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 Een uitgave van de Vereniging Rembrandt

Tsjehoe... 
wie?

Deze bijlage gaat over de kunst die wij in Nederland met 
iedereen delen. En hoe dat gezamenlijke bezit een nog grotere 

bron van verwondering wordt als je er meer van weet.
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Een 
overrompelende 
aankoop

Niets is er 
zomaar

Al dat moois in onze musea is daar niet 
vanzelf terechtgekomen. Veruit het 
meeste is geschonken door betrokken 
particulieren of anders wel mede met 
hun steun verworven. Dat geldt ook voor 
de absolute top. Denk bijvoorbeeld aan 
Het melkmeisje van Vermeer. Dat dit 
iconische schilderij nu in Nederland 
voor iedereen is te zien, is te danken 
aan een groepje kunstliefhebbers, 
verenigd in de Vereniging Rembrandt, 
die in 1907 met een zeer grote eigen 

bijdrage de regering wist te overtuigen 
het voor ons land te behouden. 114 jaar 
later en vele duizenden leden verder 
zorgt deze vereniging er nog steeds voor 
dat onze gezamenlijke collecties kunnen 
worden verrijkt met kunst die ertoe doet. 
In deze bijlage voorbeelden uit 2019.

Het melkmeisje, ca. 1660

Johannes Vermeer (1632-1675)

Olieverf op doek, 45,5 x 41 cm

Rijksmuseum, Amsterdam

Aangekocht met steun van 

de Vereniging Rembrandt in 1908



Blikvanger

De maker van deze monumentale 

glasinstallatie is de Amerikaanse 

glaskunstenaar Dale Chihuly (spreek 

uit: ‘Tsjehoelie’). Het is echt zo’n naam 

die je eerst een keer moet opschrijven 

voordat je hem kunt onthouden. Dat 

deden kunstliefhebbers in Nederland 

het laatste jaar steeds vaker. De Grand 

Stairwell Installation, zoals het werk 

hier links offi  cieel heet, heeft daar 

een belangrijke rol in gespeeld. Het 

was de grote blikvanger op de recente 

succestentoonstelling over Chihuly in het 

Groninger Museum en foto’s ervan gingen 

het hele land over toen het museum er 

afgelopen september in slaagde het aan 

te schaff en.

Environments

Chihuly is een legende in de hedendaagse 

wereld van het glasambacht. Die 

status heeft hij vooral te danken aan 

zijn pionierswerk bij de bevrijding van 

het materiaal glas uit het domein van 

de toegepaste kunst. Chihuly’s glazen 

creaties staan op zichzelf, als sculptuur. 

De meest indrukwekkende voorbeelden 

hiervan zijn de environments, grote, 

locatiegebonden glasinstallaties die de 

beschouwer versteld doen staan van 

de mogelijkheden van het magische 

materiaal waarvan ze zijn gemaakt. 

De grootste van Europa is nu te zien in 

Groningen.  

Toeval als creatief middel

Chihuly onderscheidt zich van andere 

glaskunstenaars doordat hij niet probeert 

het maakproces volledig te controleren: 

‘Je moet dit fantastische materiaal 

gewoon volgen waarheen het wil’, zegt hij. 

Toeval wordt door hem dan ook omarmd. 

Dat is misschien nog wel het beste te zien 

in het maakproces van een Persian, de 

bloemachtige vorm die ook is gebruikt 

voor de Grand Stairwell Installation. 

Wanneer de glasdraaier voor de laatste 

keer begint met het in vorm draaien van 

het dan inmiddels platte en ronde stuk 

glas, laat hij bewust de zwaartekracht 

het steeds voor enkele secondes van hem 

overnemen. Hij stopt op verschillende 

momenten kort met draaien waardoor het 

nog niet volledig gestolde materiaal naar 

beneden wordt getrokken. Het resultaat is 

telkens weer een unieke creatie waarvan 

niet duidelijk is of die door mensen is 

gefabriceerd of uit zichzelf is gegroeid.

Met hulp van velen

De aankoop van de Grand Stairwell 

Installation door het Groninger Museum 

was een prestatie van formaat, die alleen 

mogelijk was met hulp van velen. Maar 

liefst 80% van het aankoopbedrag was 

afkomstig van particuliere begunstigers, 

met voorop de meer dan 16.000 leden van 

de Vereniging Rembrandt. Wanneer zij 

in de traphal van het Groninger Museum 

staan en samen met andere bezoekers 

in de greep raken van de wonderlijke 

schoonheid boven hen, nemen zij deel aan 

een ervaring die zij zelf hebben helpen 

mogelijk maken. 

Wie tegenwoordig het Groninger Museum bezoekt, 
riskeert een stijve nek. Schuldig hieraan zijn de 
glazen vormen die sinds een jaar als bloemen uit de 
twaalf meter hoge wanden van de traphal lijken te 
groeien. Met hun vreemde schoonheid hebben zij een 
betoverend eff ect op iedereen die er langsloopt. 

Grand Stairwell Installation, 2018, Dale Chihuly (1941)

Geblazen glas, 70 elementen van verschillende formaten, 

verspreid over drie twaalf meter hoge wanden

Groninger Museum

Aangekocht in 2019 met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Titus Fonds, haar 

Themafonds Glas, haar Groninger Fonds en haar Innorosa 

Fonds), het Mondriaan Fonds, het legaat De Marees van 

Swinderen-de Blocq van Scheltinga, het legaat van Os-Van 

Calcar, de Groninger Museum Salon, de BankGiro Loterij, 

Reineke Bennema & Willem Bok en Het Singeldorp

Foto: Siese Veenstra

James Mongrain, Eric Pauli en Dale Chihuly werkend 

aan een Persian in The Boathouse Hotshop in Seattle, 2000 

Foto: Scott Mitchel Leen © Chihuly Studio

Chihuly verloor bij een auto-ongeluk in 1976 het zicht aan zijn 

linkeroog en sindsdien blaast hij zelf nauwelijks nog glas. In zijn 

Boathouse in Seattle is hij de dirigent en stuurt hij een team aan 

van ervaren glaskunstenaars, sommige zelf van naam en faam.

Aanvragen voor steun bij een aankoop worden bij de Vereniging 
Rembrandt behandeld door het bestuur. Dit team van onafhankelijke 
experts is streng, want er moeten scherpe keuzes gemaakt. Een 
beoogde aankoop wordt alleen gesteund als het werk in kwestie van 
hoge kwaliteit is en van grote betekenis voor zowel de collectie van het 
museum als het Nederlands openbaar kunstbezit als geheel. 
Per jaar steunt de Vereniging Rembrandt gemiddeld 25 aankopen. 
Het gaat erom dat goede kunst te zien is voor iedereen, niet om het 
vullen van museumzalen.

Zicht op 
het geheel

 'Je moet 
dit 

prachtige 
materiaal 

volgen 
waarheen 

het wil.'
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Die spaarzame belichting had alles te 

maken met de slechte conditie waarin 

het schilderij zich toen bevond. Door de 

dikke, vergeelde vernislaag en de vele 

storende overschilderingen viel er weinig 

aan te genieten. Voor de makers van 

de tentoonstelling, die de stilistische 

ontwikkeling van Van Everdingen wilden 

laten zien, was het dan ook een dilemma 

of ze dit vroege werk wel moesten 

opnemen. Gekozen werd voor een 

noodgreep: wel ophangen, maar niet te 

veel licht erop.

Kostbare operatie

Na de tentoonstelling keerde het schilderij 

terug naar het depot. Tot spijt van de 

medewerkers van het museum, die zich 

realiseerden dat ze de schutters niet snel 

zouden terugzien op zaal. Restauraties 

van werken van dit formaat kunnen 

behoorlijk in de papieren lopen, omdat 

een restaurator daar meestal wel een 

jaar mee bezig is. Oude vernislagen en 

overschilderingen worden laag voor 

laag met wattenstaafjes afgenomen 

en vullingen worden met scalpels 

verwijderd, alles heel behoedzaam, 

om niets van de originele verf mee te 

nemen. Vervolgens wordt de verflaag 

met eenzelfde zorgvuldigheid bijgewerkt. 

Voor veel musea zijn zulke operaties 

nauwelijks te bekostigen. Ook in Stedelijk 

Museum Alkmaar was er geen budget 

meer na enkele restauraties die voor de 

tentoonstelling urgenter waren. 

Wall of fame

Toen in 2018 bekend werd dat de 

Vereniging Rembrandt begon met het 

bijdragen aan restauraties, kwam 

onmiddellijk het groepsportret van Van 

Everdingen in gedachten. Het museum 

deed met succes een aanvraag en aan 

het begin van 2019 gingen restauratoren 

Erika Smeenk-Metz en Johanneke Verhave 

aan de slag. Een deel van de behandeling 

werd onder grote publieke belangstelling 

in het museum uitgevoerd. Deze maand 

werd de restauratie voltooid en in januari 

komt het schilderij terug in Alkmaar. Niet 

naar zijn oude plek in het depot, maar 

naar een permanente plaats op de wall of 

fame die het museum voor Van Everdingen 

als grootste meester van de stad heeft 

ingericht. Deze keer met de lampen op 

volle sterkte.

Vrijwel elk museum heeft ze: werken die 
het verdienen om getoond te worden, 
maar die gedoemd zijn tot een slapend 
bestaan in het depot omdat de middelen 
voor een noodzakelijke restauratie 
ontbreken. Vanuit de overtuiging dat 
alle belangrijke kunst die door musea is 
verzameld ook te zien moet zijn, begon 
de Vereniging Rembrandt in 2018 met 
het bijdragen aan restauraties. Dit kon 
zij doen dankzij een royale schenking 
van de BankGiro Loterij, bestemd voor 
musea die geen rechtstreekse steun 

van de Loterij ontvangen. Kort erna 
volgde een tweede fonds op naam 
met restauratie in de doelstelling: het 
Groninger Fonds, bedoeld voor musea in 
de provincie Groningen. Inmiddels zijn er 
zes aanvragen gehonoreerd, en nog  
vijf andere wachten op groen licht.  
Zo helpt de Vereniging Rembrandt
sleeping beauties in ons gezamenlijk
kunstbezit weer in hun oorspronkelijke
luister te schitteren op zaal.

Drie jaar geleden hing het groepsportret van de officieren van 
de Oude Schutterij van Alkmaar voor het laatst in Stedelijk 
Museum Alkmaar, op de tentoonstelling Vleiend penseel: Caesar 
van Everdingen (1616/1617-1678). Weinig bezoekers zal het zijn 
opgevallen dat de lampen bij het schilderij waren gedimd. 

Een nieuw gezicht 
voor de schutters 
van Alkmaar

Sleeping 
beauties 
wakker 
kussen

Restauratoren Erika Smeenk-Metz en 
Johanneke Verhave verwijderen de vergeelde 
vernislaag en verkleurde overschilderingen 
van De officieren van de Oude Schutterij van 
Alkmaar van Caesar van Everdingen uit 1641 

De restauratie van dit werk is mogelijk 
gemaakt met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar BankGiro 
Loterij Restauratiefonds)

Foto: Roel Backaert

'Dit voelt 
als een 
nieuwe 

aanwinst!'
Patrick van Mil,  

directeur Stedelijk Museum Alkmaar



Museale 
kennis op  
peil houden

Wetenschappelijk onderzoek is de pijler 
onder bijna alle functies in een museum, 
van beheer en behoud tot de presentatie 
van de collectie. De laatste jaren zijn er 
steeds meer signalen dat bij veel musea 
de onderzoekstaken naar de achtergrond 
verdwijnen door de toegenomen druk om 
grote tentoonstellingen te organiseren 
en zo veel mogelijk bezoekers binnen te 
halen. Dit werd bevestigd door de Raad 
voor Cultuur in het advies In wankel 
evenwicht uit 2018. Uit bezorgdheid over 
deze ontwikkeling heeft de Vereniging 

Rembrandt in 2012 het Ekkart Fonds  
voor kunsthistorisch onderzoek ingesteld. 
De beurzen vanuit dit fonds hebben een 
tweeledig doel: musea helpen bij het 
op peil houden van hun kennis van de 
verzameling en jonge, getalenteerde 
onderzoekers de kans geven om ervaring 
op te doen in het museale werkveld. 
Inmiddels telt de Vereniging zes 
fondsen op naam met onderzoek in de 
doelstelling, waardoor er alleen al in  
het afgelopen jaar vijf studies konden 
worden gesteund. 

Onderzoek voor Museum Arnhem
Wat Heijne beschrijft is bij uitstek het 
veld waarop kunsthistorisch onderzoeker 
Marie Stel (28) zich het afgelopen jaar 
heeft bewogen. Een beurs uit het Fonds 
voor Onderzoek naar Moderne en He-
dendaagse Kunst van de Vereniging Rem-
brandt stelde haar in de gelegenheid zich 
te verdiepen in de collectie hedendaagse 
kunst van Museum Arnhem. Zij onderzocht 
en beschreef meer dan 2000 objecten ten 
behoeve van de database en de nieuwe 
presentatie van het museum dat momen-
teel verbouwd wordt.

Maatschappelijke ontwikkelingen
Het leggen van verbanden met ontwik-
kelingen in de samenleving en andere 
werken uit de collectie was een essentieel 
onderdeel van haar werk. Als voor-
beeld noemt Marie het denken over wat 
‘vrouwelijk’ en ‘mannelijk’ is. ‘Kunstenaar 
Wafae Ahalouch el Keriasti speelt in haar 
werk met uitvergrotingen van clichés over 
vrouwelijkheid en mannelijkheid. Hiermee 
wil ze gevestigde waardenpatronen en 

machtsverhoudingen in de samenleving 
ter discussie stellen. Een inspiratie is daar-
bij de beeldtaal van het circus: acrobaten, 
clowns, travestieten en burleske dansers, 
waarmee haar werk aansluit bij dat van 
de neorealisten uit het interbellum, zoals 
Pyke Koch.’

Vertellen van verhalen
‘Een ander voorbeeld is de impact die 
het slavernijverleden op de huidige 
maatschappij heeft. Dat is een 
terugkerend thema in het werk van 
kunstenaars als Kara Walker en Patricia 
Kaersenhout, maar de betekenis ervan 
wordt pas duidelijk als je hun verwijzingen 
naar historische gebeurtenissen en 
vergeten geschiedenissen herkent en 
begrijpt. Het vertellen van dit soort 
verhalen is een heel belangrijke taak van 
een museum. Niet alles spreekt vanzelf en 
ook niet voor elk publiek.’

Wat begrijpen we van een middeleeuws altaarstuk 
of van Mondriaans Victory Boogie Woogie als we 
niets van de geschiedenis of de context weten? 
Bas Heijne maakte onlangs korte metten met de 
suggestie dat de objecten en gebouwen die we als 
erfgoed koesteren voor zichzelf spreken. ‘Het zijn 
wijzelf die het verhaal vertellen over die objecten, 
wij geven ze betekenis, wij houden ze tegen het 
licht, onderzoeken ze, koesteren ze en brengen 
ze in verband met andere verhalen,’ schreef hij 
op 20 september in het NRC in een essay naar 
aanleiding van de recente bezuinigingen op de 
geesteswetenschappen. 

Zonder kennis 
verliezen musea 
hun ziel 

Collectiebeheerder Berry Verzijden en 
onderzoeker Marie Stel in het depot van 

Museum Arnhem bij het werk Gut Feeling 
van Wafae Ahalouch el Keriasti uit 2014

Foto: Negin Zendegani

Onderzoeker Marie Stel in het depot van Museum 
Arnhem bij het werk Schetsen voor Borstentros 
(tuinsculptuur) van Maria Roosen uit 2008 

Foto: Negin Zendegani

'Niet alles 
spreekt 
vanzelf 

en ook niet 
voor elk 

publiek.'
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De Vereniging Rembrandt beheert een 
schat aan spannende aankoopverhalen. 
Een aantal daarvan kan worden 
beluisterd op de BNR-podcastserie 
Eenmaal, andermaal… De tweede 
afl evering is gewijd aan de aankoop 
van een 17de-eeuwse Japanse lakkist. 
Dit uiterst zeldzame en kostbare object 
werd jarenlang als verloren beschouwd, 
totdat een specialist van een veilinghuis 
het in het voorjaar van 2013 zag staan 
in een Frans kasteel in de Loirevallei. 
Tot zijn grote verbazing zag hij dat dit 

meesterwerk van Japans lakwerk dienst 
deed als drankkast. Het Rijksmuseum kon 
de kist mede met ruimhartige steun van 
de Vereniging Rembrandt aankopen voor 
Nederland, maar daarvoor moest wel 
alles op alles worden gezet.  

De podcastserie Eenmaal andermaal… 
is te beluisteren via, onder andere, 
Spotify en iTunes.

Waargebeurde 
sprookjes Vaak is het verhaal achter een aankoop net zo bijzonder als het 

aangekochte kunstwerk zelf. Dat was bij aankopen in 2019 niet 
anders. Eind januari slaagde het Centraal Museum in Utrecht erin 
een decennia oude wens in vervulling te laten gaan en drie maanden 
later verwierf het Fries Museum in Leeuwarden een kostbaar stukje 
Fries erfgoed dat eeuwenlang een onopgemerkt bestaan had geleid.

Twaalf lange seconden
31 januari 2019, 01.43 uur Nederlandse 
tijd: Bart Rutten, directeur van het 
Centraal Museum, kijkt op zijn laptop 
gespannen naar een avondveiling bij 
Sotheby’s New York. Lotnummer 53 is 
aan de beurt: Het godenbanket van de 
Utrechtse schilder Joachim Wtewael. 
Dit fi jne, op koper geschilderde werkje 
staat al decennialang bovenaan het 
verlanglijstje van het museum en dit is 
mogelijk de laatste kans om het te kunnen 
verwerven. Door afspraken met grote 
schenkers als de Vereniging Rembrandt 
en het Mondriaan Fonds heeft Bart in 
de aanloop naar de veiling een bedrag 
bijeengebracht waarmee het museum 

serieus kan meebieden. Maar is het 
genoeg? Het bieden begint hoog, met 
$ 4.500.000. Geen goed teken. Met 
stappen van steeds $ 100.000 komt de 
veilingmeester na ongeveer een minuut 
uit op $ 5.000.000, het bod van het 
Centraal Museum. De zaal valt stil en na 
de twaalf langste seconden uit Barts leven 
hamert de veilingmeester af: ‘Sold for $ 
5.000.000!’ Vanachter een laptop in het 
huis van een Utrechtse museumdirecteur 
klinkt een schreeuw van blijdschap. Het 
Centraal Museum heeft zojuist de grootste 
aankoop uit zijn geschiedenis gedaan. 

Het godenbanket, ca. 1601-03
Joachim Wtewael (1566-1638)
Olieverf op koper, 15,8 x 20,4 cm
Centraal Museum, Utrecht

Aangekocht in 2019 met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij 
haar Themafonds 17de-eeuwse schilderkunst, haar Fonds van de Utrecht 
& Gooi Cirkel, haar Caius Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds), het 
Mondriaan Fonds, het Nationaal Aankoopfonds en particulieren

Kist, ca. 1635-45 (detail)
Koami-werkplaats (toegeschreven aan)
Hout, lakwerk, goud- en zilverfolie, kristal, 
zilver en koper, 63,5 x 144,5 x 73 cm
Rijksmuseum, Amsterdam

Aangekocht in 2013 met steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar 
Caius Fonds), de BankGiro Loterij, de 
Jaff é-Pierson Stichting en JT International 
Company Netherlands

Gelukkige 
momenten

Een onverwachte ontdekking
Glasspecialist Kitty Laméris stond te 
trillen op haar benen toen zij voor een 
opname van Tussen Kunst & Kitsch in 
het Dordrechts Museum deze glazen 
beker onder ogen kreeg (uitzending: 26 
september 2018). De inbrenger had het 
object geërfd van haar tante en nadat het 
door haar benaderde venduhuis het niet 
wilde veilen, was zij in de veronderstelling 
dat het nep was. Dat is het niet. Kitty wist 
te vertellen dat het gaat om een zeer kost-
bare beker, gemaakt in Antwerpen aan het 
einde van de 16de eeuw. Toen zij hierna 
uitlegde waaraan ze dat kon zien, stond 
ze ook even stil bij de inscripties onder de 
bovenrand van het glas: 22 namen van 

Friese edellieden. Ze zijn, zo bleek later, 
allemaal op hetzelfde moment in 1599 
in het glas gekrast, waarschijnlijk naar 
aanleiding van de feestelijke gelegenheid 
rond een huwelijksbelofte. De inscripties 
maken van deze beker een waardevol 
stukje Fries erfgoed, dat inzicht geeft in 
de rijkdom en ceremoniële tradities van 
de Friese adel in de vroegmoderne tijd. 
Het Fries Museum stelde daarom aankoop 
voor en vroeg de Vereniging Rembrandt 
om steun. Die kreeg het en zo is dit 
prachtige glas vol geschiedenis nu voor 
iedereen te bewonderen. 

Meer weten over deze twee bijzondere aankopen? 
Bezoek www.verenigingrembrandt.nl en ga naar 
de pagina ‘Gesteunde kunst’.

Beker gegraveerd met namen van de 
Friese adel, in of vlak voor 1599
Werkplaats het Gelaesenhuys in 
Antwerpen (toegeschreven aan)
Kleurloos glas ‘à la façon de Venise’, 
bladgoud en turkooizen noppen, H 17,8 cm
Fries Museum, Leeuwarden (in langdurig 
bruikleen van de Ottema-Kingma Stichting) 

Aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar Saskia 
Fonds) in 2019

Foto: Michiel Stokmans



La Terrasse, 1912
Pierre Bonnard (1867-1947)

Olieverf op doek, 125,3 x 134,4 cm
Geveild bij Christie’s New York op 13 mei 2019

In 2019 kende ons gezamenlijk kunstbezit 
met de verwerving van het werk van de 
vries en andere aanwinsten veel gelukkige 
momenten. Maar lang niet elke aankoop 
lukte, ondanks toegezegde steun van 
de Vereniging Rembrandt. Zo miste het 
Kröller-Müller Museum in mei een topstuk 
van de Franse schilder Pierre Bonnard, 
een profeet van de moderne kunst die in 
Nederland nauwelijks is te zien. Om onze 
openbare collecties te kunnen blijven 
verrijken met kunst van het formaat 
van die Bonnard moet de Vereniging 

Rembrandt groeien in leden en kapitaal. 
De afgelopen jaren is de Vereniging al 
gegroeid naar iets meer dan 16.000 leden. 
Dat lijkt veel, maar dit is nog geen 2% 
van het aantal Nederlanders dat jaarlijks 
onze kunstmusea bezoekt. Wat als ook de 
overige 98% zou beseff en dat zij kunnen 
meebouwen aan die collecties waar zij 
zo veel plezier aan beleven? Bent u al lid? 
Geef deze bijlage dan vooral door. 

Gemiste 
kans 

Een van de mooie facetten van mijn 
werk is dat ik vaak als eerste hoor welke 
aankoop een museum hoopt te doen. 
Ik hoor al dat enthousiasme, soms over 
werken van kunstenaars van wie ik nog 
nooit gehoord heb. En krijg dan uit de 
eerste hand college over de betekenis van 
die kunstenaar, over de plaats die het 
bewuste werk in diens oeuvre inneemt, 
over hoe lang er al naar gezocht is en 
over de rol die de beoogde aanwinst gaat 
spelen in de vaste opstelling.

Als de aanvraag in de bestuursvergadering 
behandeld wordt, ligt er ook een advies 
van een externe deskundige op tafel en 
ontspint zich een discussie over het belang 
van de aankoop, en over zaken als de prijs 
en de herkomst, om op objectieve gronden 
een zo zorgvuldig mogelijk besluit te 
kunnen nemen. 

Ik luister en leer, en vaak hoop ik vurig – al 
was het maar omdat ik na de vergadering 
de boodschapper ben – dat steun 
gegeven gaat worden. 

Zo hoopte ik met heel mijn hart dat 
de aanvraag voor de twee werken van 
herman de vries gesteund zou worden. Ik 
zag de serie van drie voor het eerst in het 
oude Groninger Museum, 40 jaar geleden, 
en vergat het nooit meer. Want dankzij dit 
werk veranderde mijn kijk op de natuur. 
Gevallen bladeren, aangespoeld drijfhout, 
een takkenbos, alles werd, met dank aan 
herman de vries, een feest voor het oog, 
kunst zonder lijst!

Fusien Bijl de Vroe is directeur van 
de Vereniging Rembrandt

Altijd weer 
spannend

1, 2 en 3 uur onder mijn appelboom, 1975 
herman de vries (1931)
Papier, bladeren, in perspex lijsten, elk 72,5 x 101,5 cm
Stedelijk Museum Schiedam

De onderdelen 2 en 3 uur onder mijn appelboom zijn aangekocht met 
steun van de Vereniging Rembrandt en het Mondriaan Fonds in 2019

De aanvankelijk als plantkundige 
opgeleide kunstenaar herman de vries 
(hij schrijft zijn naam met kleine letters 
‘om hiërarchieën te vermijden’) wil met 
zijn kunst de mens weer bewust maken 
van de inherente poëzie van de natuur. 
Deze drie werken op papier, die met 
elkaar een beeld geven van verschillende 
natuurlijke processen die zich in de tuin 
van de vries hebben afgespeeld, bevonden 
zich lange tijd afzonderlijk van elkaar in 
drie verschillende particuliere collecties. 

Nadat het Stedelijk Museum Schiedam 
er mede met steun van de Vereniging 
Rembrandt in slaagde de onderdelen 2 
uur en 3 uur onder mijn appelboom te 
verwerven, gaf de eigenaar van 1 uur 
onder mijn appelboom zijn onderdeel in 
langdurig bruikleen met als belofte het 
bij zijn overlijden aan het museum te 
schenken. Zo is dit werk weer als compleet 
ensemble zichtbaar, en nu voor iedereen.
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Dichter 
bij de 
kunst
De leden van de Vereniging Rembrandt bouwen met 
hun lidmaatschap mee aan een sterk en relevant 
kunstbezit waar zij en al die andere miljoenen 
museumbezoekers blijvend van kunnen genieten. Als 
dank hiervoor worden zij uitgenodigd voor speciale 
ontvangsten, waar zij met uitleg van experts nog 
dichter bij de kunst komen. Bovendien krijgen de 
leden via hun Rembrandtkaart vrije entree tot 
alle musea die door de Vereniging Rembrandt zijn 
gesteund. Dat zijn er inmiddels meer dan 120.

Ook lid worden? Dat kan al vanaf € 75 
(€ 28 voor mensen van 28 jaar of jonger). 

Deelnemers van de RembrandtCaroussel in Stedelijk Museum 
Amsterdam op 19 november 2019 voor het werk Cathedra van 

Barnett Newman uit 1951, een aankoop die mede mogelijk is 
gemaakt met steun van de Vereniging Rembrandt in 1975

Foto: Marijke Phoa

Deelnemers van de Jonge Rembrandt Art Talks in 
Museum De Lakenhal in Leiden op 16 november 2019

Foto: Marijke Phoa

Redactie: Hilbert Lootsma (Vereniging Rembrandt)
Tekst: Hilbert Lootsma, Gerdien Wuestman, Fusien Bijl de Vroe (Vereniging Rembrandt)
Vormgeving: Ape to Zebra, Amsterdam

Voor meer informatie, ga naar 
www.verenigingrembrandt.nl.  




