekens-Kooloos, ’s-Hertogenbosch (2010)

Het Noordbrabants Museum

’s-Hertogenbosch

Met de aankoop van een werk door Cornelis van 
Spaendonck ging een wens in vervulling om van 
deze uit Tilburg afkomstige kunstenaar een  
karak teristiek werk in eigendom te krijgen. Het 
vormt bovendien een waardevolle aanvulling op 
de collectie bloemschilderkunst van Het Noord-
brabants Museum, waarin het accent ligt op  

kunstenaars die afkomstig zijn uit de Zuidelijke 
Nederlanden en in het bijzonder de provincie 
(Noord-)Brabant. Daarnaast was het schilderij  
alleszins gunstig geprijsd dankzij een partiële 
schenking volgens een lijfrenteconstructie door 
de eigenaren, de heer en mevrouw F.G.J. Willekens- 
Kooloos uit ’s-Hertogenbosch.
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TWEE BROERS UIT TILBURG

Cornelis van Spaendonck (1756-1839) 
is altijd in de schaduw gebleven van 
zijn tien jaar oudere broer Gerard 
van Spaendonck (1746-1822), die als 
bloemschilder een grote reputatie 
heeft verworven.1 De jongere broer zal 
hem als zijn grote voorbeeld hebben 
gezien. Hun vader was Jan Anthony van 
Spaendonck, rentmeester van prins 
Willem van Hessen-Kassel (1682-1760), 
de militaire gouverneur van Breda. De 
prins had de heerlijkheid Tilburg en 
Goirle in 1710 gekocht, maar was daar 
nooit. Hij liet de administratie, met 
name het innen van de belastingen 
die voor hem een belangrijke bron 
van inkomsten waren, over aan zijn 
rentmeester Van Spaendonck. Die 
had graag gezien dat zijn oudste zoon 
Gerard ook een ambtelijke carrière 
maakte, maar Gerard koos voor het 
schildersvak. In 1764 ging hij in de leer 
bij Jacob Herreyns, een decoratie- en 
meubelschilder te Antwerpen. Vijf jaar 
later vestigde Gerard zich in Parijs en 
daar nam zijn carrière als miniatuur- en 
botanieschilder al snel een hoge vlucht. 
Waarschijnlijk op Gerards advies ging 
Cornelis in 1773 bij Herreyns’ zoon 
Willem Jacob Herreyns (1743-1827) 
in Mechelen in de leer. Daarna vertrok 
hij naar Parijs waar zijn broer hem 
onder zijn hoede nam. Gerard werd in 
1774 benoemd tot koninklijk minia-
tuurschilder en hij kreeg een woning 
toegewezen in het Palais du Louvre.  
Als vanzelfsprekend werd hij daarna lid 
van de prestigieuze Académie Royale de 
la Peinture, die in 1795 opging in het 
Institut de France waarvan Gerard van 
Spaendonck, samen met onder anderen 
Jacques-Louis David (1748-1825), een 
van de oprichters was. Cornelis was in 
1789 lid geworden van de Académie. 
Beide broers hadden volop succes als 
schilder van bloemstukken. Daarbij 
 profiteerde Cornelis van de grotere 

faam van Gerard door, met diens nadruk-
kelijke instemming, in zijn stijl te gaan 
werken. Ook liet Gerard wel eens schil-
derijen die bij hem besteld waren door 
zijn broer uitvoeren.

De Revolutie van 1789 zorgde welis-
waar voor grote omwentelingen in 
Frankrijk, maar die hadden voor beide 
schilders uit Tilburg geen ernstige ge-

volgen. Integendeel, Gerard werd door 
het nieuwe bewind in 1793 benoemd 
tot bestuurder van de botanische tuinen 
in Parijs, de Jardin des Plantes. Daar gaf 
hij les in de botanische schilderkunst als 
‘Professeur d’Iconographie naturelle’. 
Cornelis werd in 1795 aangesteld als 
artistiek directeur van de beroemde 
 porseleinfabriek te Sèvres. Hij schilderde 

Stilleven met rozen, lelietjes-van-dalen en fruit

Henriëtta Geertruida Knip

1834. Olieverf op paneel, 57 x 42,2 cm

HET NOORDBRABANTS MUSEUM ’S-HERTOGENBOSCH

Henriëtta Geertruida Knip was in Parijs een leerlinge van Gerard van 

Spaendonck geweest. Dit stilleven kon in 2010 voor het museum 

worden verworven met steun van de Provincie Noord-Brabant.

1. Voor een overzicht van leven 
en werk van de gebroeders 
Van Spaendonck, zie M. van 
Boven en S. Segal, Gerard  
& Cornelis van Spaendonck. 
Twee Brabantse bloemen-
schilders in Parijs, tent.cat. 
’s-Hertogenbosch (Noord-
brabants Museum) 1980. 
Het schilderij Koolroos 
werd pas later ontdekt en 
voor het eerst gepubliceerd 
in S. Segal, Een bloemrijk 
verleden. Overzicht van de 
Noord- en Zuidnederlandse 
bloemschilderkunst, 1600-
heden, tent.cat. Amsterdam 
(Kunsthandel P. de Boer) en 
’s-Hertogenbosch (Noord-
brabants Museum) 1982, 
nr. 82. Zie ook Gekoesterde 
schoonheid. Kunst uit  
Brabants privébezit, tent.
cat. ’s-Hertogenbosch 
(Noordbrabants Museum) 
2010, pp. 50-51.



     Schildpaddoos met miniatuur van een bloemstilleven

     Gerard van Spaendonck

     1780/90. Gouache op doos van schildpad, D 9 cm

     HET NOORDBRABANTS MUSEUM ’S-HERTOGENBOSCH

     Het Noordbrabants Museum heeft in de laatste 15 jaar twee  

     schildpad dozen met een bloemstilleven door Gerard van Spaendonck

     verworven, waaronder dit in 1999 aangekochte exemplaar.
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Parijs waar Gerard van Spaendonck 
hem hielp een artistieke loopbaan 
te beginnen. In 1808 diende Van 

Spaendonck een verzoekschrift in 
om de jonge Knip de Prix de Rome 

toe te kennen, zodat hij met deze gel-
delijke steun zich geheel aan de schilder-
kunst kon wijden. Dit verzoek werd 
ingediend bij koning Lodewijk Napoleon 
en het werd gesteund door negen leden 
van het Institut de France. Knips zuster 
Henriëtta Geertruida Knip (1783-1842) 
werd in Parijs een leerling van Gerard 
van Spaendonck en vestigde zich later als 
bloemschilderes in Nederland. 

DE VAN SPAENDONCKS IN HET 

NOORDBRABANTS MUSEUM

Het Noordbrabants Museum heeft van 
Gerard van Spaendonck twee schilde-
rijen in eigendom. Ze werden in 1978 
en 1985 aangekocht, beide keren met 
steun van de Vereniging Rembrandt. 
Ook heeft het museum van Gerard twee 
schildpaddozen met een bloemstilleven 
verworven; één door aankoop in 1999 
en één door schenking in 2007. Van 
Cornelis van Spaendonck heeft Het 
Noordbrabants Museum een bloemstil-
leven dat feitelijk eigendom is van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
en dat in 1980 in bruikleen is gegeven. 
Van beide broers kan het museum ook 
een aantal voorbeelden van hun grafisch 
werk tonen. 

Op het nieuw verworven schilderij 
zien we een koolroos en een aurikel 
(een soort sleutelbloem of primula) 
en een vergeet-mij-nietje liggend op 
een marmeren blad. De koolroos is in 
de loop van de 17de eeuw gekweekt. 
Verschillende Franse (Gallica) rozen 
werden gekruist, met de koolroos als 
resultaat. De bloem bleef tot het begin 
van de 19de eeuw populair toen hij 
werd verdrongen door de Chinese 
rozen. De drie waterdruppels op de 
roos zijn haarfijn en bijna tastbaar ge-
schilderd. Daarbij speelt het effect van 
de marmeren ondergrond een grote 
rol. Zowel Gerard als Cornelis hebben 
schilderijen op marmer gemaakt. Deze 
drager heeft een bijzondere werking op 
de voorstelling waarbij de helderheid 
sterk wordt vergroot. Het leidt tot een 
zeer fijn resultaat met uiterst subtiele 
kleurnuancess

Paul Huys Janssen

Conservator oude kunst

Op 25 mei jongstleden heropende Het Noordbrabants Museum 
zijn deuren na een renovatie en uitbreiding die in het voorjaar van 
2011 was begonnen. Het museum vormt nu met het Stedelijk 
Museum ’s-Hertogenbosch het hart van het Museumkwartier in de 
stad. Gezamenlijk bieden de musea het meest veelzijdige aanbod 
van cultuur in Zuid-Nederland: van archeologie, cultuurhistorie, 
oude en moderne meesters tot hedendaagse kunst en design. 

De collectie oude kunst wordt getoond in de zalen van de door 
Pieter de Swart in 1767/68 ontworpen gouverneurswoning. Voor 
de aankleding van de salons op de begane grond is teruggegrepen 
op de historische kleuren en materialen. In de gele salon is 
voortaan het schilderij Koolroos door Cornelis van Spaendonck te 
zien, dat enkele maanden vóór de tijdelijke sluiting kon worden 
verworven.

Cornelis van 
Spaendoncks Koolroos 
is verworven met steun 
van de Vereniging 
Rembrandt (mede 
dankzij haar BankGiro 
Loterij Aankoopfonds) 
en het SNS REAAL 
Fonds

bloemstukken die dienden voor de 
versiering van het serviesgoed. In 1800 
werd hij echter van deze taak ontheven, 
waarom is niet duidelijk. Als eerbe-
toon aan zijn kunstenaarschap ontving 
Gerard van Spaendonck in 1804 het 
Légion d’Honneur en werd hij in 1808 
door keizer Napoleon in de adelstand 
verheven. Zulk een eer is Cornelis nooit 
ten deel gevallen.

Beide broers onderhielden hun hele 
leven lang een drukke correspondentie 
met hun zusters Helena Maria en Maria 
Elisabeth en hun broer Jan Anthony 
junior in Tilburg. Als de gelegenheid 
zich voordeed brachten zij een bezoek 
aan hun geboortestad. De eveneens uit 
Tilburg afkomstige Josephus Augustus 
Knip (1777-1847) reisde in 1801 naar 
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Hollands landschap (het Gein) werd voor het eerst geëxpo-
seerd op de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel 
Tentoonstelling in Amsterdam in 1883. Roelofs schilderde 
zijn grote stukken speciaal voor belangrijke tentoonstel-
lingen. Om een goed zichtbare plek te bemachtigen, 
stuurden kunstenaars over het algemeen graag grote en 
kleurrijke werken in. Daarmee trokken ze de aandacht van 
mogelijke opdrachtgevers, die kleinere versies van het ge-
toonde stuk of iets anders op handzaam formaat bestelden. 

Waarschijnlijk daarom stuurde Roelofs in 1883 nog 
een tweede schilderij in, De invoering van de eerste Hollandse 
runderen in Amerika in de 17de eeuw. Hij wilde daarmee 
Amerikaanse kopers bereiken. De kunstkritiek was niet 
bijzonder positief over dit werk, dat we alleen kennen van 

Dordrechts Museum

Dordrecht

Hollands landschap (het Gein) 
Willem Roelofs (Amsterdam 1822 – 1897 Berchem) 

1883. Olieverf op doek, 109,5 x 174 cm
Gesigneerd rechtsonder: W. Roelofs

Herkomst: Particuliere verzameling (2012)

Dit kapitale Hollandse landschap van Willem Roelofs 
is een bijzonder mooi voorbeeld van zijn latere werk. 
Het is tevens een bewijs voor het meesterschap van 
Roelofs, die niet alleen kon ontroeren met kleine en 
intieme landschapsschetsen direct naar de natuur, 
maar ook wist te overweldigen met grote, zorgvuldig 
in het atelier gecomponeerde stukken. Een schilderij 
van deze grootte in deze kwaliteit ontbrak nog in het 
Nederlands openbaar kunstbezit. Het Dordrechts 
Museum kon dit werk met steun van de Vereniging 
Rembrandt uit een particuliere verzameling aankopen.   
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een afbeelding uit de catalogus bij de tentoonstelling, 
maar het werd wel naar Amerika verkocht en daar op  
verschillende plaatsen getoond.

Een schilderij met zo’n duidelijk verhalend onder-
werp is uitzonderlijk in het oeuvre van Roelofs, maar bij 
nadere beschouwing niet zo vreemd. Het hing immers 
op een tentoonstelling voor internationale handel in 
een aparte sectie voor moderne kunst. Nederlandse 
 runderen waren ook toen een belangrijk exportproduct 
en een symbool van nationale trots. Dat waren zeker 
overwegingen bij het idee voor een historiestuk, en 
deze wetenschap werpt een ander licht op Hollands 
landschap. De koeien aan de rivier zijn meer dan alleen 
stoffage, ze staan in het middelpunt. Het schilderij is 
daarmee behalve een evocatie van de zomerse polder 
ook een eerbetoon aan de koe. Anders dan Willem 
Maris, van wie een bekende uitspraak luidde dat hij 
geen koeien maar licht schilderde, was het Roelofs veel 
meer te doen om een zorgvuldige weergave van het vee. 

MELKBOCHT AAN DE SCHIE

In 1908 schonk de weduwe van Roelofs een grote te-
kening aan het Dordrechts Museum, Melkbocht aan de 
Schie. Dat was niet zomaar een studie of een schets, 
maar een succesvolle compositie van Roelofs, waarvan 
verschillende varianten bekend zijn. Eén daarvan hing 
in 1886 op een tentoonstelling van de Hollandsche 
Teeken-maatschappij. Over dit werk was de kunstkritiek 
wél enthousiast. De tekening werd geroemd als een 
van de fraaiste werken en hoewel zonder kleuren werd 
het ‘een wonder van kleur en lichttinteling’ genoemd. 
Roelofs zal vereerd zijn geweest met deze opgetogen 
reactie, maar enigszins overdreven was die wel. Zelf vond 
hij het in ieder geval nodig om geregeld de kleuren van 
het landschap op zijn schetsen en tekeningen te noteren 
zodat hij ze kon onthouden. Dat deed hij ook bij schetsen 
van koeien. Dan staat er bij zijn koeien bijvoorbeeld 
‘muisvale vlekken’, of ‘de hals bijna zwart’ of ‘uijer rood’ 

gekrabbeld. Koeien hadden in die tijd namelijk een 
vacht die per dier nogal kon verschillen van kleur en 
tekening. Die verschillen zijn goed te zien op Landschap 
met koeien aan de waterkant van Roelofs, ook in de collectie 
van het Dordrechts Museum. 

HET VEESTUK

In de eerste helft van de 17de eeuw ontwikkelde het vee-
stuk zich als een zelfstandig genre. Dat valt mede te ver-
klaren uit de bloeiende veehandel en het uitbreidend 
boerenbedrijf. Op schrale gronden zoals in Drenthe 
werd rundvee gefokt dat op de weiden van Groningen, 
Friesland en Holland werd vetgemest. Er was in die tijd 
nog geen sprake van rassen. Rundvee werd geïdentificeerd 
aan de hand van kleur, tekening en herkomst. In de wei 
liepen koeien met verschillende kleuren en patronen 
door elkaar, zoals eenkleurig rood, wit, zwart of muisgrijs, 
daarnaast blaarkoppen, lakenvelders en allerlei tussen-
vormen. Rood- en zwartbont zag je weinig. Er werd ook 
nog niet gericht gefokt om een specifiek soort rund 
te krijgen. Boeren wisten wel dat bij voortplanting de 
eigenschappen van de ouders aan de nakomelingen 
werden doorgegeven, maar men had geen idee hoe dat 
precies in zijn werk ging. Een wetenschappelijke onder-
bouwing van het fokken kwam pas aan het einde van de 
19de eeuw met de theorieën van Darwin en Mendel. 

Gedurende het eerste driekwart van de 18de eeuw 
werden relatief weinig veestukken geschilderd. Als 
belangrijkste reden daarvoor geldt de veranderende 
smaakopvatting. De late 17de en de eerste helft van de 
18de eeuw is de tijd van het classicisme. De schoonheid 
van het landschap werd geïdealiseerd en geïnspireerd 
op de klassieke oudheid. Het onderwerp van een schilderij 
moest volgens de toen heersende normen bovendien 
een verheffende waarde hebben; realistische veestukken 
pasten daar niet in. Een tweede, zelden genoemde, reden 
is dat ons land in de 18de eeuw wel drie keer getroffen 
werd door een zeer besmettelijke veepest waardoor in 
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grote gebieden geen koe of os meer te bekennen was. 
Deze ingrijpende gebeurtenissen zullen opdrachten 
voor veestukken zeker niet hebben bevorderd. 

In het laatste kwart van de 18de eeuw trok de  economie 
weer aan en kwam de handel in zuivel en vee weer op 
gang. Dan worden er ook weer veestukken geschilderd. 
Dat lijkt eerder een samenloop van omstandigheden 
dan dat er sprake was van een direct gevolg. Veeleer 
moet de oorzaak van de herleving van dit genre worden 
gezocht in het opkomende nationalisme en de daar-
aan gekoppelde herwaardering van het realisme van de 
schilders van de Gouden Eeuw. Paulus Potter en Aelbert 
Cuyp kregen bijvoorbeeld navolging in werken van de 
Dordtse schilders Jacob van Strij (1756-1815) en Gillis 
Smak Gregoor (1770-1843).

Hangt over de enigszins gekunstelde en geconstrueerde 
schilderijen van deze generatie nog een zweem van roman-
tiek, in de loop van de 19de eeuw zou – onder invloed 

van de Franse schilders van de School van Barbizon – een 
nieuw realisme in de landschapschilderkunst zijn intrede 
doen in het werk van de kunstenaars van de Haagse School. 

TERUG NAAR DE NATUUR

Willem Roelofs wordt beschouwd als de grote wegberei-
der van de nieuwe landschapschilderkunst in Nederland 
in de 19de eeuw. Hij ontwikkelde zich van een romanti-
cus, met gedetailleerde schilderijtjes van ruïnes en eiken, 
tot een schilder van realistische landschappen waarmee 
hij de ‘adem van de natuur’ direct voelbaar wilde maken. 
De schilder vestigde zich in 1847 te Brussel en daar 
maakte hij kennis met de nieuwe Franse landschapskunst 
die op de Expositions Générales in Brussel, Antwerpen en 
Gent al in de jaren veertig van de 19de eeuw te zien was.  

In 1852 ging Roelofs voor enkele maanden naar 
Barbizon om daar in de omgeving te werken. Hij bracht 
het devies van de schilders van Barbizon retournons à la 
nature over op de Hollandse landschapschilderkunst. 
Zijn invloed was zo groot dat een recensent in 1862 in 
de Kunstkronijk mopperde dat alle landschappen op die 
van Roelofs leken. Zelf bracht hij vanaf ongeveer het 
midden van de jaren vijftig de maanden augustus en 
september op tal van plekken in Nederland door. 

Roelofs maakte veel olieverfstudies, direct naar de na-
tuur, waarmee hij het moment wilde vastleggen. Bewolkte 
luchten en schuin invallend strijklicht bij zonsopgang of 
-ondergang, de atmosfeer na een regenbui of voor het 
onweer wanneer het Hollandse licht zijn spectaculaire 
kwaliteiten krijgt – Roelofs kon het weergaloos weer-
geven. Zijn atelierstukken daarentegen zijn altijd zorg-
vuldig opgebouwd. In het atelier moest aan de impressie 
van de natuur, nog ‘het gevoel’ worden toegevoegd. In 
zijn latere jaren werd zijn succes enigszins overvleugeld 
door de schilders van de Haagse School. Roelofs schil-
derde wel meer dan in de beginjaren met een lossere 
en snellere toets, maar hij bleef tot op het laatst in zijn 
eigen idioom doorwerken. 
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Hoewel hij verschillende onderwerpen schilderde, zoals 
bosgezichten of plassen met riet, waterlelies en eenden, 
is Roelofs vooral bekend vanwege zijn landschappen met 
koeien aan de waterkant. Door vaak direct in de  natuur in 
olieverf te schetsen en door veel variaties op het thema in 
composities uit te werken, ontwikkelde hij een virtuositeit 
op dit gebied. 

ROOD- EN ZWARTBONTE KOEIEN

Rond de tijd dat Roelofs Hollands landschap (het Gein)  
schilderde was het Nederlandse stamboekvee zeer gewild. 
Zo werd omstreeks 1885 de koe Aagje, gefokt door  
G. Stapel te Westblokker, voor 5000 gulden naar Amerika 
verkocht. Dat weten we zo precies door de stamboeken die 
in 1874 en 1879 voor Nederland respectievelijk Friesland 
werden ingevoerd. Stamboeken waren adresboeken van 
fokkers waarin de afstamming van hun dieren werd vastge-
legd. Ze waren vooral bedoeld voor buitenlandse kopers 
die graag betaalden voor runderen van ‘goede afkomst’. 
Tussen 1883 en 1885 werd driekwart van al het stamboek-
vee door Amerikanen opgekocht en geïmporteerd. 

Wie dus in 1883 naar dit Hollands landschap (het Gein) 
op de Amsterdamse wereldtentoonstelling heeft gekeken 
zal niet alleen de adem van de natuur hebben gevoeld, die 
Roelofs met zoveel kunde op de kijker heeft overgebracht, 
maar zag ook een gewild exportproduct en een economi-
sche factor in Hollands welvaren. De opmerkzame kijker 
van toen is het misschien ook opgevallen dat in dit land-
schap alleen zwartbonte en roodbonte koeien staan. Voor 
ons heel gewoon, maar toen nog niet. Door de invoering 
van de stamboeken ging men gericht fokken op runderen 
met gewenste eigenschappen omdat buitenlandse kopers, 
alweer vooral de Amerikanen, een voorkeur hadden voor 
koeien met een bepaalde kleur en tekening. Daarom werden 
alleen nog de rood- en zwartbonte koeien en blaarkoppen 
opgenomen in de boeken. Die werden beschouwd als  
zuivere Hollandse rassen. De Amerikaanse kopers hebben 
er dus voor gezorgd dat wij zwartbonte runderen als  
authentiek Hollands zijn gaan beschouwens

Gerrit Willems

Conservator moderne en hedendaagse kunst

Met dank aan Marleen Felius, die binnenkort promoveert op een onderzoek 
naar de verwantschap tussen runderrassen en genereus haar kennis deelde 
voor dit artikel. 
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Kunstvragen

Cécile Bloys van Treslong (1982) 
Financiële functie bij de Vereniging Rembrandt, lid van de 
Vereniging Rembrandt sinds 2012

 
Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Als kinderen gingen we altijd met onze 
ouders mee naar musea en ook regelmatig 
naar kijkdagen van veilinghuis Glerum in 
Den Haag. Wij werden gestimuleerd zelf 
rond te kijken om aan het einde aan onze 
ouders te laten zien wat we het mooiste 
vonden. Door zo over kunst te praten  
ontwikkel je je smaak en gevoel ervoor.’ 

Herinnert u zich nog uw eerste  
kunstreproductie?
‘Dat waren de jaarlijkse kunstkalenders 

die bij mijn grootmoeder in Duitsland hingen. Mijn broertje en ik 
bladerden die altijd door. Ik herinner me dat we een keer in het 
Mauritshuis waren en een schilderij ontdekten dat we herkenden, 
waarop we in koor tegen onze moeder riepen “Kijk, daar hangt 
haar schilderij!”’ 

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Op de kunstmarkt op de Lange Voorhout in Den Haag heb ik met 
mijn broertje een ets gekocht van een leeuw. We hadden kort daar-
voor een tentoonstelling van etsen van Rembrandt bezocht en wilden 
graag zelf een zo’n prachtige, échte ets aan de muur hebben...’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Na de middelbare school heb ik een half jaar in Parijs gewoond. 
Daar waren de musea elke eerste zondag van de maand gratis 
en zo heb ik op 18-jarige leeftijd alle musea van de stad gezien. 
Musée Rodin en Musée Carnavalet spraken me aan, beide onder 
andere door de combinatie van museum en tuin. Dat laatste vind 
ik ook leuk aan Museum Van Loon in Amsterdam.

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Dat is een lastige vraag om te beantwoorden. Maar ik denk dan 
vooral aan aankopen waar iets wordt gered, wanneer een werk 
wordt behouden voor de locatie waar het thuishoort, zoals laatst 
de 16de-eeuwse wandtapijten voor Kasteel de Haar. Met mijn 
Caiuslidmaatschap heb ik een eerste zichtbare stap in deze  
richting gezet.’

Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen  
verzameling aan een museum willen schenken, om iedereen van 
mee te kunnen laten genieten?
‘Het gevoel voor kunst heb ik van jongs af aan meegekregen.  
Daar ben ik dankbaar voor, want dat is iets waar ik gelukkig van 
word. Dat geluksgevoel zou ik graag aan anderen geven door  
dingen te delen.’
 

Willem Roelofs’ Hollands landschap (het Gein) is verworven met 
steun van de Vereniging Rembrandt en de BankGiro Loterij
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De argeloze bezoeker van het Centraal Museum zal in 
de projectkamer waar Prooff Stand van Jurgen Bey is op-
gesteld enigszins verwonderd staan. Het enorme raam 
dat de projectkamer karakteriseert, biedt vanuit een 
zeker standpunt – waar vóór 1999 de entreehal was – 
een vervreemdende aanblik van objecten, waardoor het 
nog ingewikkelder is te duiden waarnaar de bezoeker 
precies kijkt. In de projectkamer zelf neemt die ver-
wondering alleen maar toe. De buitengewoon smalle, 

hoge tentoonstellingsruimte is volgezet met objecten. 
Door de gestapelde vloerdelen, los geplaatste wand- 
panelen, prototypen voor meubels en interieurstukken 
lijkt zij eerder op een magazijn dan op een vertrouwde 
museumzaal. De overheersende indruk is die van een 
werkplaats. 

En dat is precies de bedoeling. Jurgen Bey heeft Prooff 
Stand ontworpen als een model voor een werkplaats als 
een ‘collectieve binnenruimte’. Hij denkt daarbij aan 
nieuwe manieren van werken en sociale interactie tussen 
mensen, zoals die zich ontwikkelen op de campus van 
een universiteit, of bij de inrichting en het gebruik van 
een bibliotheek. Zijn inspiratiebron is in het bijzonder 
de manier waarop bezoekers van deze verblijfplekken 
zich verhouden tot elkaar en tot de totale sfeer van 
 interieur en exterieur. Sommige onderdelen in de Prooff 
Stand zijn bestaande ontwerpen, andere zijn speciaal 
hiervoor ontworpen maar kunnen ook buiten dit ver-
band functioneren. De wand- en vloerpanelen schetsen 
de context van de objecten en geven samenhang aan 
het geheel. Omvang, inrichting en wijze van plaatsen 
kunnen sterk variëren. Hoewel het gehele ontwerp in 
essentie een ‘work in progress’ is, heeft elk stadium  
een autonome waarde. Je zou kunnen zeggen, dat de 
onderlinge relatie van de objecten sterker is dan de  
ontwerpen die Jurgen Bey in de jaren daarvoor heeft  
gemaakt. Het mooie is dat de bezoeker zich nu in een 
museale variant kan onderdompelen.

INTERNATIONAAL DISCOURS

Prooff Stand is meer dan een verzameling stoelen, tafels, 
bureaus, banken, lampen, bewerkte vloer- en wand-
panelen, een elektrische eenpersoonsauto. Het is een 
verhaal over de ontwikkeling van design van de afgelopen 
twee decennia. 

De discipline toegepaste kunst en vormgeving, waar 
het werk van Jurgen Bey uit voortkomt, heeft in het 
laatste kwart van de 20ste eeuw een stormachtige ont-
wikkeling doorgemaakt. Vóór die tijd, in de periode 
dat het modernistische gedachtegoed en stijlidioom 
dominant waren in de westerse architectuur en vorm-
geving, gold het adagium ‘form follows function’.1 
De vormgeving van een object diende de functie ervan 

Centraal Museum

Utrecht

Prooff Stand
Jurgen Bey (geb. Soest 1965)

1996-2009. Diverse materialen
Herkomst: Verworven van de kunstenaar (2012) 

Prooff Stand, de recente verrijking van de collectie van het Centraal 
Museum, is meer dan een verzameling voorwerpen. Het is een  
verhaal over de ontwikkeling van design in de afgelopen 20 jaar.
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en was daarom veelal terughoudend in vorm, kleur en 
materiaalgebruik. ‘Less is more’ was het uitgangspunt.2 

Het postmodernisme uit de jaren zestig heeft daar met 
zijn koppeling van hoge en lage cultuur korte metten 
mee gemaakt. Tegenwoordig is de diversiteit aan stijlen 
enorm vergroot, en heeft de discussie over wat design 
zou kunnen of moeten zijn een heel eigen en belang-
rijke positie ingenomen. Deze discussie is des te interes-
santer, omdat zij een breed scala aan maatschappelijke 
opvattingen weerspiegelt. Nederlandse ontwerpers en 
ontwerpen spelen in dit discours een belangrijke, zo 
niet leidende rol, ook vanuit internationaal perspectief. 

Deze rol werd voor het eerst groots opgepakt door 
de stichting Droog Design van initiatiefnemers Renny 
Ramakers en Gijs Bakker. Al in de eerste helft van de 
jaren negentig heeft Droog Design de internationale 
aandacht op Nederlandse ontwerpers en Nederlands 
 ontwerp weten te vestigen. Kwaliteiten die de aandacht 
trokken waren de conceptuele benadering, het gebruik 
van eenvoudige materialen en de vaak humoristische uit-
werking. Kenmerkend voor de Nederlandse vormgeving is 
dat de discussie niet alleen wordt gevoerd via manifesten 
of andere theoretische geschriften, maar dat de objecten 
zelf als bijdrage aan het discours worden ervaren.

Jurgen Bey is als ontwerper van meet af aan betrokken 
geweest bij deze ontwikkeling en positioneerde zijn visie 
met zijn werk krachtig en met nadruk. Een sprekend en 
vroeg voorbeeld daarvan is de boekenkast uit 1991 van 
hout, papier, hardboard en rubber, die meegroeit met 
het boekenbezit van de eigenaar. Jurgen Bey wist in deze 
ontwikkeling een positie te verwerven en tegelijkertijd 
ook autonoom te blijven door er een eigen draai aan 
te geven. In Beys activiteiten als ontwerper is altijd een 
eigen visie aanwezig geweest, die zich desalniettemin 
wist te plooien naar de tijdgeest. Voor het Centraal 

Museum was dat de essentiële reden om zijn werk al 
vroeg aan te kopen, samen met dat van ontwerpers van 
het eerste uur van Droog Design. In retrospectief is 
het een vooruitziende blik van conservator Ida van Zijl 
geweest om vroeg en slagvaardig werken van Jurgen Bey 
te verzamelen en hem te betrekken bij opdrachten voor 
het door Enric Miralles gerenoveerde vernieuwde stad-
huis van Utrecht.3

In de afgelopen twee decennia heeft Jurgen Bey, nu 
directeur en hoofdontwerper van Studio Makkink & Bey, 
tevens directeur van het Sandberg Instituut en docent 
aan het Royal College of Art in Londen, talloze objecten 
en interieurs ontworpen die vaak balanceren op de 
grensvlakken tussen vormgeving, beeldende kunst en 
architectuur. Vrijwel altijd zijn zij gebaseerd op een sterk 
inhoudelijk en theoretisch concept. Het is een voordeel 
voor het museum dat Beys werk niet echt duidelijk te re-
lateren is aan een bepaalde nieuwe stroming als destijds 
Droog Design. Daardoor is het mogelijk zijn specifieke 
ontwikkeling te blijven volgen. Het werk sluit tevens aan 
op het artistieke belang van het museum. In deze onder-
stroom van eigenzinnigheid is Prooff Stand een cruciale 
acquisitie. Het verenigt een eigenzinnige instelling met 
een brede visie, en laat de bezoeker daar mede door de 
inrichting fysiek mee kennismaken. De intensiteit van 
deze kennismaking zal nog groter zijn wanneer Jurgen 
Beys Prooff Stand wordt gebruikt als werkplaats bij de 
tentoonstelling die in september 2013 in het Centraal 
Museum van start gaat.4 

De werkplaatsgedachte van het Centraal Museum 
komt als educatieve visie sinds 2010 tot uitdrukking 
in het programma. De inspiratiebronnen van het 
museum zijn dezelfde als die van Bey, een campus of 
bibliotheek, maar ook een kunstacademie, de Vrije 
School en het  antroposofisch onderwijs, of – voor mij 
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Noten

1. De Amerikaanse architect Louis  Sullivan 
(1856-1924) wordt gezien als de 
grondlegger van het functionalisme in 
de bouwkunst. Hij verklaarde: ‘form 
follows function’, hetgeen de basis is 
van het functionalisme; men vertrekt 
altijd vanuit de functie van het gebouw, 
de vorm volgt dan vanzelf.

2. Oorspronkelijk komt ‘Less is more’ uit 
een gedicht van de Engelse dichter 
Robert Browning (1812-1889) getiteld 
Andrea del Sarto-the Faultless Painter. 
De architect Ludwig Mies von der Rohe 
(1886-1969) adopteerde de frase met 
verwijzing naar minimaal en functioneel 
ontwerp. 

3. Ida van Zijl neemt in september 2013 
na 35 jaar verbonden geweest te zijn 
aan het Centraal Museum afscheid 
vanwege het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd. Zij wordt 
internationaal gezien als dé kenner van 
het werk van Gerrit Rietveld en Truus 
Schröder, en specialist op het gebied 
van Nederlands vormgeving. Zij zal 
zich gaan toeleggen op een proefschrift 
over het werk van Gerrit Rietveld. 

4. Samen met Jurgen Bey werkt Ida van Zijl 
aan een overzichtstentoonstelling van 
Beys werk, gebaseerd op het thema 
van de Zeven Hoofdzonden. 

5. In oktober 2012 opende het Centraal 
Museum zijn collectietentoonstelling 
‘Dit is het Centraal Museum’. Met 50 
topstukken, zowel historische objecten 
als kunstwerken, die individueel maar 
chronologisch en op thema gemengd 
zijn opgesteld, wordt 1000 jaar Utrechtse 
verzamelgeschiedenis over het voetlicht 
gebracht.
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persoonlijk – een historisch voorbeeld als het Bauhaus. 
De tentoonstellingsbezoeker kan kiezen voor avontuur 
door zelf aan de slag te gaan in een werkplaats en voort 
te bouwen op wat hij of zij ziet, ervaart, herkent of niet 
herkent. Kortom, de bezoeker kan kiezen onderdeel te 
worden van het museum, en op die manier het museum 
dieper in zijn of haar leven te verankeren. 

PROOFF STAND EN DE COLLECTIE NEDERLAND

Vormgeving en toegepaste kunst worden door verschei-
dene musea verzameld, onder andere door Museum 
Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en het Stedelijk 
Museum in Amsterdam. Hoewel er geen officiële  
verdeling is afgesproken, houden de musea zich in het 
algemeen wel aan bepaalde aandachtsgebieden. Het 
Stedelijk Museum richt zich bijvoorbeeld naast de zoge-
noemde autonome vormgeving meer op industriële 
vormgeving. De verwerving van Prooff Stand sluit aan bij 
een van de onderscheidende  kenmerken van de afde-
ling toegepaste kunst en vormgeving van het Centraal 
Museum, namelijk het verzamelen van grotere entiteiten 
(ensembles). De werking van het totaalbeeld dat de  
bezoeker te zien krijgt, is belangrijker dan de kwaliteit 
van de individuele stukken.

Een voorbeeld van zo’n ensemble is de Lion Cachet-
kamer, gerealiseerd tussen 1907 en 1910 en aan het 
 museum geschonken in 1959. Dit schitterende Neder-
landse interieur uit het begin van de 20ste eeuw neemt 
een vaste en prominente plaats in binnen de vorig jaar 
gerealiseerde semipermanente opstelling van topstuk-
ken.5 In de jaren tachtig van de vorige eeuw is op deze 
aanwinst voortgeborduurd door opdrachten voor een 
modernistische en een postmodernistische stijlkamer 
van de hand van respectievelijk Manfred Kausen en Ed       
Annink. Het Rietveld Schröderhuis is in 1987 geopend 

voor het publiek onder beheer van het Centraal Museum 
en de modelwoning in de Erasmuslaan uit 1931 is in 
2002 toegevoegd aan de collectie. Annink, Kausen, 
Rietveld en Lion Cachet verbinden alle vier naar eigen 
idee en inzicht alle aspecten van een interieur aan een 
exterieur en smeden daarmee één samenhangend beeld. 
Daarbij zijn al de verschillende componenten die ze 
gebruiken, tapijt, meubels, plafonddelen, kasten en 
wandstukken ook los te zien en te waarderen, omdat ze 
een sterke eigen visuele kwaliteit hebben.

Prooff Stand is exact vanuit deze werking een zinvolle 
en kwaliteitsvolle verrijking van de collectie van het 
Centraal Museum. Een heel specifiek toegevoegde 
waarde van de aankoop is de relatie met de collectie 
en het beleid van het Centraal Museum, waar het gaat 
om de focus op het kunstenaarschap. Dit werkt als ver-
bindend element tussen de verschillende disciplines en 
verzamelgebieden. Prooff Stand is evenals het Rietveld 
Schröderhuis een prachtig voorbeeld van een totaal-
werk waarbij decoratie, autonome beeldende kwaliteit, 
manifest en experiment, samenvallen in één beeld. De 
zeggingskracht van deze projecten en interieurs is vele 
malen groter dan de individuele stukken. 

De vooraanstaande rol die het Nederlandse design op 
het wereldtoneel speelt, vindt nog niet altijd zijn weerslag 
in de Collectie Nederland. Dat geldt des te meer voor 
de meer monumentale stukken, terwijl bij dergelijke 
werken het behoud in de praktijk alleen gegarandeerd 
kan  worden in een museale omgeving. Kan de bezoeker 
van het museum dan ook nog actief worden betrokken, 
zoals bij Prooff Stand het geval is, dan is de zeggingskracht 
ook echt levend!s

Edwin Jacobs

Directeur  

Postmoderne stijlkamer

Ed Annink, 1985 (opgesteld 15-10-2012 – 8-12-2012)

CENTRAAL MUSEUM UTRECHT

Moderne stijlkamer

Manfred Kausen, 1982 (opgesteld 1-3-2013 – 5-5-2013)

CENTRAAL MUSEUM UTRECHT

Prooff Stand is verworven 
met steun van de 
Vereniging Rembrandt, 
het Mondriaan Fonds en 
de BankGiro Loterij.
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NIEUWS VAN DE VERENIGING

Voor de leden...

Terugblik op TEFAF 2013
In maart van dit jaar trokken kunstliefhebbers weer in groten getale naar Maastricht om de TEFAF 
te bezoeken. De organisatie mocht ruim 70.000 bezoekers verwelkomen. Dankzij haar vrijgevigheid 
kon ook de Vereniging Rembrandt er met een stand aanwezig zijn. 

Twee steunaanvragen bij de Vereniging Rembrandt 
voor werken die op de TEFAF waren, zijn inmiddels 
gehonoreerd: een historiestuk door Cornelis Buys 
voor Stedelijk Museum Alkmaar (zie p. 45) en 
Berglandschap met de Heilige Hieronymus uit 
1592 door Paul Bril voor het Mauritshuis, een uit-
zonderlijk mooi bewaard schilderij op koper. Beide 
aanwinsten zullen in het volgende Bulletin uitge-
breid aan de orde komen.

Net als vorig jaar was er veel belangstelling 
voor de TEFAF-tips, de lijst met kunstwerken die 
u volgens leden en bezoekers van de beurs zeker 
niet mocht missen. Bezoekers kwamen die tips 

aan het begin van de beurs halen om aan het 
einde van de dag terug te komen met aanvullin-
gen. De genoemde kunstwerken geven een 
mooie indruk van de breedte van interesse bij 
onze leden.

De 17de eeuw was goed vertegenwoordigd met 
onder andere een stilleven door Adriaen Coorte, 
een tronie door Jan Lievens en een genrestuk door 
Jan Steen, de 20ste eeuw met een stadsgezicht 
door Maurice de Vlaminck en enkele andere  
werken, maar er waren ook onverwachte objecten 
die de aandacht hebben getrokken, zoals een 
19de-eeuwse broche en een Japanse klok.

April, feestmaand voor 
het openbaar kunstbezit
De maand april stond, zo leek het, geheel  
in het teken van de opening van het Rijks-  
museum. Kranten, televisie, iedereen was er 
vol van. Heel Nederland werd bewust van 
wat in het Rijksmuseum verzameld is door  
en voor Nederland. En heel Nederland was 
trots op dit bezit, opnieuw te zien in het  
gerenoveerde gebouw.

Dat geldt zeker voor de leden van de Vereniging 
Rembrandt, die in de traditie van de Vereniging 
tot op de dag van vandaag bijdragen aan de 
collectie van het Rijksmuseum. Een paar dagen 
voor de officiële opening viel bij hen het boekje 
Rijksmuseum, met dank aan de Vereniging 
Rembrandt op de deurmat. Een zeer gewaar-
deerd geschenk van het Rijksmuseum.

Een week na de opening, op 20 april 2013, 
meldden 2000 Rembrandtleden uit heel 
Nederland zich bij de nieuwe ingang van het 
Rijksmuseum, om tijdens een exclusieve ont-
vangst al die verzamelde schatten weer bijeen 
te zien. Voor velen een weerzien, een her-
nieuwde kennismaking, een ophalen van her-
inneringen aan een eerste bezoek met ouders 
of grootouders.

Dank aan de directie van het Rijksmuseum, 
voor het boekje en voor de ontvangst, maar 
ook voor de fantastische manier waarop zij er 
meer dan in geslaagd zijn elke Nederlander 
bewust te maken van het belang van een rijk 
nationaal openbaar kunstbezit. 

Rijksmuseum, met dank aan de Vereniging Rembrandt

VERENIGING 
REMBRANDT
ALS JE OM
KUNST GEEFT 

Rijksm
useum

, m
et dank aan de Vereniging Rem

brandt

De Vereniging Rembrandt heeft sinds haar 
oprichting in 1883 bijgedragen aan de  
verwerving van talloze kunstwerken voor het 
Rijksmuseum. Schilderijen, tekeningen, prenten, 
beeldhouwwerk, zilver en goud, meubelen en 
keramiek. Objecten van voor de jaartelling tot uit  
de 20ste eeuw, gemaakt in Hollandse steden als 
Amsterdam, Haarlem en Dordrecht, maar ook  
in Parijs, Florence en Gdansk tot in India, China  
en Japan. Tekenend voor de kwaliteit van deze 
aanwinsten is dat een grote hoeveelheid hiervan  
een prominente plaats heeft gekregen in het  
nieuw ingerichte Rijksmuseum. Dit boekje  
neemt u mee langs een aantal hoogtepunten.

VERENIGING 
REMBRANDT
ALS JE OM
KUNST GEEFT 

Galerie Noortman: Stilleven met asperges, 
aardbeien en bessen door Adriaen Coorte  

‘Vanwege de zeldzaamheid van  
de schilder en de kleuren’

– J.W.W. Rutgers van Rozenburg –

Bernheimer – Colnaghi: Portret van een  
oude man met baard door Jan Lievens 

‘De onbeschilderde delen in de 
baard van de oude man brengen  
je nog dichter bij de kunstenaar. 
Mooi gebruik van imprimatura.’

– Ronald Bazuin – 

Galerie Véronique Bamps: Broche met diamanten  
en email door Audouard Frères in Parijs, ca. 1850

‘Uit de nalatenschap van  
Elsa Schiaparelli’ 
– Fréderique Westerhoff –

Alon Zakaim: Bords de la Seine 
door Maurice de Vlaminck 

‘Een mooi fris werk (kleurenpracht) 
zoals je niet van De Vlaminck  
gewend bent (meestal werk met  
donkere blauwen en grijzen)’

– Mario van der Ent –
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Hollandse Nieuwe 2013: 
plafondstuk door Abraham Busschop
Zaterdag 15 juni is tijdens een feeste-
lijke bijeenkomst bekendgemaakt welk 
van de tien aankopen, gepresenteerd 
in het programma Hollandse Nieuwe, 
de meeste stemmen heeft gekregen 
als beste aankoop. Het Dordrechts 
Museum bleek zeer overtuigend in zijn 
presentatie van het plafondstuk De raaf 
die beroofd wordt van de veren waar-
mee hij zich had getooid en eindigde 
daarmee op de eerste plaats.

Het programma Hollandse Nieuwe,  
uitgezonden door de AVRO, wordt  
mogelijk gemaakt door het Mondriaan 

Fonds, het VSBfonds en de Vereniging 
Rembrandt. Het doel is zo veel mogelijk 
mensen te laten zien waarom een museum 
een werk wil aankopen en waarom wij 
als fondsen daar graag aan bijdragen.

De aanwinst die de meeste stemmen 
behaalde, is aangekocht met steun van 
de Vereniging Rembrandt, mede dankzij 
haar BankGiro Loterij Aankoopfonds en 
haar Willem en Mary Reus-de Lange 
Fonds, en het VSBfonds. Mocht u de 
presentaties van de 10 deelnemende 
musea nog eens willen zien, ga dan  
naar www.verenigingrembrandt.nl onder 
de Vereniging, film en geluid.

Onbeheersbaar Erfgoed: 
zonder kennis geen keuze
De Rembrandtlezing die Rudi Ekkart in  
november 2012 hield over het dreigend verlies 
aan kennis en inhoudelijkheid binnen musea,  
is nu ook in druk verschenen. De tekst is  
opgenomen in Onbeheersbaar Erfgoed: zonder  
kennis geen keuze, een publicatie naar aanlei-
ding van een symposium georganiseerd door de 
Ottema-Kingma Stichting.

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) in Leeuwarden, 
zelf eigenares van een omvangrijke collectie, hield 
op 2 november 2012 een symposium over be-
houd- en verzamelproblemen in een tijd waarin 
er tevens een terugval aan specifieke kunst- en 
cultuurhistorische kennis is te signaleren. Behoud 
en bescherming van het één, betekent afstoting 
of ‘ontzameling’, van het ander, maar zonder 
kennis geen keuze. Op dit symposium spraken 
diverse specialisten, onder wie prof.dr. Sible de 
Blaauw, prof.dr. Paul Schnabel en prof.dr. Marlite 
Halbertsma. De OKS heeft in samenwerking  
met de Radboud Universiteit Nijmegen, mede- 
organisator van het symposium, de bijdragen 
van de sprekers 
gebundeld in  
een boek.

De publicatie 
Onbeheersbaar 
Erfgoed: zonder 
kennis geen 
keuze, Nijmegen 
2013, telt 160 
pagina’s en is 
voor € 15,- (excl. 
verzendkosten)  
te bestellen via 
www.oks.nl.

Vereniging Rembrandt verwelkomt ruim 500 nieuwe leden
De Vereniging Rembrandt zet 
zich actief in om haar naams-
bekendheid te vergroten, maar 
vooral ook om haar missie 
onder een grotere groep men-
sen bekend te maken. Dit werpt 
vruchten af. In de eerste helft 

van 2013 mochten wij ruim 500 
nieuwe leden verwelkomen. Een 
resultaat om trots op te zijn!

Een speciaal welkom voor de 
heer Blom en mevrouw Hertogh, 
die de reden voor hun aanmelding 

met ons wilden delen: ‘Sinds 
begin april 2013 zijn wij lid van 
de Vereniging Rembrandt. Als lid 
van de Vereniging steun je een 
goed doel en de Rembrandtkaart 
stelt ons in de gelegenheid om 
hier dagelijks van te genieten. 

Kunst ontroert en verrijkt.  
Kunst raakt een diepere laag in 
het dagelijks leven. Wij zijn lid 
van de Vereniging omdat het 
belangrijk is te behouden wat 
mooi is’. 



 
     

NIEUWS VAN DE VERENIGING

Introductieontvangst 
Mauritshuis & 
Gemeentemuseum  
Den Haag

Nieuwe leden zijn altijd welkom bij de 
Vereniging Rembrandt. Daarom organi-
seerde zij op 6 juni een ontvangst in het 
Gemeentemuseum Den Haag, waarvoor 
leden waren aangemoedigd een introducé 
mee te nemen.

Twee recent door de Vereniging gesteunde 
werken stonden tijdens deze ontvangst 
centraal: het Stilleven met kazen,  
amandelen en krakelingen van omstreeks 
1615 door Clara Peeters voor het 
Mauritshuis – dat voor de duur van de 
verbouwing een onderkomen heeft in het 
Gemeentemuseum –  en een drieluik zon-
der titel uit 1971 door Paul Thek voor het 
Gemeentemuseum Den Haag. Voor deze 
bijeenkomst waren de leden uitgenodigd 
die 17de-eeuwse schilderkunst en/of  
moderne kunst als interessegebied hebben 
opgegeven.

Vereniging Rembrandt in 1929:  
‘Het geldt uw zaak’
In 1929 deed het Nationaal Comité ‘Vereeniging 
Rembrandt’ onder het motto ‘Het geldt uw zaak’ 
een oproep aan alle Nederlanders om 1 miljoen 
gulden bijeen te brengen ‘om aankopen, waar-
mee grote bedragen gemoeid zijn definitief aan 
een onzer musea ten geschenke te kunnen  
geven [...]. De concurrentie van de musea in het 

buitenland, van de rijke kunstliefhebbers, is zoo  
groot geworden, dat zonder belangrijke sommen 
niets van beteekenis meer te bereiken is’.

Deze oproep heeft jarenlang ingelijst in de  
werkkamer van mr. W.O. Koenigs gehangen, 
voorzitter van de Vereniging Rembrandt van  

1984 tot 1996. Onlangs schonk mevrouw 
Koenigs-de Jonge hem aan de Vereniging. 
Daar hangt hij nu aan de wand, als  
herinnering aan wat in 1929 bereikt werd: 
met deze oproep als sluitstuk van de 
actie werd uiteindelijk een half miljoen 
gulden opgehaald. Uit de tekst blijkt  
dat dit met kleine en grote bedragen  
gebeurde, van tweemaal 1 gulden tot 
tweemaal 25.000 gulden.

De tekst uit 1929 is nog onvermin-
derd van toepassing. En zoals het toen 
ging, zo gaat het nog steeds. Alle bijdra-
gen bij elkaar maken dat de Vereniging 
nog steeds het verschil kan maken. En 
werd ter gelegenheid van deze oproep 
een speciale kleurendruk voor de krant 
gemaakt met een afbeelding van de 
eerder gesteunde Serenade door Judith 
Leyster, zo organiseert de Vereniging 
nu vele bijeenkomsten voor haar be-
trokken leden.

Naast de Voorjaarsontvangst van  
20 april in het Rijksmuseum voor alle 
leden, waren er de afgelopen maanden 
nog tal van bijzondere ontvangsten. 
Op de volgende pagina’s geven wij u 
graag een indruk hiervan.

Voor de leden...
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Rembrandtdiner voor Gildemeesters
Op 21 mei vond het eerste Rembrandtdiner  
voor Gildemeesters van de Vereniging 
Rembrandt plaats. Het begin van een nieuwe 
traditie om jaarlijks op een wisselende bijzon-
dere locatie een diner te organiseren speciaal 
voor de leden met een Gilde- of Hollandse 
meesterlidmaatschap. Deze eerste keer was  
dit in het sprookjesachtige Kasteel de Haar.

Mede met steun van Vereniging Rembrandt  
en Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit zijn  
in 2011 drie 16de-eeuwse wandtapijten voor  

 
het kasteel behouden. Met deze bijzondere  
aankopen op de achtergrond verwelkomde  
de Vereniging deze avond 67 nieuwe Gilde-
meesterleden. 

Reinier Baarsen, conservator meubelen van  
het Rijksmuseum Amsterdam, luisterde deze 
avond op met een toelichting over de (kunst)- 
historische waarde van het gebouw, de collectie 
en de tapijten in het bijzonder. Als speciale gast 
gaf Alexandra van Zuylen van Nijeveld, oud- 
bewoonster van het kasteel, een inkijk in de rijke 
geschiedenis van de familie en het gebouw. 

Ontvangsten Titus Cirkel
 
Een van de privileges die horen bij een lid-
maatschap van een Rembrandtcirkel is het 
jaarlijkse diner in een door het fonds gesteund 
museum. Op 30 mei is het Titus Jaardiner, 
voorafgegaan door de Titus Jaarvergadering, 
georganiseerd in het Museum Moderne Kunst 
Arnhem (MMKA).
 
In 2012 steunde de Titus Cirkel de door het 
MMKA gedroomde aankoop van de video-
installatie Disorient van Fiona Tan uit 2009, die 

voor het eerst was getoond in het Nederlands 
paviljoen op de Biënnale van Venetië. De leden 
van de Cirkel mochten naast een voortreffelijk 
diner genieten van een interessante rondleiding 
door het museum.

Twee maanden daarvoor, op 10 maart, waren 
de leden van de Titus Cirkel te gast in Museum 
Het Rembrandthuis, waar zij werden rondgeleid 
door Jaap van der Veen. Hierbij werd speciale 
aandacht besteed aan de twee grisailles van  
de 17de-eeuwse schilder Rombout Uylenburgh,  
die het museum in 2005 en in 2012 met steun 
van de Titus Cirkel heeft verworven.

Ontvangst Caius Cirkel 
in het Mauritshuis
Op 12 mei zijn de leden van de Caius Cirkel, 
de in 2011 opgerichte jongerencirkel van 
de Vereniging Rembrandt, ontvangen in het 
Gemeentemuseum Den Haag. 

Bij de oprichting van de Cirkel hebben de leden 
met elkaar afgesproken dat de activiteiten elk jaar 
onder een ander thema worden georganiseerd. 
Dat thema wordt bepaald door de gesteunde 
aankoop van dat jaar. In 2012 verleende de  
Cirkel haar eerste steun aan de aankoop van het 
schilderij Stilleven met kazen, amandelen en  
krakelingen van Clara Peeters  
door het Mauritshuis. Het thema voor 2013 is 
dan ook ‘stilleven’ en ‘vrouwelijke kunstenaars’.

Het bezoek aan het Gemeentemuseum 
Den Haag, het tijdelijke onderkomen van het 
Mauritshuis, maakte het mogelijk om het werk 
van twee vrouwelijke kunstenaars uit ver-
schillende eeuwen met elkaar te vergelijken: 
het in 2010 gesteunde Cell XXVI van Louise 
Bourgeois en het stilleven door Clara Peeters. 

Meesterledenontvangst in Museum Boerhaave
Een paar keer per jaar organiseert de Vereniging 
Rembrandt een speciale ontvangst voor haar 
meesterleden en donateurs met (klein)kinderen 
of neefjes en nichtjes. Het doel hiervan is het 
doorgeven van de liefde voor kunst aan de vol-
gende generatie. De eerste ontvangst van 2013 
was in Museum Boerhaave in Leiden.

De (groot)ouders met (klein)kinderen werden 
warm onthaald door Dirk van Delft, directeur  
van het museum, om vervolgens door conser- 
vator Tim Huisman langs de veelzijdige collectie 
geleid te worden. Speciaal voor de kinderen was 
er ook de mogelijkheid tot het volgen van de  
zogenaamde wiskunderoute door het museum. 

Het was vooral het samen kijken naar de  
bijzondere stukken uit de collectie dat het  
bezoek aan Museum Boerhaave voor zowel  
de volwassenen als de kinderen meer dan de 
moeite waard maakte.  

Wat zijn meesterleden?
Meesterleden zijn de leden met een Jonge  
meester-, Leermeester-, Gildemeester- of 
Hollandse meesterlidmaatschap. Hiervoor  
wordt een akte afgesloten van tenminste  
350 euro per jaar voor een periode van vijf  
jaar (zie voor meer informatie p. 46).
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Staatssecretaris Weekers van Financiën: ‘Ik ben blij met 
de goedkeuring voor de multiplier in de giftenaftrek. 
Wel vind ik het jammer voor de culturele sector dat dit 
zo lang heeft geduurd. Ik hoop dat particulieren en  
bedrijven de Geefwet nu ten volle gaan gebruiken. 
Mede hierom heb ik het gebruik van de multiplier goed-
gekeurd tot en met de belastingaangifte over 2017’.

Bron: Rijksoverheid.nl

HOE WERKT HET OOK AL WEER?

De Geefwet is sinds 1 januari 2012 van kracht. De fis-
cale aftrek geldt zowel voor particulieren als bedrijven 
die schenken aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling ) die is aangemerkt als een culturele instelling, 
zoals de Vereniging Rembrandt. Particulieren die een 

schenking aan een culturele instelling doen, mogen het 
bedrag in hun belastingaangifte met 25% verhogen. 
De Belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer 
aftrekt dan u eigenlijk schenkt. Of, andersom gerede-
neerd, u kunt meer schenken zonder dat het u netto 
meer kost. Voorbeeld: stel, u schenkt € 1.000 per jaar. 
Dit bedrag mag u verhogen tot 125% (de multiplier), 
dit is € 1.250,-. Bij een toptarief van 52% krijgt u  
€ 650 van de fiscus ‘terug’, ofwel netto kost het u 
‘slechts’ € 350 per jaar.

Deze aftrek geldt tot een maximum aan schenkingen 
van € 5.000 per jaar. Er is een plafond: u kunt in totaal 
maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek brengen. Dit 
geldt voor het totale aantal giften dat u in één jaar doet. 

Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele  
instellingen schenkt, dan is dit bedrag nog steeds aftrek-
baar, maar dan zonder multiplier.

Kasteel Assumburg door Hendrik Tavenier: 
Een frisse blik op een oude tekening

‘Ik ben begonnen in 1939 de jeugdherinneringen 
van mijn grootmoeder Paulina Johanna Gevers-
Rendorp (1829-1909) op te tekenen. De eerste 
jeugdherinneringen van mijn grootmoeder gaan 
terug naar Kasteel Assenburg waar haar grootou-
ders Deutz van Assendelft gewoond hebben. Aan 
de ingang van het Kasteel Assenburg stonden 
twee grote bomen en aan de overkant van de 
weg lag de ingang van de hertenkamp, omgeven 
door kunstig gesnoeide heggen. Wat meer naar 
binnen stonden twee mooie marmeren vazen 
met daarop familiewapens  [...] Later toen het 

kasteel al lang leegstond, vond mijn moeder 
(1860-1942) in een muurkast een plaat van 
Assenburg getekend door Tavenier 1777. Deze 
plaat hangt nu in de kleine salon op Westerhout.’

Hendrik Tavenier leefde van 1734 tot 1807 en 
woonde in Haarlem. Hij was behangselschilder 
en tekende dorpsgezichten, poorten, kerken en 
kastelen in heel Nederland, waaronder dus ook 
Kasteel Assumburg in Heemskerk. Deze tekening 
uit 1777 heeft in de loop der jaren aan schoon-
heid ingeboet door blootstelling aan licht; de 
kleuren zijn vervaagd en het papier is vlekkerig 
verkleurd.

De opmerking van mijn kleinzoon over dat 
‘vieze oude plaatje’ heeft me aan het denken 
gezet. Hoe zou de tekening er vroeger hebben 
uitgezien? Om hier achter te komen, ben ik met 
hulp van een vriend die handig is met computers 
en diverse experts aan de slag gegaan. Eerst werd 
de tekening gefotografeerd. Vervolgens zijn de 
bruine strepen op deze foto digitaal verwijderd 
en is het zwart-witcontrast vergroot, waarna het 

resultaat op hetzelfde formaat als de tekening in 
zwart-wit werd afgedrukt.

Om te zien wat voor kleuren Tavenier gebruikte, 
heb ik een bezoek gebracht aan het Rijksprenten-
kabinet in Amsterdam, dat een kleine dertig teke-
ningen van zijn hand bezit. Van zijn daar aanwezige 
aquarellen, die niet of nauwelijks verkleurd zijn, 
heb ik er vijf met vergelijkbare onderwerpen uit-
gezocht. Aan de hand van kleurenfoto’s hiervan 
heeft de kunstenares Janice Boekholt in Den Haag 
de geprinte foto van Kasteel Assumburg inge-
kleurd. Er moest ook een nieuwe lijst komen. 
Deze is zowel aan de voor- als aan de achterkant 

De Europese Commissie 
heeft op 22 maart jl. het extra 
belastingvoordeel voor giften 
aan culturele instellingen 
goedgekeurd. Hierdoor mogen 
giften aan culturele instellingen 
definitief tot en met 2017 met 
een bepaald percentage worden 
vermenigvuldigd waardoor 
er een hoger bedrag in de 
belastingaangifte kan worden 
afgetrokken.

Geefwet verlengd tot 2017

Plaatjes zijn om naar te kijken en eigenlijk niet voor 
praatjes. Zo vond mijn 11-jarige kleinzoon de tekening 
uit 1777 van Kasteel Assumburg door Hendrik Tavenier 
maar een vies oud plaatje, met roestbruine strepen en 
blauwe blaadjes aan de bomen in een kapotte lijst. 
Vreemd, onze oudere en getrainde ogen vertalen deze 
verkleuringen al in groen en antiek. Wat de tekening voor 
ons persoonlijk extra waardevol maakt, is dat een van 
onze tantes er rond het midden van de vorige eeuw over 
geschreven heeft.

LEREN KIJKEN
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GESTEUNDE WERKEN UITGELICHT

De turfschuit
Met steun van de Vereniging Rembrandt voegde het Drents Museum 
in Assen in 1997 een schilderij van Vincent van Gogh aan zijn collectie 
toe. De turfschuit (1883) markeert, als een van Van Goghs meest  
representatieve schilderijen uit de Drentse tijd, het begin van zijn  
kunstenaarsloopbaan. Het werk is op dit moment te zien in het pas 
heropende Van Gogh Museum. De jubileumtentoonstelling Van Gogh 
aan het werk toont naast De turfschuit ook een aantal andere schilde-
rijen en tekeningen die met steun van de Vereniging zijn aangekocht, 
waaronder De Seine bij Courbevoie door Seurat, Het hooien, Eragny 
door Pissarro en De knotwilg door Van Gogh. 

Jacob trekt bij Laban weg
Feeststemming in Alkmaar, waar het Stedelijk Museum erin slaagde 
een belangrijk historiestuk van de 16de-eeuwse Alkmaarse kunstenaar 
Cornelis Cornelisz Buys II te verwerven. In dit schilderij is een episode 
uit het oudtestamentische verhaal van Jacob verbeeld, het moment 
waarop Jacob Laban verlaat. Het werk, dat is verworven met steun 
van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar BankGiro Loterij 
Aankoopfonds, Stortenbekerfonds en Themafonds Middeleeuwen), 
twee particuliere kunstliefhebbers en het VSBfonds, werd op 7 juni  
gepresenteerd en is permanent te bezichtigen in de zaal voor 16de-
eeuwse schilderkunst. In het volgende nummer van het Bulletin kunt  
u meer lezen over deze aanwinst.

Ekkart Fonds voor kunsthistorisch  
onderzoek open voor aanvragen
Ter gelegenheid van het afscheid 
van Rudi Ekkart als directeur van 
het Rijksbureau voor Kunst-
historische Documentatie en als 
bestuurslid van de Vereniging 
Rembrandt, werd in november 
2012 het Ekkart Fonds ingesteld. 
De inzendtermijn van de eerste 
beoordelingsronde is geopend. 

Musea kunnen aanvragen inzen-
den tot 1 oktober van dit jaar.

Het Fonds verstrekt beurzen voor 
museaal kunsthistorisch onderzoek 
door jonge onderzoekers. Dit moet  
gericht zijn op de bestudering en 
wetenschappelijke ontsluiting  
van museale (deel)verzamelingen. 
Inmiddels zijn de reglementen 
vastgesteld in overleg met de 
Nederlandse Museumvereniging 
(NMV), de mede-initiator van dit 
nieuw ingestelde fonds, waaraan 
ook vele door de Vereniging 
Rembrandt gesteunde musea 
hebben bijgedragen.  
Deze reglementen zijn altijd in te 
zien op de website van de 
Vereniging en op die van de NMV 
(www.museumvereniging.nl).

van ornamentiek voorzien, verguld met bladgoud en  
gepatineerd met het origineel als voorbeeld.

Inmiddels hangt Taverniers Kasteel van Assumburg 
weer op zijn vertrouwde plaats. De oude tekening is zo 
goed mogelijk gereproduceerd, maar geheel onaange-
tast gebleven. Als je met de ogen van deze tijd naar de 
voorstelling wilt kijken, zoals mijn kleinzoon dat het liefst 
doet, dan hangt de originele tekening in ieder geval in het 
donker tegen de muur. Vind je het origineel door Tavernier 
mooier, met alle geschiedenis en verhalen erbij, dan kun je 
deze weer terugdraaien en verkleurt de nieuwe plaat niet.

L.G.B., Wassenaar



46  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2013

VERENIGING REMBRANDT

 p ‘Jongmaat’ lidmaatschap 
€ 25 per kalenderjaar tot het 25ste 
levensjaar

€ 1.000 eenmalig tot het 35ste 
levensjaar 

 p ‘Gezel’ lidmaatschap 
€ 65/ € 90 per kalenderjaar  
voor 1 of 2 personen 

€ 2.000/ € 3.000 eenmalig  
voor 1 of 2 personen (vanaf 35 jaar)

 p Bedrijfslidmaatschap 
Vanaf € 1.000 per kalenderjaar
U ontvangt twee Rembrandtkaarten  
op naam van de organisatie

 p Aktelidmaatschappen 
Het lidmaatschap van de Vereniging 
Rembrandt kan met u meegroeien.  
Naast het bovengenoemde contributie-
lidmaatschap zijn er ook lidmaatschaps-
vormen met extra privileges. Dit zijn 
aktelidmaatschappen: een jaarlijkse gelijke 
schenking voor minimaal vijf jaar, vast-
gelegd bij een notaris. De jaarlijkse gift  
is integraal aftrekbaar van uw inkomen. 
Afhankelijk van uw inkomen krijgt u 
maximaal 52% van uw schenking terug 
en met de multiplier van 25% van de 
Geefwet zelfs nog meer. Voor u als lid is 
dit een aantrekkelijke manier om de 
Vereniging Rembrandt te steunen.  
Hieronder vindt u een korte samenvatting 

van de mogelijkheden. Meer informatie 
over de verschillende lidmaatschaps-
vormen, de privileges die daarbij horen en 
de netto-kosten dankzij fiscale voordelen, 
vindt u op www.verenigingrembrandt.nl/
steun ons.

 
 p ‘Jonge meester’ lidmaatschap 
Tenminste € 350 per kalenderjaar voor  
een periode van (minimaal) vijf jaar.
Dit is een lidmaatschap voor 2 personen, 
dus u ontvangt 2 Rembrandtkaarten. 
Behalve de privileges die alle leden van  
de Vereniging Rembrandt genieten, heeft 
u vrije toegang tot de Rembrandtlezing. 
Bovendien wordt u 2x per jaar uitgeno-
digd voor een ontvangst met uw (klein)
kinderen, neefjes of nichtjes. Tenzij u  
hebt aangegeven hier geen prijs op te 
stellen, wordt uw naam vermeld in het 
Jaarverslag.

 p ‘Leermeester’ lidmaatschap 
Tenminste € 1.000 per kalenderjaar voor 
een periode van (minimaal) vijf jaar 
Als ‘Leermeester’ geniet u dezelfde  
privileges als een ‘Jonge meester’, maar u 
heeft daarnaast de mogelijkheid om uw 
gift aan een specifiek verzamelgebied toe 
te wijzen. 

 p ‘Gildemeester’ lidmaatschap 
Tenminste € 2.500 per kalenderjaar voor 
een periode van (minimaal) vijf jaar
Een ‘Gildemeester’ heeft dezelfde privile-
ges als een ‘Leermeester’, maar wordt bo-

vendien uitgenodigd voor het jaarlijkse 
Rembrandtdiner op een jaarlijks wisselende, 
spraakmakende locatie. 

 p ‘Hollandse meester’ lidmaatschap 
Tenminste € 15.000 per kalenderjaar  
voor een periode van (minimaal) vijf jaar
Als ‘Hollandse meester’ heeft u de  
mogelijkheid uw gift onder te brengen  
in een Fonds op Naam, waarbij u zelf de 
naam en doelstelling kunt bepalen. 
Verder geniet u dezelfde privileges als  
een ‘Gildemeester’.

De Vereniging Rembrandt helpt u graag 
bij het afsluiten van een notariële akte  
en neemt bij een periodieke gift vanaf  
€ 350 ook de kosten voor haar rekening.

Geef een lidmaatschap cadeau
Bovengenoemde lidmaatschappen zijn 
ook een waardevol cadeau om te geven. 
Een cadeaulidmaatschap kunt u opgeven 
via www.verenigingrembrandt.nl/steun ons. 

Speciaal voor (klein)kinderen
‘Jongmaat’ lidmaatschap van 0 tot het 
35ste levensjaar € 1.000 eenmalig

Geef uw liefde voor kunst door aan de 
volgende generatie. Uw (klein)kind geniet 
van de privileges die bij het lidmaatschap 
horen en leert over het bestaan van het 
mecenaat voor kunst in Nederland.  
Wij nodigen u en uw (klein)kind in het 
eerste lidmaatschapsjaar graag uit voor  
de kinderontvangsten.

MAAK DEEL UIT VAN KUNST IN NEDERLAND

De Vereniging Rembrandt is het grootste collectieve kunstmecenaat  
van Nederland en is toegankelijk voor iedereen die de openbare kunst- 
collectie in Nederland een warm hart toedraagt. Als u samen met ons 
verantwoordelijk wilt zijn voor de toekomst van de Collectie Nederland 
wordt dan lid van de Vereniging Rembrandt en maak zo op een  
persoonlijke manier deel uit van kunst in Nederland.

SCHENKINGEN

De Vereniging Rembrandt is geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting en is aangemerkt 
als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en als culturele instelling. Uw gift komt  
volledig ten gunste van de doelstelling van de Vereniging Rembrandt en is bovendien, 
onder voorwaarden, fiscaal aftrekbaar. Daarbij kunt u gebruik maken van de Geefwet, 
die maakt dat u uw gift met een multiplier van 25% kunt verhogen. Meer informatie en 
rekenvoorbeelden vindt u op www.verenigingrembrandt.nl/steun ons/ fiscale voordelen.

Eenmalige gift (geldelijk of in natura)
Een eenmalige gift kunt u fiscaal  
aftrekken vanaf een drempel van 1%  
van uw zogeheten verzamelinkomen.  
De drempel bedraagt minimaal € 60. 
Voorbeeld: bij een verzamelinkomen van 
€ 25.000 is de drempel € 250 en is  
€ 2.500 het maximum aftrekbare bedrag. 
Indien men € 2.500 schenkt is € 2.250  
(€ 2.500 minus € 250) aftrekbaar. 

Wanneer u 11% (€ 2.750) schenkt is  
€ 2.500 aftrekbaar. Afhankelijk van uw 
schenking geniet u in het jaar van uw  
gift de privileges behorend bij een van  
de aktelidmaatschappen.
Een gift kan ook in natura (kunstvoor-
werpen) worden gedaan. 

Periodieke gift 
Zie onder ‘aktelidmaatschappen’.

Erfstellingen en legaten
Als u de Vereniging Rembrandt in uw  
testament wilt laten opnemen dan kan 
dat door middel van een erfstelling of  
een legaat. Door een erfstelling of legaat 
kunt u uw vermogen, een bedrag en/of 
kunstvoorwerpen nalaten aan de 
Vereniging Rembrandt. De bestemming 
van de kunstvoorwerpen kan worden  
bepaald in overleg met de Vereniging 
Rembrandt. Hiervoor geldt, onder be-
paalde voorwaarden, de genoemde vrij-
stelling van erfbelasting. Tevens is er de 
bijzondere mogelijkheid dat erfgenamen 
de erfbelasting gedeeltelijk voldoen door 
overdracht van kunstvoorwerpen aan de 
Staat. 

Rembrandtfonds op Naam 
Met een gift van tenminste € 75.000, of 
tenminste € 15.000 per kalenderjaar  
voor een periode van (minimaal) vijf jaar, 
kunt u ook een Fonds op Naam oprichten. 
Dit is een zeer persoonlijke vorm van 
schenken of nalaten. U kunt dan in samen-
spraak met de Vereniging Rembrandt  
zelf de naam en de doelstelling bepalen. 

Contact
Voor meer informatie over schenken  
aan de Vereniging Rembrandt en de  
fiscale voordelen kunt u contact  
opnemen met Minke van Hooff:  
vanhooff@verenigingrembrandt.nl of 
070-427 17 20.

LIDMAATSCHAPPEN

Als lid van de Vereniging Rembrandt geniet u een aantal bijzondere privileges. Zo ontvangt 
u de Rembrandtkaart, waarmee de permanente collecties van ruim 125 door de Vereniging 
gesteunde musea vrij van entree bezocht kunnen worden. U ontvangt driemaal per jaar 
ons prachtige Bulletin met informatie en verhalen over kunstwerken die zijn gesteund 
door de Vereniging Rembrandt. En u wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergade-
ring en bijzondere ontvangsten. De Vereniging kent verschillende lidmaatschapsvormen:
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 ALKMAAR • Stedelijk Museum 
 AMERONGEN • Kasteel Amerongen 
 AMERSFOORT • Museum Flehite 
 AMMERZODEN • Kasteel Ammersoyen 
 AMSTELVEEN • Cobra Museum 
 AMSTERDAM • Allard Pierson Museum 
  • Amsterdam Museum 
  • Bijbels Museum 
  • Joods Historisch Museum 
  • Museum Amstelkring 
  • Museum Het Rembrandthuis 
  • Museum Het Schip 
  • Museum Van Loon 
  • Museum Willet-Holt huysen 
  • Nederlands Scheep vaartmuseum
  • Pijpenkabinet & Smokania
  • Rijksmuseum
  • Stedelijk Museum 
  • Stedelijk Museum Bureau 
    Amsterdam
  • Tropenmuseum 
  • Van Gogh Museum 
 APELDOORN • Paleis Het Loo-Nationaal Museum 
 APPINGEDAM • Museum Stad Appingedam 
 ARNHEM • Gemeentemusea 
 ASSEN • Drents Museum 
 ASTEN • Klok & Peel Museum Asten
 BARNEVELD • Veluws Museum Nairac 
 BERG EN DAL • Afrika Museum 
 BERGEN OP ZOOM • Het Markiezenhof 
 BEVERWIJK • Museum Kennemerland 
 BREDA • Breda’s Museum 
 BRIELLE • Historisch Museum Den Briel 
 DELFT • Museum Lambert van Meerten
  • Stedelijk Museum Het Prinsen hof 
 DEVENTER • Gemeentemusea 
 DORDRECHT • Dordrechts Museum 
  • Huis Van Gijn 
 EINDHOVEN • Van Abbemuseum 
 ENKHUIZEN •  Stichting Rijksmuseum 

Zuiderzeemuseum 
 ENSCHEDE • Rijksmuseum Twenthe 
 FRANEKER • Museum Martena 
 GORINCHEM • Gorcums Museum 
 GOUDA • Museum Gouda 
 ’S-GRAVENHAGE • Gemeentemuseum Den Haag
  • Haags Historisch Museum 
  • Koninklijk Kabinet van 
    Schilderijen Mauritshuis 

  • Museum Bredius 
  • Museum Meermanno
  • De Mesdag Collectie
 GRONINGEN • Groninger Museum 
 HAARLEM • Frans Hals Museum 
  • Historisch Museum Haarlem 
  • Teylers Museum 
 HAARZUILENS • Kasteel de Haar 
  HARLINGEN • Gemeentemuseum Het
  Hannemahuis 
 HATTEM • Voerman Museum 
 ’S-HEERENBERG • Kasteel Huis Bergh
 heerenveen • Museum Belvédère
 HEINO/WIJHE • Museum De Fundatie/Kasteel 
     Het Nijenhuis
 helmond • Gemeentemuseum Helmond
’S-HERTOGENBOSCH • Noordbrabants Museum
  • SM’s-Stedelijk Museum 
 HEUSDEN A/D MAAS • Het Gouverneurshuis 
 HILVERSUM • Museum Hilversum
 HOORN • Westfries Museum 
 KATWIJK • Katwijks Museum 
 LAREN • Singer Museum
 LEEK • Nationaal Rijtuigenmuseum 
 LEENS • Borg Verhildersum
 LEERDAM • Nationaal Glasmuseum 
 LEEUWARDEN • Fries Museum 
  • Keramiekmuseum Princessehof 
 LEIDEN • Museum Boerhaave 
  • Prenten ka binet der Rijks- 
  univer si teit 
  • Rijksmuseum van Oudheden 
  • Rijksmuseum voor Volken kunde 
  • Museum De Lakenhal 
 LOOSDRECHT • Kasteel-Museum Sypestyn 
 MAARSSEN • Slot Zuylen 
 MAASTRICHT • Bonnefantenmuseum 
 MARKEN • Marker Museum 
 MIDDELBURG • Zeeuws Museum 
 NIJMEGEN • Museum Het Valkhof 
 OTTERLO • Kröller-Müller Museum
  • Nederlands Tegelmuseum 
 PURMEREND • Purmerends Museum 
 RIDDERKERK • Huys ten Donck (alleen de tuinen) 

 ROERMOND • Cuypershuis
 ROTTERDAM • Atlas Van Stolk/Het Schielands-
    huis/Museum Rotterdam (Tot nader

     order gesloten)

  • Kunsthal Rotterdam 

  • Maritiem Museum Rotterdam 
  • Museum Boijmans Van Beuningen 
  • NAi Nederlands Architec tuur-
  in sti tuut
  • Wereldmuseum Rotterdam/
  Museum voor Volkenkunde
 ROZENDAAL • Kasteel Rosendael
 DE RIJP • Museum In ‘t Houten Huis 
 RIJSWIJK (ZH) • Museum Het Tollenshuis
 SCHEVENINGEN • Museum Beelden aan Zee 
 SCHIEDAM • Stedelijk Museum
 SCHOONHOVEN • Nederlands Zilvermuseum 
 SLUIS • Oudheidkundige Verzameling 
  Belfort Sluis
 SNEEK • Fries Scheepvaart Museum 
 TIEL • Flipje en Streekmuseum Tiel 
 TILBURG • Audax Textielmuseum 
  • De Pont, Stichting voor heden-

 daagse kunst (De Pont behoort niet 

tot de ondersteunde musea, maar geeft 

de leden van de Vereniging Rembrandt 

toch vrije toegang)

 UDEN • Museum voor Religieuze Kunst 
 UITHUIZEN • Menkemaborg
 UTRECHT • Centraal Museum 
  • Geldmuseum 
  • Museum Catharijneconvent 
  • Museum Speelklok 
 VAASSEN • Kasteel Cannenburch 
 VLISSINGEN • Zeeuws maritiem muZEEum 
 VOORBURG • Museum Swaensteyn 
 VOORSCHOTEN • Kasteel Duivenvoorde 
 WEESP • Gemeentemuseum
 WOERDEN • Stadsmuseum Woerden.

 ZAANDAM • Museum van het Nederlandse
  Uurwerk 
 ZALTBOMMEL • Stadskasteel Zaltbommel 
 ZIERIKZEE • Maritiem Museum Zierikzee 
  • Stadhuismuseum 
 ZUTPHEN • Museum Henriëtte Polak in 
  De Wildeman 
  • Stedelijk Museum 
 zwolLE • Museum de Fundatie/Paleis aan
    de Blijmarkt
  • Stedelijk Museum 

De leden van de Vereniging Rembrandt hebben op vertoon van het bewijs van 
lidmaatschap vrije toegang tot de vaste collecties van de onderstaande musea die sinds  
de oprichting van de vereniging in 1883 zijn gesteund bij de aankoop van kunstwerken.  

ONDERSTEUNDE MUSEA

Aan het strand, Willem de Zwart 
Aanwinst voor het Dordrechts Museum

VERENIGING 
REMBRANDT
ALS JE OM
KUNST GEEFT 

VRIJE TOEGANG TOT DE VASTE COLLECTIES VAN:



MAAK DEEL UIT 
VAN KUNST 
IN NEDERLAND
 STEUN DE COLLECTIE NEDERLAND
 VANAF € 65,- PER JAAR

VERENIGING 
REMBRANDT 
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VERENIGING REMBRANDT

 p ‘Jongmaat’ lidmaatschap 
€ 25 per kalenderjaar tot het 25ste 
levensjaar

€ 1.000 eenmalig tot het 35ste 
levensjaar 

 p ‘Gezel’ lidmaatschap 
€ 65/ € 90 per kalenderjaar  
voor 1 of 2 personen 

€ 2.000/ € 3.000 eenmalig  
voor 1 of 2 personen (vanaf 35 jaar)

 p Bedrijfslidmaatschap 
Vanaf € 1.000 per kalenderjaar
U ontvangt twee Rembrandtkaarten  
op naam van de organisatie

 p Aktelidmaatschappen 
Het lidmaatschap van de Vereniging 
Rembrandt kan met u meegroeien.  
Naast het bovengenoemde contributie-
lidmaatschap zijn er ook lidmaatschaps-
vormen met extra privileges. Dit zijn 
aktelidmaatschappen: een jaarlijkse gelijke 
schenking voor minimaal vijf jaar, vast-
gelegd bij een notaris. De jaarlijkse gift  
is integraal aftrekbaar van uw inkomen. 
Afhankelijk van uw inkomen krijgt u 
maximaal 52% van uw schenking terug 
en met de multiplier van 25% van de 
Geefwet zelfs nog meer. Voor u als lid is 
dit een aantrekkelijke manier om de 
Vereniging Rembrandt te steunen.  
Hieronder vindt u een korte samenvatting 

van de mogelijkheden. Meer informatie 
over de verschillende lidmaatschaps-
vormen, de privileges die daarbij horen en 
de netto-kosten dankzij fiscale voordelen, 
vindt u op www.verenigingrembrandt.nl/
steun ons.

 
 p ‘Jonge meester’ lidmaatschap 
Tenminste € 350 per kalenderjaar voor  
een periode van (minimaal) vijf jaar.
Dit is een lidmaatschap voor 2 personen, 
dus u ontvangt 2 Rembrandtkaarten. 
Behalve de privileges die alle leden van  
de Vereniging Rembrandt genieten, heeft 
u vrije toegang tot de Rembrandtlezing. 
Bovendien wordt u 2x per jaar uitgeno-
digd voor een ontvangst met uw (klein)
kinderen, neefjes of nichtjes. Tenzij u  
hebt aangegeven hier geen prijs op te 
stellen, wordt uw naam vermeld in het 
Jaarverslag.

 p ‘Leermeester’ lidmaatschap 
Tenminste € 1.000 per kalenderjaar voor 
een periode van (minimaal) vijf jaar 
Als ‘Leermeester’ geniet u dezelfde  
privileges als een ‘Jonge meester’, maar u 
heeft daarnaast de mogelijkheid om uw 
gift aan een specifiek verzamelgebied toe 
te wijzen. 

 p ‘Gildemeester’ lidmaatschap 
Tenminste € 2.500 per kalenderjaar voor 
een periode van (minimaal) vijf jaar
Een ‘Gildemeester’ heeft dezelfde privile-
ges als een ‘Leermeester’, maar wordt bo-

vendien uitgenodigd voor het jaarlijkse 
Rembrandtdiner op een jaarlijks wisselende, 
spraakmakende locatie. 

 p ‘Hollandse meester’ lidmaatschap 
Tenminste € 15.000 per kalenderjaar  
voor een periode van (minimaal) vijf jaar
Als ‘Hollandse meester’ heeft u de  
mogelijkheid uw gift onder te brengen  
in een Fonds op Naam, waarbij u zelf de 
naam en doelstelling kunt bepalen. 
Verder geniet u dezelfde privileges als  
een ‘Gildemeester’.

De Vereniging Rembrandt helpt u graag 
bij het afsluiten van een notariële akte  
en neemt bij een periodieke gift vanaf  
€ 350 ook de kosten voor haar rekening.

Geef een lidmaatschap cadeau
Bovengenoemde lidmaatschappen zijn 
ook een waardevol cadeau om te geven. 
Een cadeaulidmaatschap kunt u opgeven 
via www.verenigingrembrandt.nl/steun ons. 

Speciaal voor (klein)kinderen
‘Jongmaat’ lidmaatschap van 0 tot het 
35ste levensjaar € 1.000 eenmalig

Geef uw liefde voor kunst door aan de 
volgende generatie. Uw (klein)kind geniet 
van de privileges die bij het lidmaatschap 
horen en leert over het bestaan van het 
mecenaat voor kunst in Nederland.  
Wij nodigen u en uw (klein)kind in het 
eerste lidmaatschapsjaar graag uit voor  
de kinderontvangsten.

MAAK DEEL UIT VAN KUNST IN NEDERLAND

De Vereniging Rembrandt is het grootste collectieve kunstmecenaat  
van Nederland en is toegankelijk voor iedereen die de openbare kunst- 
collectie in Nederland een warm hart toedraagt. Als u samen met ons 
verantwoordelijk wilt zijn voor de toekomst van de Collectie Nederland 
wordt dan lid van de Vereniging Rembrandt en maak zo op een  
persoonlijke manier deel uit van kunst in Nederland.

SCHENKINGEN

De Vereniging Rembrandt is geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting en is aangemerkt 
als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en als culturele instelling. Uw gift komt  
volledig ten gunste van de doelstelling van de Vereniging Rembrandt en is bovendien, 
onder voorwaarden, fiscaal aftrekbaar. Daarbij kunt u gebruik maken van de Geefwet, 
die maakt dat u uw gift met een multiplier van 25% kunt verhogen. Meer informatie en 
rekenvoorbeelden vindt u op www.verenigingrembrandt.nl/steun ons/ fiscale voordelen.

Eenmalige gift (geldelijk of in natura)
Een eenmalige gift kunt u fiscaal  
aftrekken vanaf een drempel van 1%  
van uw zogeheten verzamelinkomen.  
De drempel bedraagt minimaal € 60. 
Voorbeeld: bij een verzamelinkomen van 
€ 25.000 is de drempel € 250 en is  
€ 2.500 het maximum aftrekbare bedrag. 
Indien men € 2.500 schenkt is € 2.250  
(€ 2.500 minus € 250) aftrekbaar. 

Wanneer u 11% (€ 2.750) schenkt is  
€ 2.500 aftrekbaar. Afhankelijk van uw 
schenking geniet u in het jaar van uw  
gift de privileges behorend bij een van  
de aktelidmaatschappen.
Een gift kan ook in natura (kunstvoor-
werpen) worden gedaan. 

Periodieke gift 
Zie onder ‘aktelidmaatschappen’.

Erfstellingen en legaten
Als u de Vereniging Rembrandt in uw  
testament wilt laten opnemen dan kan 
dat door middel van een erfstelling of  
een legaat. Door een erfstelling of legaat 
kunt u uw vermogen, een bedrag en/of 
kunstvoorwerpen nalaten aan de 
Vereniging Rembrandt. De bestemming 
van de kunstvoorwerpen kan worden  
bepaald in overleg met de Vereniging 
Rembrandt. Hiervoor geldt, onder be-
paalde voorwaarden, de genoemde vrij-
stelling van erfbelasting. Tevens is er de 
bijzondere mogelijkheid dat erfgenamen 
de erfbelasting gedeeltelijk voldoen door 
overdracht van kunstvoorwerpen aan de 
Staat. 

Rembrandtfonds op Naam 
Met een gift van tenminste € 75.000, of 
tenminste € 15.000 per kalenderjaar  
voor een periode van (minimaal) vijf jaar, 
kunt u ook een Fonds op Naam oprichten. 
Dit is een zeer persoonlijke vorm van 
schenken of nalaten. U kunt dan in samen-
spraak met de Vereniging Rembrandt  
zelf de naam en de doelstelling bepalen. 

Contact
Voor meer informatie over schenken  
aan de Vereniging Rembrandt en de  
fiscale voordelen kunt u contact  
opnemen met Minke van Hooff:  
vanhooff@verenigingrembrandt.nl of 
070-427 17 20.

LIDMAATSCHAPPEN

Als lid van de Vereniging Rembrandt geniet u een aantal bijzondere privileges. Zo ontvangt 
u de Rembrandtkaart, waarmee de permanente collecties van ruim 125 door de Vereniging 
gesteunde musea vrij van entree bezocht kunnen worden. U ontvangt driemaal per jaar 
ons prachtige Bulletin met informatie en verhalen over kunstwerken die zijn gesteund 
door de Vereniging Rembrandt. En u wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergade-
ring en bijzondere ontvangsten. De Vereniging kent verschillende lidmaatschapsvormen:




