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Geef uw (klein)kind een lidmaatschap  
van de vereniGinG rembrandt cadeau

WILT U  
 UW LIEFDE 
VOOR KUNST 
DOORGEVEN?

Misschien herinnert u zich nog wanneer uw liefde 
voor kunst is geboren. Een museumbezoek dat 
indruk maakte, een kunstwerk dat u trof, iemand 
die op een inspirerende wijze over een schilderij of 
een beeldhouwwerk vertelde. Dat zijn ervaringen 
die u uw (klein)kind ook gunt. Omdat elke generatie 
het verdient om te kunnen genieten van kunst.

Maak daarom uw (klein)kinderen lid van de 
Vereniging Rembrandt, om zo voor hen de drempel 
te verlagen en hen deelgenoot te maken van ons 
nationaal kunstbezit. 

U kunt gebruikmaken van de kaart voorin dit blad. 
Daarbij kunt u kiezen voor een lidmaatschap voor 
één jaar of voor een lidmaatschap tot het 35ste 
levensjaar van uw (klein)kinderen, in de overtuiging 
dat zij dan niet meer zonder de Vereniging 
Rembrandt willen en zelf hun lidmaatschap zullen 
voortzetten!
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Het eerste Bulletin in 2018, het jaar waarin de Vereniging 
Rembrandt 135 jaar bestaat. Nog even actueel als in 1883, 
want nog altijd beantwoordend aan wat de maatschappij 
vraagt. Het gaat allang niet meer uitsluitend over oude 
Nederlandse kunst, zoals in de begintijd, en ook qua ledental 
en organisatie is de huidige Vereniging onvergelijkbaar  
met die van toen. Maar de kern is hetzelfde gebleven: een 
Vereniging die verzamelt voor de Collectie Nederland en 
die zich in verbondenheid met haar leden inzet voor een 
rijk en voor iedereen toegankelijk kunstbezit. 

Graag verwijs ik naar het artikel van Maarten Doorman, 
aan wie wij vroegen dit begrip Collectie Nederland te  
definiëren. Om zo ook duidelijk te maken waarom de 
Vereniging onverminderd helpt verzamelen, en voor wie. 
Doorman noemt de Collectie Nederland ‘een uitnodiging 
aan allen die in Nederland wonen (of het bezoeken) om  
het bekende op een nieuwe manier te zien’ en pleit voor 
een kunstbezit dat zo getoond wordt ‘dat de Nederlandse 
cultuur niet een voldongen feit is maar een vraag wordt 
met verschillende antwoorden’.

Zo werden in 2017 twee portretten met steun van de 
Vereniging verworven, dat van Felix Auerbach door Edvard 
Munch voor het Van Gogh Museum, en dat van Edzard 
Tjarda van Starkenborgh voor Landgoed Verhildersum in 
Leens. Twee portretten, het ene van een wereldberoemd en 
gelauwerd kunstenaar, het andere van een kleine meester 
van wie slechts enkele schilderijen bekend zijn. Voor beide 
musea zijn het aankopen van fundamenteel belang: de 
Munch laat iets zien van de internationale impact die het 
werk van Van Gogh al vroeg had en met het portret van 
Edzard wordt in Verhildersum de geschiedenis van een 
Groninger landgoed nog weer steviger geborgd. Beide  
aanwinsten helpen het verhaal van het museum beter te 
vertellen en het publiek met nieuwe ogen te laten kijken 
naar wat er al was. Daarom ondersteunt de Vereniging 
Rembrandt de aankoop van het portret van Edzard met 
evenveel enthousiasme als de kapitale Munch.

Fusien Bijl de Vroe
Directeur van de Vereniging Rembrandt
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Het bekende op een nieuwe 
manier zien
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nog altijd verzamelen. 
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niet.
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Versterken en 
beschermen van 
de Collectie Nederland

Sinds haar oprichting in 1883 heeft  
de Vereniging Rembrandt bijgedragen 
aan belangrijke kunstaankopen van 
meer dan 125 musea door het hele land. 
In dit nummer worden aanwinsten 
gepresenteerd van musea in 
Amsterdam, Dordrecht, Enschede, 
Den Haag, ’s-Heerenberg, Leens, 
Leiden en Zwolle.

Verzamelgebieden

De Vereniging Rembrandt  
steunt aankopen op uiteenlopende 
verzamelgebieden. Hieronder ziet u 
welke terreinen zijn versterkt met de 
in dit nummer besproken aankopen. 
U kunt heel concreet bijdragen aan 
de aankoop van kunstwerken in 
uw interessegebied. Voor meer 
informatie, zie p. 46.

In dit nummer
Nieuw in de Collectie Nederland
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Een van de motieven bij de oprichting 
van de Vereniging aan het eind van de 
19de eeuw was om oude Nederlandse 
kunst voor het land te behouden of 
weer terug te krijgen. In die eerste 
decennia werden, zo schrijft Peter 
Hecht in 125 jaar openbaar kunstbezit 
(2008), op het nippertje De liefdesbrief 
en Het melkmeisje van Johannes 
Vermeer voor Nederland gered. En in 
1900 verwierf het nieuwe Rijksmuseum 
zijn eerste Rembrandt (Landschap met 
stenen brug) op een veiling in Londen.

Een aantal jaar later bepleitte de 
Nederlandsche Oudheidkundige Bond 
(thans KNOB) in een brochure over 
musea een herverkaveling van kunst-
werken en collecties. De bond stelde 
dat ‘al wat binnen onze grenzen aan 
kunstbezit en historisch belangrijke 
voorwerpen in openbare verzame- 
lingen is bijeengebracht, beschouwd 
moet worden als eene grote verzame-
ling, waarvan eene logische en nuttige 
verdeeling moet worden beproefd.’

Hier treffen we al de kerngedachte 
aan van wat in het begin van onze 
eeuw de Collectie Nederland ging 
heten, de gedachte aan nationaal  
erfgoed dat weliswaar over vele ver-
zamelingen verdeeld is en over veel 
plaatsen verspreid, maar dat toch als 
één grote schatkamer moet worden 
beschouwd, een schatkamer die zorg 
en ordening verlangt, onderhoud en 
aanvulling.

Maar waarom eigenlijk? Waarom  
al die verzamelingen, de musea, 
waarom erfgoed beschermen en  
verzorgen en publiek maken ‘binnen 
onze grenzen’?

NATIONAAL ZELFBEELD

Het eerste antwoord luidt: natie- 
vorming. Met de opkomst van de  
romantiek in de 19de eeuw komen 
staten op die hun bestaan legitimeren 
met cultuur. De grote musea krijgen 
vorm, het Louvre, het Prado, The 
National Gallery en het Rijksmuseum. 
Maar ook een nationale literatuur, 
aandacht voor de ‘eigen’ geschiedenis 
en taal, allemaal dingen die de  
identiteit van een land vastleggen. 

Daarom kon de Vereniging ook 
‘Rembrandt’ heten, de schilder die 
immers tot nationaal symbool was 
gemaakt, zoals Albrecht Dürer en 
Goethe in Duitsland, of het werk van 
Turner en Shakespeare in Engeland. 
Ze werden belangrijke bouwstenen 
van het nationale zelfbeeld. Het eruit 
voortvloeiende nationalisme mocht 
dan in de 20ste eeuw uiteindelijk 
rampzalig uitpakken, het had eerder 
ook een nieuw gevoel van identiteit 
en gemeenschap teweeggebracht.  
En door dat gevoel van gezamenlijk-
heid was een democratische politiek 
op nationale schaal pas mogelijk  
geworden.

Natuurlijk waren er andere motie-
ven om te verzamelen. Het simpele 
plezier om mooie dingen te hebben 
bijvoorbeeld, of status, of de kennis 
die het opleverde over het verleden  
– en dus over onszelf. Want wij kunnen 
onszelf pas echt begrijpen wanneer 
we weten waar we vandaan komen.

VERHEFFING

Van meet af aan speelde nog een 
overweging een rol, namelijk dat kunst 

ons zou verheffen, ons op zou tillen 
uit het alledaagse leven en het  
materiële bestaan. Een van de grote 
pleitbezorgers van het museale ver-
zamelen, Victor de Stuers, geselde  
in ‘Holland op zijn smalst’ (1873) de 
regering, die geen cent voor kunst 
over had en ‘wier dagelijksche lectuur 
de beursnotering is.’ Zij had, zo citeert 
Peter Hecht hem, geen belangstelling 
voor ‘nationalen roem, ontwikkeling 
der ziel, beschaving der zeden.’

De latere premier Robert Peel (naar 
wie de beroemde Engelse politieagent, 
de bobby, werd vernoemd) betoogde 
in juli 1832 in de House of Commons 
dat The National Gallery ook bedoeld 
was voor de lagere geledingen in de 
maatschappij. Hij meende dat de  
sociale onrust zou afnemen door de 
werking van de schone kunsten op 
het gemoed van de arbeidersklasse. 
Daarom wilde hij het museum bij 
Charing Cross situeren, waar (en hier 
haalde hij Dr. Johnson aan) ‘the great 
tide of human existence is fullest in its 
stream.’ Misschien was dat paterna-
lisme, maar dat het museum de massa 
zou kunnen verheffen gold lang als 
vanzelfsprekend. Het museum was, 
zoals de filosoof Georges Bataille in 
1930 schreef, een long voor de stad 
om mensen van nieuwe geestelijke 
zuurstof te voorzien.

In de 20ste eeuw, na twee wereld-
oorlogen, lag het nationalisme minder 
goed en het idee van een nationale 
schatkamer raakte op de achtergrond. 
De verheffingsgedachte echter bleef 
bestaan, en bloeide in ons land zelfs 
op in de nieuwe jas van ‘openbaar 
kunstbezit’. Openbaar kunstbezit werd 
een begrip door het succesvolle ge-
lijknamige project van radio- en later 
televisie-uitzendingen, waarin vanaf 
1957 wekelijks één kunstwerk uit het 
nationale, maar nu openbaar genoem-
de bezit werd besproken, vergezeld 

 Het kostbaar bezit van allen:

de Collectie Nederland

MAARTEN DOORMAN

In haar 135-jarig bestaan heeft de Vereniging Rembrandt een geweldige  
bijdrage geleverd aan, ja, aan wat eigenlijk precies? Telkens ging het om 
steun bij het aankopen van kunstwerken die voortaan in het openbaar  
konden worden gezien. Maar welke kunstwerken, van wie werden ze  
eigendom, aan wie werden ze getoond en waarom wilde de Vereniging 
Rembrandt daaraan bijdragen?

Wij kunnen 
onszelf pas 
echt begrijpen 
wanneer we 
weten waar 
we vandaan 
komen
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van de beroemd geworden blauwe 
mappen met inlegvellen die de 
100.000 abonnees kregen opgestuurd. 
Het was het eerste grootschalige  
multimediale initiatief op het gebied 
van cultuur, vanaf 1967 zelfs uitgebreid 
met afbeeldingen achter plexiglas in 
talloze treincoupés.

GELOOF IN DE MARKT

In de voorwoorden van vroege  
jaargangen treffen we het hoogge-
stemde verheffingsideaal nog expliciet 
aan. Bedenker en oprichter Joh. G. 
Wertheim, de beeldhouwer die Arthur 
van Schendel in het Amsterdamse 
Leidse Bosje vereeuwigde, schreef bij 
het eerste lustrum over ‘de kunstzin-
nige vorming van ons volk’. De kunst-
schatten waren ‘het kostbaar bezit van 
alle Nederlanders’ en de abonnees 
versterkten in een tijd ‘van verma te-
rialisering het tegenwicht daartoe.’  
‘De schoonheid,’ had professor Van 
Gelder twee jaar eerder al in een 
voorwoord opgemerkt, ‘is een bron 

eerherstel, terwijl de kunsten als  
zodanig met steeds meer wantrouwen 
vanuit de politiek werden bezien. 
Was kunst niet elitair? Het is in deze 
jaren dat de Collectie Nederland  
ontstaat.

MUSÉE IMAGINAIRE

Na een alarmerend rapport van de 
Rekenkamer in 1988 over de verwaar-
lozing van museumcollecties werd in 
de jaren negentig geld vrijgemaakt en 
aangedrongen op onderlinge afstem-
ming van collecties: zo ontstond het 
begrip Collectie Nederland. Het was 
vaak in de eerste plaats een beleids-
term die musea tot samenwerking 
aanspoorde, en het stond en staat 
voor een steeds beter te raadplegen 
platform op internet. Wat die collectie 
nu precies inhield en voor wie ze was 
bestemd, was echter nauwelijks een 
onderwerp van gesprek. ‘Een mythisch 
luchtkasteel’ schamperde een criticus 
in 1997, en de hoofdredacteur van 
Metropolis M, Domeniek Ruyters, sprak 

waar wij in onze maatschappij  
moeilijk buiten kunnen.’

De toon werd in de loop der tijd 
minder verheven, er kwam gaande-
weg ook meer eigentijdse kunst aan 
bod en de redactie beperkte zich niet 
tot louter Nederlandse kunstenaars. 
Het streven om alle lagen van de be-
volking te bereiken bleek bij dit alles 
echter te hoog gegrepen: onderzoek 
wees uit dat de abonnees hoofdzake-
lijk uit de midden- en hogere klassen 
kwamen. Maar dat liet de ambitie  
onverlet dat kunst voor allen was en 
aan alle Nederlanders ten goede 
moest komen.

Die ambitie verdween aan het eind 
van de vorige eeuw toen in politiek 
en maatschappij het geloof in de markt 
begon te overheersen. De publieke 
zaak leek op allerlei gebieden op zijn 
retour. Openbaar vervoer, post en  
telefoon, gezondheidszorg en energie-
voorzieningen werden geprivatiseerd. 
Tegelijk ondervond het nationalisme 
met de opkomst van het populisme 

Scène uit de
verovering van 
Amerika
Jan Jansz Mostaert
ca. 1535. Olieverf op  
paneel, 86,5 x 152,5 cm
RIJKSMUSEUM, 

AMSTERDAM
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twintig jaar later in een terugblik 
milder van een musée imaginaire.

Eigenlijk moeten we nog milder 
zijn, want al is de collectie over vele 
plaatsen in Nederland verspreid, die 
musea zijn er, met al hun schatten, en 
ze worden steeds beter bezocht. En 
die schatten zijn in de woorden van 
Wertheim ‘het kostbaar bezit van alle 
Nederlanders’. Daarmee werd gedoeld 
op verschillende generaties en alle 
maatschappelijke geledingen en groe-
pen en dat is precies wat ook nu nog 
de ambitie van de Collectie Nederland 
zou moeten zijn.

Zij hoeft niet meer te worden  
getoond om in de geest van de 19de 

eeuw de grootheid van de natie uit te 
drukken; eerder is ze een uitnodiging 
aan allen die in Nederland wonen (of 
het bezoeken) om het bekende op 
een nieuwe manier te zien. De steun 
van de Vereniging Rembrandt heeft 
alleen zin wanneer wordt bijgedragen 
aan een openbaar kunstbezit dat zich 
niet afsluit voor de wereld. Kunstbezit 
dat zo getoond wordt dat we meer 
van de geschiedenis begrijpen, ook 
van de pijnlijke kanten en ook zo, dat 
de Nederlandse cultuur niet een vol-
dongen feit is maar een vraag wordt 
met verschillende antwoorden.

Zo kocht het Rijksmuseum een  
paar jaar geleden met steun van onder 

andere de Vereniging Rembrandt 
Landschap met een episode uit de  
verovering van Amerika van Jan 
Mostaert, een van de allereerste uit-
beeldingen van het nieuwe continent. 
Een prachtig schilderij, waarop de 
Indianen als naakte Europeanen ogen 
en eerder de Spanjaarden de woeste-
lingen zijn, dan de oorspronkelijke 
bewoners. Terwijl de Nederlandse  
samenleving de laatste decennia steeds 
diverser is geworden, is ook onze  
manier van kijken naar zo’n schilderij 
veranderd. Zoals wij ook anders zijn 
gaan kijken naar dat mooie portret uit 
hetzelfde Rijksmuseum van Simon 
Maris, Jonge vrouw met waaier uit 
1906, dat destijds Het negerinnetje 
heette.

Kunst biedt het plezier om mooie 
dingen te zien en iets te leren over het 
verleden of over hoe we kijken en wie 
we zijn of dachten te zijn. Kunstwerken 
en verzamelingen zijn in beginsel ook 
altijd het begin van een gesprek over 
die dingen, een uitnodiging om te  
bewonderen en na te denken. Daarin 
schuilt de waarde van openbaar kunst-
bezit en die waarde wordt des te meer 
verzilverd naarmate er meer mensen 
met meer verschillende achtergronden 
toegang toe hebbens

Maarten Doorman is schrijver en filosoof  
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Jonge vrouw 
met waaier
Simon Maris
ca. 1906. Olieverf op  
doek, 41 x 29 cm
RIJKSMUSEUM, 

AMSTERDAM

De steun van 
de Vereniging 
Rembrandt 
heeft alleen zin 
wanneer wordt 
bijgedragen aan 
een openbaar 
kunstbezit dat 
zich niet afsluit 
voor de wereld
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De verzameling kunst, antiek en 
meubilair in Kasteel de Haar was tot 
2012 privébezit van de familie Van 
Zuylen. Om de collectie bij elkaar  
te houden en het verhaal over het 
kasteel en zijn vroegere bewoners te 
kunnen vertellen, heeft de familie de 
collectie rond het jaar 2000 voor een 
groot deel in langdurig bruikleen ge-
geven aan Stichting Kasteel de Haar, 
die het gebouw, het park en de tuinen 
in eigendom heeft en beheert. Na 
het overlijden van baron Thierry van 
Zuylen van Nijevelt kregen zijn erven 
te maken met een enorme successie-
aanslag. Verkoop van de kostbaarste 
stukken, waaronder de wandtapijten 
met de Verlossing van de Mens, was 
de enige optie.

Het vooruitzicht afscheid te moeten 
nemen van de tapijten, waarmee een 
uniek ensemble van internationale 
allure teloor zou gaan, veroorzaakte 
grote schrik bij het bestuur, de directie 
en de medewerkers van De Haar. 
‘Verschrikkelijk,’ zegt directeur Anetta 
de Jong. ‘Alles draait er bij Kasteel  
de Haar juist om dat het zo compleet 
is. Het is de enige plek in Nederland 
waar je kunt zien hoe de Europese adel 
leefde. Het hele interieur is precies 
zo als 100 jaar geleden en binnen de 
collectie zijn de wandtapijten het 
summum. De toenmalige bewoners 
hebben breed verzameld, rijp en 
groen door elkaar heen, maar met 
deze prachtige tapijten hebben ze in 
de roos geschoten.’

Met een kostprijs die in de miljoe-
nen liep, leek het uitgesloten dat de 

Stichting ze zelf zou kunnen kopen, 
maar zij ging het toch proberen.  
Na een positief oordeel van de 
Vereniging Rembrandt volgden  
andere fondsen en organisaties. 
Helemaal vanzelf ging het niet, want 
uiteindelijk was er een tweede ronde 
nodig om het geld bij elkaar te krijgen. 
De Vereniging Rem brandt, gevolgd 
door het Mondriaan Fonds, het 
VSBfonds en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, stelden als voorwaarde 
voor hun extra bijdrage dat zowel 
provincie als de gemeente hetzelfde 

bedrag zouden toekennen. Uiteindelijk 
slaagde de onderneming in 2012, met 
particuliere gelden (89%) en bijdragen 
van overheden (11%).

De wandtapijten, niet meer weg  
te denken uit Kasteel de Haar, zijn 
nu echt ‘van ons allemaal’. Eén hier-
van, het tapijt waarop de Schepping 
staat afgebeeld, zal dit najaar schitte-
ren in de jubileumtentoonstelling  
ter gelegenheid van het 135-jarig be-
staan van de Vereniging Rembrandt 
in het Kröller-Müller Museum in 
Otterlos

Tapijt met  
de Verlossing  
van de Mens:  
de Schepping 
(detail)
Atelier Pieter  
van Aelst
1500-10. Wandtapijt, 
ca. 400 x 800 cm 
KASTEEL DE HAAR, 

HAARZUILENS

In 2012 aange-
kocht met steun 
van de Vereniging 
Rembrandt, 
mede namens 
haar Utrechtse 
Rembrandt Cirkel  
en het Nationaal 
Fonds 1930

De drie kolossale, laat-middeleeuwse 
wandtapijten in Kasteel de Haar in Haarzuilens 
zijn al meer dan een eeuw beeldbepalend voor 
het rijkgedecoreerde interieur van het kasteel. 
Toen in 2011 verkoop dreigde, moesten werkelijk 
alle registers worden opengetrokken om de 
kostbare tapijten voor De Haar te behouden.

VAN ONS ALLEMAAL SINDS 2012
WANDTAPIJTEN MET DE VERLOSSING VAN DE MENS  ATELIER PIETER VAN AELST
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De eerste Rembrandt voor het Rijksmu-
seum en het Melkmeisje van Vermeer, 
de Marskramer van Jheronimus Bosch 
en de beste schilderijen van Magritte 
en van Dalí voor Museum Boijmans 
werden met haar steun verworven. 
Ook de eerste Mondriaan in het 
Gemeentemuseum in Den Haag en 
het grote knipsel van Matisse in het 
Stedelijk Museum kwamen daar dankzij 
de Vereniging terecht. Stuk voor stuk 
werden dat beeldbepalende werken 
in de Collectie Nederland. Ook de 
kleinere musea, waarvan de Vereniging 
er toen al meer dan honderd had ge-
steund, hebben dankzij die steun veel 
moois kunnen kopen – stukken die 
juist in die collecties meer betekenen 
dan waar ook elders mogelijk was  
geweest. Die boodschap kwam over. 
Sindsdien is de bekendheid van de 

Vereniging flink toegenomen en ook 
haar ledental sterk gegroeid. Van 9000 
naar ruim 15.000, dat is niet gering.  
In september 2018 staat de Vereniging 
in het Kröller-Müller Museum stil bij 
een keuze uit de meer dan 160 aan-
kopen die sinds 2008 voor een stuk  
of vijftig musea met haar steun zijn 
gedaan. Gek genoeg is een van de 
vragen nu: waarom verzamelen wij  
eigenlijk nog? 

DISCUSSIE OVER REMBRANDTS 

Aan het einde van de 19de eeuw was 
het probleem dat ons openbaar kunst-
bezit nog tamelijk armoedig was en dat 
er niet of nauwelijks voor verzameld 
werd. Tegenwoordig wordt de musea 
juist verweten dat zij te veel verza-
melen en staan collecties als zodanig 
onder druk, omdat tentoonstellingen 
en evenementen de kassa’s vaker laten 
rinkelen. Nadat het Rijksmuseum door 
de overheid in staat was gesteld voor 
82 miljoen euro één van Rembrandts 
pendantportretten van Marten 
Soolmans en Oopjen Coppit te ver-
werven, vroeg de minister zich dan 
ook af of de Collectie Nederland nu 
niet voltooid was, en of het nu niet 

Als kunst  
je lief is 

tien jaar 
aanwinsten  

2008-18

PETER HECHT

De vier kerkvaders verdedigen 
het sacrament van de eucharistie
Abraham Bloemaert
1632. Olieverf op doek, 206 x 155 cm
MUSEUM CATHARIJNECONVENT, 

UTRECHT

Toen de Vereniging Rembrandt  
in 2008 haar 125ste verjaardag 
vierde met de tentoonstelling  
125 Grote Liefdes in het Van Gogh 
Museum, was het de eerste keer dat 
zij zo duidelijk aan een groot publiek 
liet zien wat zij aan het openbaar 
kunstbezit had bijgedragen.
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zaak was de verzamelingen beter aan 
de man te brengen in plaats van door 
te gaan met bunkeren. Want waarom 
het Rijksmuseum die schilderijen per 
se wilde hebben, of desnoods maar dat 
ene, dat was toch niet zo duidelijk. Het 
argument dat er van Rembrandts por-
tretten in opdracht vrijwel niets meer 
in Nederland aanwezig was en dat het 
werk van Rembrandt hier toch zo vol-
ledig mogelijk te zien zou moeten zijn, 
zal niet iedereen hebben aangespro-
ken. En voor de enkeling die het mooi 
vond dat de verkoop van die werken 
uit Amsterdam in 1878 nu ongedaan 
was gemaakt, kon de minister ook 
geen 82 miljoen uitgeven. Dus mis-
schien wringt daar inderdaad wel iets. 

Want eenmaal gekocht, het is waar, 
verdwijnt ook de beste en belangrijk-
ste aankoop al snel in de verzameling 
waarvoor hij is verworven. Het is goed 
dat hij daar landt en opgaat in het 
grotere geheel dat een collectie is, 
maar toch is het jammer dat de kwali-
teit van zo’n object en het motief voor 
zijn verwerving, net als de afweging 
die bijvoorbeeld de Vereniging 
Rembrandt maakt om daaraan al dan 
niet iets bij te dragen, zo zelden aan 
de orde worden gesteld. Nu is dat bij 
de honderden aankopen per jaar die 
sommige musea doen ook onbegonnen 
werk, maar bij de aankopen die de 
Vereniging Rembrandt steunt, zo tussen 
de twintig en dertig per jaar, moet het 
wel mogelijk zijn uit te leggen hoezo 
en waarom die ertoe doen. 

WAAROM VERZAMELEN:  
DE VERENIGING REMBRANDT 2008-18 

In de tentoonstelling die dit najaar  
in het Kröller-Müller Museum wordt 
gehouden, staat dat hoe en waarom 
van het verzamelen dan ook centraal. 
Er zal te zien zijn hoe ons erfgoed in 
openbaar bezit – net als toen de 
Vereniging werd opgericht – nog altijd 

wordt verrijkt en aangevuld, maar dat 
bijvoorbeeld smaak en inzicht daarbij 
nogal zijn veranderd. Er zal te zien zijn 
dat musea beleid uitvoeren, zoals dat 
hoort, maar gelukkig ook oog hebben 
voor bijzondere kansen op de markt, 
en dat de Vereniging Rembrandt be-
grijpt, dat er ook nu nog kunst wordt 
gemaakt die het waard is aan het 
openbaar kunstbezit te worden toe-
gevoegd. Zelfs haar rol van waakhond 
die helpt letten op de uitvoering van 
de Wet tot behoud van cultuurbezit 
zal er aan de orde komen, want de 
overheid heeft weliswaar een wet  
gemaakt om bepaalde objecten in 
particulier bezit bij eventuele verkoop 
voor Nederland te behouden, maar 
middelen om die wet uit te voeren 
zijn er vrijwel niet.

Toen de Vereniging werd opgericht, 
was het beeld van de Republiek der 
Zeven Provinciën dat van een protes-
tantse samenleving, waaruit het ooit 
dominante katholicisme was verdwe-
nen: dat Vermeer en Jan Steen prak-
tiserende katholieken waren, paste 
niet in dat beeld. En dat de katholieke 
Abraham Bloemaert, een van onze 
beste historieschilders, een altaarstuk 
schilderde met de vier kerkvaders  
die de eucharistie verdedigen nog 
minder. Nu echter greep het Catha-
rijneconvent zijn kans. De kunst van 
Alma Tadema, die een ster was in zijn 
eigen tijd, was rond 1960 op zijn best 
nog om te lachen; nu werd het Fries 
Museum door de Vereniging gesteund, 
toen het een representatief werk van 
de meester wilde kopen. Meteen 

Entrance of the Theatre

Lawrence Alma-Tadema

1866. Olieverf op doek, 

70,4 x 98,4 cm 

FRIES MUSEUM, LEEUWARDEN

In de tentoonstelling 
staat het hoe en 
waarom van het 
verzamelen centraal



daarna was het in Leeuwarden en 
Londen te zien op een tentoonstelling 
over de herontdekte schilder, waarin 
ook zijn betekenis voor Hollywood 
aan de orde werd gesteld. 

Onze kennis van het erfgoed veran-
dert dus, net als onze smaak, al wordt 
er soms ook nog precies zo gekocht 
als honderd jaar geleden. Het was even 
de vraag of de portretten van de Delftse 
notaris De Langue en zijn vrouw door 
Willem van der Vliet een toevoeging 
van betekenis zouden zijn voor het 
stedelijk kunstbezit in Delft, want aan 
zulk soort portretten ontbreekt het 
eigenlijk niet. Maar dat De Langue  
de notaris van Vermeer was geweest, 
prikkelde toch de fantasie. Die man 
heeft oog in oog met Vermeer gestaan, 
van wie wij geen portret meer kennen. 
Dat is een verhaal. En zulke verhalen 
verzamelen wij nu ook. 

Een Van Doesburg voor Leiden, 
waar het tijdschrift De Stijl werd uit-
gegeven, een Monet voor Zaandam, 
waar deze Franse impressionist een 
paar van zijn mooiste schilderijen heeft 
gemaakt: er is de afgelopen tien jaar 
veel thuis gekomen, zoals dat heet. 
Maar er is ook spontaan toegeslagen, 

Een geweigerde bruikleen
Tot de schaarse bruiklenen die voor de tentoonstelling in Otterlo zijn 
geweigerd, behoort helaas De huwelijksnacht van Tobias en Sara door  
Jan Steen. Dit schilderij is in het verleden in tweeën gesneden en in  
1996 hersteld. De rechterhelft is van Museum Bredius, dat volgens de 
bepalingen van zijn stichter niets mag uitlenen. De pas later als zodanig 
herkende linkerhelft van de Steen maakte ooit deel uit van de voorraad  
van de Joodse kunsthandelaar Goudstikker en werd in 2006 door de Staat 
der Nederlanden aan zijn erven teruggegeven. Maar intussen waren beide 
helften van het schilderij weer aan elkaar gezet en het werk nogmaals 
doorsnijden wilde niemand. Museum Bredius en zijn eigenaar, de 
gemeente Den Haag, waren bereid hun deel tegen betaling af te staan, 
maar dat werd door de rechter verboden op grond van Bredius’ testament. 
De Vereniging Rembrandt hielp vervolgens de erven Goudstikker uit te 
kopen, zodat de Steen in zijn geheel voor het museum kon worden behouden. 
Die aankoop had een ereplaats in Otterlo verdiend, maar Museum Bredius... 
mag niets uitlenen. Ook over een eenmalige uitzondering viel met Den 
Haag niet te praten. Als het niet zo treurig was, zou dit een vrolijke 
geschiedenis zijn.

De huwelijksnacht van Tobias en Sara
Jan Steen
ca. 1660-65. Olieverf op doek, 81 x 123 cm
MUSEUM BREDIUS, DEN HAAG
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zoals toen er een onbekend werk van 
Adriaen de Vries op de veiling kwam 
en een al bijna opgegeven wens van 
het Rijksmuseum eindelijk kon worden 
vervuld. Of toen het Van Gogh Museum 
erin slaagde een portret van Munch 
aan te kopen, dat prachtig laat zien wat 
deze schilder aan Van Gogh te danken 
heeft. En om spontaan toe te slaan 
hoeft er soms ook helemaal geen be-
leid te zijn, zoals het Rijks museum liet 
zien toen het een verloren gewaande 
Japanse lakkist op een provinciale  
veiling in Frankrijk verwierf. Ineens 
was de top van het Japanse lakwerk 
binnen handbereik – dankzij de oplet-
tende staf en de snelle samenwerking 
van het mecenaat, waaronder de 
Jaffé-Pierson Stichting en de Vereniging 
Rembrandt. Het winnende bod was 
toen alleen nog maar een kwestie  
van lef. 

Een stuk of tachtig door de 
Vereniging gesteunde aankopen zullen 
in Otterlo afzonderlijk worden uitge-
licht, van een Egyptisch beeldje van 
3500 jaar geleden tot een schilderij 
van Neo Rauch dat nog geen twee jaar 
oud is, van een van de meest sinistere 
werken van Louise Bourgeois tot een 

karaf van Copier en een geweldige 
reeks tekeningen uit de collectie  
Van Regteren Altena. Het gemengd 
presenteren van zulk divers werk in 
alle media is een vak apart. Daarvoor  
tekent ontwerper Maarten Spruijt, 
met wie eerder werd samengewerkt 
toen De Collectie Verrijkt in Museum 
Boijmans Van Beuningen werd  
ingericht. Voor de verhalen bij de  
objecten teken ik zelf. Op een stuk  
of zeven na zijn alle gevraagde  
bruiklenen inmiddels toegezegd.  
Die tentoonstelling wordt, denken 
Maarten en ik, iets heel bijzonderss

Peter Hecht is emeritus hoogleraar

kunstgeschiedenis aan de Universiteit 

Utrecht en bekleedt het fellowship bij  

de Vereniging Rembrandt.

Lakkist
Japan, toegeschreven 
aan de Koamimakerij
ca. 1635-45. Lak op 
hout, div. materialen, 
63,5 x 144,5 x 73 cm
RIJKSMUSEUM, 

AMSTERDAM

Kunstvragen 

Julie Le Coultre (25)
Student Geschiedenis/Internationale Betrekkingen en momenteel 
stagiair op de Nederlandse ambassade in Wellington (N.Z.), lid 
van de Vereniging Rembrandt sinds 2015

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Met een vader als afficheverzamelaar kon  
ik als kind niet om kunst heen. Elke vakantie 
ging gepaard met een bezoek aan een  
museum waar wij rondliepen terwijl mijn 
vader zaken deed. Toen ik lid werd van de 
Vereniging Rembrandt heb ik dankzij de 
Rembrandtkaart samen met studievrienden 
telkens een nieuw museum in Amsterdam 
bezocht. Een enorme luxe om tussen je  
colleges door steeds een stukje museum te kunnen zien.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Wat ik als eerste had willen kopen werd een geschenk voor mijn 
18de verjaardag. Een lithografische print van Alex K. Sutton  
uit 1907 met een reclame voor Cook’s reizen waarop een ge-
vleugelde oosterse figuur een gezelschap op een tapijt over de 
wereld vliegt. Een prachtige manier om het exotische avontuur 
van het reizen in die tijd in beeld te brengen. Maar we kunnen 
natuurlijk discussiëren over de vraag of dit kunst is.’

Naar welk museum gaat u graag terug? 
‘Het Singer in Laren, een overzichtelijk museum met een  
prachtige collectie.’ 
 
Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen  
steunen? 
‘Nederlandse musea zouden van mij meer aandacht aan affiches 
mogen besteden. Wat weinig mensen weten is dat veel grote 
kunstenaars ook affiches ontwierpen voor een extra zakcentje.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk op u gemaakt? 
De tentoonstelling over de late Rembrandt in het Rijksmuseum. 
Heel bijzonder om deze meesterwerken een keer bij elkaar te zien.’

Wat betekent 135 jaar Vereniging Rembrandt voor u? 
‘Ik kom net kijken, dus het enige wat ik hier over kan zeggen  
is dat ik ontzettend blij ben dat ik lid van de Vereniging 
Rembrandt ben geworden en hoop dat ik 200 jaar Vereniging 
Rembrandt mee mag vieren.’

Wat zou u graag uit eigen bezit aan een museum willen 
schenken, om iedereen van mee te kunnen laten genieten?
‘Ik zou mijn vader graag willen helpen bij zijn besluit om een 
groot deel van zijn collectie onder te brengen in een museum. 
Door de nieuwe ‘international advertising & design database’ 
kan een groter publiek in Nederland overigens nu al toegang 
krijgen tot deze vorm van moderne kunst.’

INTERVIEW
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Wie kent het niet, een mooie serie boeken in de boeken-
kast waaruit één deeltje mist? Mij overkwam dat met 
Emile van Rousseau, dat ik jaren geleden aan iemand, 
wie weet ik niet meer, heb uitgeleend en dat nooit meer 
terug kwam. De serie is niet meer compleet en een los 
deeltje komt niet op de markt. Ik stel me voor dat een 
van de graven van Bergh hetzelfde is overkomen, in de 
16de of 17de eeuw: een 15de-eeuws manuscript over de 
geschiedenis van de Gelderse en Kleefse regio werd aan 
de heer van een naburig kasteel uitgeleend en is nooit 
meer teruggekomen. Maar hoe het in werkelijkheid is 
gegaan, is onzeker.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MIDDELEEUWEN

’s-Heerenbergs handschrift 
Onbekend
Midden 15de eeuw. Perkament en papier, 261 folia,  
21,5 x 14 cm
Bijdrage: € 200.000, waarvan € 100.000 uit het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds en € 24.500 uit het Hendrickje 
Fonds
KASTEEL HUIS BERGH, ’S-HEERENBERG

Het ’s-Heerenbergse handschrift is aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Hendrickje Cirkel, het 
Mondriaan Fonds, de Stichting Zabawas, Stichting het Gasthuis 
Bergh, Stichting de Armenkorf, Stichting Stadskern, Gravin van 
Bylandt stichting, Stichting Berghs Belang, Stichting Dorodarte en 
de Kattendijke/Drucker Stichting. 

 Een fraai lokaal staaltje geschiedschrijving
Huis Bergh verwerft een 15de-eeuws kroniekenhandschrift

De hertog van  
Gelre, met op de  
achtergrond mogelijk 
de Valkhofburcht  
te Nijmegen en 
Kasteel Rosendael
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 In dit geval kwam het wél op de markt, op de TEFAF 
2016 bij een kunsthandelaar uit Bazel. Het hand-  
schrift heeft zich lange tijd bevonden in de Fürstlich 

Salm-Salm’sche Bibliothek te Anholt, net over de Duitse 
grens, op vijftien kilometer van ’s-Heerenberg. Het is een 
Nederrijns kroniekenhandschrift uit het midden van de 
15de eeuw, een compilatie van kronieken met geïllustreerde 
informatie over pausen, keizers en verschillende graven  
en hertogen uit Gelre, Holland en Kleef. Op de achter-
zijde van het eerste blad staat het wapen van Bergh uit  
’s-Heerenberg. Dit verwijst waarschijnlijk naar Willem II, 
heer van den Bergh (1404-1465), voor wie of in wiens  
opdracht het handschrift vermoedelijk is vervaardigd. 

Het manuscript – het enige kroniekenhandschrift uit het 
Gelderse/Nederrijnse cultuurgebied – is een omvangrijk 
werk (261 pagina’s) dat in tegenstelling tot vergelijkbare 
manuscripten geïllustreerd is. Het bevat 28 pentekeningen, 
deels gekleurd, die de vorst of bisschop van het beschreven 
gebied tonen, met een wapenschild en contouren van  
kenmerkende gebouwen. Zo is er een tekening met de  
keizer van het Heilige Roomse Rijk en de zeven keur-
vorsten, onder wie drie prins-bisschoppen. 

Een voorbeeld van een kenmerkend gebouw is wellicht 
te identificeren als het Nijmeegse Valkhof en daarmee  
mogelijk een van de oudste stadsgezichten van Nijmegen.1 
Daarnaast zijn er diverse illustraties van kerkelijke en his-
torische gebeurtenissen. Het is een fascinerend handschrift, 
dat schreeuwt om nader onderzoek en vergelijking. Juist 
op Huis Bergh zijn deze mogelijkheden aanwezig, daar 
het een van de oudste vrijwel complete familiearchieven  
in Nederland bezit, teruggaande tot in de 13de eeuw. 
Verder heeft Bergh de grootste verzameling middeleeuwse 
Italiaanse schilderkunst in Nederlands particulier bezit en 
een indrukwekkende verzameling geïllustreerde middel-
eeuwse manuscripten en miniaturen.

De Stichting Huis Bergh was daarom zeer geïnteres-
seerd in het handschrift, dat uiteraard tamelijk kostbaar 
is. Het grote belang ervan werd onderschreven door  
diverse deskundigen, uit wier rapportage voor dit stukje 
werd geput. 

Er gingen subsidieaanvragen de deur uit naar sponsors 
en naar subsidieverleners. De eerste financiële bijdrage van 
€ 200.000 werd toegezegd door de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij een bijdrage van de kersverse Hendrickje 
Cirkel voor Gelderland en Overijssel. Daarna volgden het 
Mondriaan Fonds en een aantal kleinere fondsen. Een  
essentiële rol werd ook gespeeld door de kunsthandelaar 
die de onderhandelingen voor Huis Bergh voerde. En zo 
kon het handschrift nog juist voor de TEFAF van 2017  
worden verworven. Het keert daarmee terug naar het Huis 
waarvoor het waarschijnlijk gemaakt is, en waar het zal 
zijn gebruikts 

David Overbosch

Mede-oprichter van de Hendrickje Cirkel van de Vereniging Rembrandt 
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Een passende context

‘Geweldig’, vindt adviseur van Huis Bergh Diane Visser 
het dat het handschrift terug in Huis Bergh is. ‘Toen het 
handschrift in 2016 op de TEFAF was, werden we hier  
uit verschillende hoeken op geattendeerd. Door het 
wapen voorin weten we dat het hier is geweest, al is  
niet bekend of het in de opdracht van Willem II graaf  
van den Bergh is gemaakt of dat hij het cadeau heeft  
gekregen. Het hoort echt hier thuis, en niet in de 
Koninklijke Bibliotheek of op een andere locatie. 

In de eerste plaats omdat we het hele archief van de 
graven vanaf de 13de eeuw in huis hebben, zowel aktes 
als persoonlijke correspondentie. Momenteel is onze  
archivaris met vrijwilligers bezig met het uitpluizen van 
het archief om meer aan de weet te komen over Willem II, 
heer van den Bergh. Daarbij wordt van alles gevonden, 
zoals een brief uit Italië waarin de zonen van Willem 
schrijven dat ze hun vader een nachtmutsje zullen sturen. 
En in de tweede plaats is Huis Bergh een logische plaats 
voor dit handschrift, omdat het past in onze verzameling. 

We hebben hier een rijke collectie manuscripten, door-
dat de Enschedese indus trieel Jan Herman van Heek,  
die het kasteel in 1912 kocht, een bijzondere fascinatie 
voor de middeleeuwen had en een mooie verzameling 
middel eeuwse handschriften en kunst heeft opgebouwd. 
Het handschrift kan hier dus in een passende context 
worden getoond.’ 

Plannen te over met de nieuwe aanwinst, vertelt Visser. 
‘Het manuscript is gescand en wordt op dit moment ge-
transcribeerd. Daarna zal een team van specialisten het 
gaan onderzoeken. Dit zal resulteren in een publicatie 
die dieper ingaat op de literaire en historische betekenis 
en vooral het kunsthistorische belang van dit manuscript. 
Voor 2020 is een tentoonstelling gepland waarin ook 
vergelijkbare handschriften zullen worden getoond. In de 
tussentijd zal de nieuwe aanwinst met enige regelmaat 
zijn te zien, steeds opengelegd op een andere pagina. 
Dit voorjaar is het manuscript van 10 maart tot en met  
7 juni te bezichtigen’

Het wapen van 
de Willem II, heer 
van den Bergh

Noot

1. R. Dückers, Rapportage 
Huis Bergh, 2016.
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Een vis voor vader
Een vriend van vroeger, de  
kunstrecensent Hans Rädeker, 
had er lol in om steeds weer 
nieuwe woorden te gebruiken 
voor zijn ervaringen met kunst-
werken. Er is nagedacht over de 
vraag waarom kijken naar schilde-
rijen veel minder huilen van ont-
roering teweegbrengt dan luisteren 
naar muziek (James Elkins, Pictures 
and Tears, New York, 2001). Een 
verklaring daarvoor zou kunnen 
zijn, dat wij voor onze ontroering 
voor een schilderij zo’n enorm  
rijk vocabularium ter beschikking 
hebben om onze gevoelens te  
verwoorden. Of deze stelling houd-
baar is, weet ik niet, zij geldt in 
ieder geval niet voor mij.

Werkelijke topervaringen voor 
schilderijen heb ik niet zo vaak 
gehad, maar gebeurde het, dan 
had ik daar geen woorden voor. 
Sprakeloos stond ik te kijken.  
Een enkele keer slaakte ik de  
ongearticuleerde kreet: ‘Wow!’, 
Drie jaar geleden was het weer 
zover. In Parijs was in het Palais du 
Luxembourg een tentoonstelling 
te zien van schilderijen uit het 
Szépmûvészeti Múzeum in 
Boedapest. Daar was een schilderij 
bij van de Nederlandse schilder 
Karel Dujardin (1626-1678). Voordat 
ik aan de weet kwam wat het 
voorstelde, werd ik overrompeld 
door de kleuren die het licht ab-
sorberen, door de stofuitdrukking 
zoals van die verrukkelijke veren en 
door de compositie. De schilder 
presenteert een voor mij onverge-
telijke close-up. In de zaal waarin 
het schilderij zich bevond werden 
alle andere schilderijen wegge-
speeld door dit ene kunstwerk.

De voorstelling is een moment 
uit het apocriefe Bijbelverhaal van 
Tobias. De jongen kan niemand 

anders zijn dan Tobias vanwege 
de vis die hij bij zich heeft. Vissen-
gal moest dienen om zijn vaders 
blindheid te genezen. Het boek 
Tobias is een reisverhaal vol van 
de meest onwaarschijnlijke avon-
turen. Eén ding wordt duidelijk: 
zonder begeleiding van de aarts-
engel Rafael was Tobias niet veilig 
thuisgekomen. ‘Hoe moet ik die 
gal in de ogen van mijn vader 
doen?’ lijkt hij te vragen. Rafael 
wijst met zijn linker pink hoe hij 
dat moet doen. Rafaels rechter-
arm brengt tot uitdrukking, dat hij 
een ware beschermengel is. De 
compositie van de engel met de 
jongen maakt dat je steeds weer 
terugkomt bij de oogopslag van 
Tobias en het neerkijken van Rafael. 
Scènes uit het boek Tobias werden 
dikwijls uitgebeeld. Maar niet dit 
moment. Het is zelfs niet vermeld 
in de tekst! De keuze van dit ont-
roerende ogenblik is ongetwijfeld 
te danken aan de inventiviteit van 
de schilder.

Ik had het over sprakeloosheid 
bij het zien van kunstwerken. 
Toch is het onvermijdelijk dat ik 
na een tijdje over mijn ontroering 
door dat schilderij ga praten.  
En dan lokt het ene woord het  
andere uit. Daarbij hoop ik dat uw 
beleving van kunst erdoor wordt 
gestimuleerd. Dat spreekt niet 
vanzelf. Kunstpraten door een 
ander kan ook het eigen kunst-
kijken bemoeilijken. Zeker als het 
eindeloos doorgaat. Daarom houd 
ik er nu mee op. Maar dit moest 
ik even kwijts 

Foto: A
rjan Bronkhorst

Tobias en de engel met de vis
Karel Dujardin
ca. 1664-65. Olieverf op doek,  
85 x 65 cm
SZÉPMÛVÉSZETI MÚZEUM, BOEDAPEST
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Ik kan geen voorwerp bedenken, waar-
voor zoveel verstillende adjectieven zijn 
gebruikt als voor ‘schilderij’. Het spreekt 
vanzelf dat een schilderij mooi of lelijk  
kan zijn. Maar schilderijen kunnen ook  
harmonieus of schokkend zijn, ruig of 
zacht, explosief of verstild. Laatst hoorde  
ik iemand spreken van een ‘gezellig’  
schilderij. Een schilderij kan van alles zijn. 
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 17DE EEUW

 Het bestaan van dit portret was de medewerkers 
van Landgoed Verhildersum niet bekend. 
Door een telefoontje vanuit het veilinghuis 

waar het zou worden geveild, werd directeur Gerrit 
Alssema op het werk gewezen. Alssema: ‘Mijn eerste 
reactie was: dat kunnen we ons niet permitteren, en 
mijn tweede reactie: laten wij geen kans schieten als 
we dit niet proberen?’ Hij polste conservator Egge 
Knol van het Groninger Museum of daar belangstel-
ling voor het schilderij was. Ze waren het erover eens 
dat dit portret in Groningen hoort, waarbij in goed 
overleg werd besloten dat Landgoed Verhildersum 
zou proberen het aan te kopen.

CROWDFUNDING

Omdat er in Verhildersum geen budget is voor aan- 
kopen, werd contact opgenomen met de Vereniging 
Rembrandt, die na een dag al kon toezeggen € 5.000 
– de helft van de verwachte aankoopwaarde – bij te 
zullen dragen. Om de rest van het bedrag bij elkaar te 
krijgen werd een crowdfundingsactie op touw gezet: 
‘Laat Edzard thuiskomen’. Op de website, via de  
sociale media en in e-mails aan vrienden, vrijwilligers 
en andere relaties werd opgeroepen een bijdrage te  
leveren.

Alssema: ‘Die crowdfunding was heel bijzonder, er 
wordt hier nog altijd over gepraat. De betrokkenheid 
was groot, er is over geschreven in regionale kranten 
en er is aandacht aan besteed op de lokale TV en 
radio. Het ging ook razendsnel: binnen vier dagen 
hadden we € 10.000 binnen.’

Was het wel verstandig een crowdfundingsactie te  
organiseren vóór de veiling, zou deze aandacht de 
prijs niet kunnen opdrijven? ‘Daar hebben we van te 
voren goed over nagedacht’, zegt Alssema. ‘We waren 
ons bewust van dat risico, maar in de eerste plaats 
hadden we niet genoeg geld om het schilderij te  
kunnen kopen en in de tweede plaats dachten we dat 
crowdfunding vóór de veiling succesvoller zou zijn 
dan na de aankoop. Dat was een strategische afweging.’ 
Het schilderij werd uiteindelijk afgeslagen voor  
£ 10.000 (€ 12.359 incl. opgeld). Het wordt momenteel 
gerestaureerd en zal dit voorjaar een blijvende plek  
in de grote zaal van de borg krijgen.

BORGHEER EDZARD

Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh (1657-1716),  
telg uit een vooraanstaande Groninger familie, volgde 
zijn vader Allard Tjarda van Starkenborgh in 1673 op 
16-jarige leeftijd op als borgheer van Verhildersum. 
Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwde 
hij in 1684 met Anna Habina Lewe, met wie hij de 
borg liet verbouwen. Een gevelsteen uit 1686 met hun  
beider wapens boven de huidige ingang van de borg 
herinnert nog aan dit echtpaar, evenals de tekst op 
een restant van een glas-in-loodraam: ‘Edzart Jacob 
Tiaerda van Starckenborgh Heer van Leens Majoor te 
Paerde ten Dienste der Voor Eenighde Nederlanden. 
Anna Habbinna Tiaerda van Starckenborgh Geboren 
Lewe Vrouw Van Leens sijn Huisvrouw Anno 1689’. 

In de borg Verhildersum bevindt zich ook een  
portret door Van Grevenbroeck van het gezin waarin 

De thuiskomst van Edzard
Warm onthaal voor de verloren zoon van borg Verhildersum

Het recent opgedoken portret van een jongeman door 
Martinus van Grevenbroeck is geen schilderij dat onmid-
dellijk de aandacht trekt. Vergeleken met de grote portret-
tisten uit de Gouden Eeuw was de zelfs voor specialisten 
obscure Van Grevenbroeck slechts een bescheiden talent. 
Voor Landgoed Verhildersum in het Groninger Leens 
was dit echter een droomaankoop. De afgebeelde jonge-
man is namelijk Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh, 
een vroegere bewoner van de borg. Bij de verwerving van 
dit schilderij kreeg het museum niet alleen steun van de 
Vereniging Rembrandt, maar ook uit de omgeving.

Portret van Edzard Jacob Tjarda van  
Starkenborgh (1657-1716) 
Martinus van Grevenbroeck
ca. 1670-73. Olieverf op paneel,  
76,5 x 62 cm
Bijdrage: € 5.000 uit het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds
LANDGOED VERHILDERSUM, LEENS

Het portret van Edzard Jacob Tjarda van 
Starkenborgh is gekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt dankzij haar BankGiro 
Loterij Aankoopfonds, en een groot aantal 
donateurs
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Edzard opgroeide. Op dit bijna vier meter brede doek 
staat de jonge Edzard links van het midden. Hij lijkt 
ongeveer even oud en draagt hetzelfde pseudo-antieke 
militaire kostuum met leeuwenkop als in het recent 
verworven portret. In de achtergrond is rechts de borg 
afgebeeld en in het midden de Petruskerk in Leens. 
In het Groninger Museum is nog een derde portret 
van deze familie door Van Grevenbroeck waarop de 
drie oudste dochters zijn weergegeven.

GEBROKEN PIJLEN

Het lijkt erop dat deze drie schilderijen rond dezelfde 
tijd zijn gemaakt. Een precieze datering geven is  
echter lastig, omdat de geboortedata van de jongste 
kinderen uit het gezin niet bekend zijn en we ook 
niet weten waar Martinus van Grevenbroeck in de 
jaren zeventig werkzaam was. De portretten worden 
doorgaans rond 1670 gedateerd, maar een iets latere 

ontstaansdatum is goed mogelijk. Edzard, die op het 
familieportret bijna even lang is als zijn oudste zuster 
Frederica, oogt beduidend ouder dan de 12 of 13 jaar 
die hij in 1670 was.

Het is daarom verleidelijk te denken dat de portret-
ten rond 1673 zijn ontstaan, het jaar waarin Edzard 
borgheer werd. In dat geval was vader Allard moge-
lijk al overleden toen het grote familieportret werd 
voltooid. Interessant in dit verband zijn de gebroken 
pijlen in de handen van twee van zijn zonen en aan 
zijn voeten (niet te zien op de hier afgebeelde foto). 
Of de drie portretten inderdaad omstreeks 1673 zijn 
geschilderd en wanneer en hoe dat van Edzard uit het 
bezit van de familie is geraakt, zijn vragen die in de 
toekomst wellicht nog zullen worden beantwoords

Gerdien Wuestman

Redacteur van het Bulletin van de Vereniging Rembrandt
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 18DE EEUW

Terug naar Kasteel het Nijenhuis
Zesdelige behangselreeks voor Museum de Fundatie

 In 2016 werd Museum de Fundatie 
vanuit Engeland geattendeerd op 
een serie van zes wandschilderingen. 

Ze bevonden zich in een landhuis in 
Kent. Op de achterzijde van een aantal 
van de werken stond geschreven: 
‘TERWESTEN geconserveerd door C.B. 
van Bohemen 1935 Den Haag Holland 
Afkomstig Kasteel Neijenhuis (Overijsel)’. 
De serie zou gehangen hebben in 
Kasteel het Nijenhuis in Heino/Wijhe, 
tweede locatie van Museum de Fundatie. 

Aan de hand van de veilingcatalogus 
van de inboedelveiling van Kasteel het 
Nijenhuis in 1934 konden de schilderijen 
positief worden geïdentificeerd: ‘Kamer-
beschildering door Aug. Terwesten, be-
staande uit 6 paneelen met voorstellingen 
uit de geschiedenis van Aeneas en Dido’. 
Ze komen voor op ‘De voorloopige lijst 
der Nederlandsche monumenten in 1923’ 
met de vermelding dat ze ‘overgebracht 
zijn uit een huis te ’s Gravenhage’. De 
werken zijn dus niet speciaal voor het 
kasteel gemaakt. Wat vrij gangbaar was, 
is dat dergelijke schilderingen na een  
bepaalde periode ergens gehangen te 
hebben werden overgeplaatst. 

Op grond van signering en stilistische 
kenmerken lijken de werken geschilderd 
te zijn door Mattheus Terwesten (1670-
1757) en diens oudere broer Augustinus 
Terwesten (1649-1711). Van Mattheus 
Terwesten, in zijn tijd een belangrijke 
kunstenaar, zijn geen wandschilderingen 
meer aanwezig in Nederland. Het zou 
hier dus gaan om de terugkeer van een 
bijzonder ensemble. De schilderijen  
worden nu gerestaureerd. In februari  
van dit jaar is het eerste gerestaureerde 
doek opgehangen, samen met een niet-
gerestaureerd werk. Na restauratie krijgen 
ook vier andere – de best bewaarde van 
de serie – een plek in Kasteel het 
Nijenhuiss

Ralph Keuning

Directeur Museum de Fundatie

Zesdelige behangselreeks met  
voorstellingen uit Dido en Aeneas 
Mattheus/Augustinus Terwesten
Olieverf op doek, 283 x 218,5 cm
Bijdrage: € 25.000
MUSEUM DE FUNDATIE, ZWOLLE EN 

HEINO/WIJHE

De zesdelige reeks behangsels door de 
gebroeders Terwesten is verworven met 
steun van de Vereniging Rembrandt en de 
BankGiro Loterij
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Ze worden in de 18de eeuw 
wel ‘kamers in ’t rond’, ‘ge-
schilderde kamers’ of ‘kamers 
met beschilderde behangsels’ 
genoemd. Tegenwoordig 
denkt men bij ‘behang’ vooral 
aan rollen papier. Maar de 
term is van oorsprong gebruikt 
voor een grote diversiteit aan 
wandbekleding die tot ver 
in de 17de eeuw letterlijk los 
werd opgehangen voor de 
muren. Met ‘behangsel’ kan 
zodoende ook een serie wand-
vullende schilderijen worden 
bedoeld. In het afgelopen 
jaar steunde de Vereniging 
Rembrandt de aankoop van 
niet minder dan drie van deze 
reeksen wandschilderingen.

De Vereniging Rembrandt heeft in het 
verleden sporadisch een aanvraag van  
behangselschilderingen ontvangen, 
want de aankoop van een serie meters 
hoge doeken komt zelden voor. In 
1982 verwierf het Westfries Museum 
in Hoorn drie vroeg 19de-eeuwse be-
hangsels, die in de Hoornse behang-
selfabriek waren vervaardigd. Het 
Dordrechts Museum verwierf in 1976 
en in 2005 complete reeksen van de 
gebroeders Van Strij en in 1996 twee 
grote doeken met vogels door Aert 
Schouman. Het is daarom heel bijzon-
der dat in het afgelopen jaar voor drie 
verschillende musea drie nagenoeg 
complete series zijn ondersteund. 
Hiermee kan de Nederlandse ontwik-
keling van deze unieke en hoogstaande 
tak van de schilderkunst prachtig 
worden geïllustreerd.

EEN FRACTIE BEWAARD

Geschilderde kamers waren in de 18de 
eeuw in de Nederlanden bijzonder 
geliefd. Naast wandtapijten vormden 

schilderingen een essentieel onderdeel 
van de voornaamste ontvangstvertrek-
ken. Nagenoeg alle grote huizen aan 
de belangrijkste grachten en lanen 
hadden een zaal met wandschilderin-
gen. Er moeten zo duizenden geschil-
derde kamers zijn geweest, waarvan 
slechts een fractie in situ bewaard is 
gebleven. Zeker de schilderingen met 
manshoge figuren raakten in de loop 
van de 19de eeuw uit de mode. Zij ver-
dwenen naar zolder, werden verkocht 
via veilingen en antiekhandel of gingen 
verloren. Catalogi van het beroemde 
veilinghuis Frederik Muller & Co bij-
voorbeeld staan vol met aangeboden 
interieuronderdelen. Veel verkochte 
wandbehangsels werden als een groot 
schilderij ingelijst en begonnen zo  
een tweede leven in een Engels of 
Amerikaans landhuis. Het is dan ook 
geen toeval dat de herkomst van alle 
drie onlangs verworven reeksen in 
Engeland ligt.

Behangselschilderkunst was in alle 
Duitstalige landen populair. Nederland 

De Zaal van Huis Van 
Brienen, Herengracht 
284, Amsterdam. Huis 
Van Brienen is eigendom 
van Vereniging Hendrick 
de Keyser, die zich inzet 
voor het behoud van 
architectonisch of histo-
risch belangrijke gebou-
wen en hun interieur.  
Zie voor meer informatie: 
hendrickdekeyser.nl

JET PIJZEL-DOMMISSE

‘Kamers in ’t rond’
   Wonen in een geschilderd landschap
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neemt echter met landschapsbehang-
sels een unieke positie in ten opzichte 
van het buitenland. Niet alleen is het 
schilderen van kamerhoge landschap-
pen hier al in de 17de eeuw, dus rela-
tief vroeg, ontstaan, ook de artistieke 
kwaliteit was bijzonder hoog. Som-
migen beschouwen kamerbehangsels 
als ambachtelijke of ‘decoratieve’ 
schilderwerken. Dat geldt wellicht voor 
de door talloze behangselfabriekjes 
geproduceerde behangsels, die naar 
bestaande ontwerpen en voorbeeld-
prenten als het ware aan de lopende 
band door verschillende schilders 
werden uitgevoerd. De mooiste wand-
landschappen echter zijn vervaardigd 
door toonaangevende kunstschilders, 
die eenzelfde artistieke opleiding 
hadden genoten als de schilders van 
portretten of historiestukken. Het was 
in de 18de eeuw niet ongebruikelijk 
dat deze kunstschilders zich toelegden 
op zowel raamhorren, rijtuigen en 
waaierbladen, als op schilderijen en 
wandbehangsels. 

REPRESENTATIEVE 
ONT VANGSTRUIMTEN

Behangsels werden als dat maar even 
mogelijk was in het atelier van de 
kunstenaar geschilderd. Het gepla-
muurde linnen voor deze grote doeken 
werd betrokken van specialisten op 
dit terrein, die in krantenadvertenties 
hun vakmanschap aanprezen. Het 
doek werd op een tijdelijk raamwerk 
gespannen dat groter was dan het be-
schikbare wandvlak. Pas als het doek 
nagenoeg was voltooid werd het  
opgerold en naar de uiteindelijke  
bestemming vervoerd, om daar te 
worden gemonteerd op het tussen 
lambrisering en wandomlijsting pas-
sende raamwerk en van de laatste  
retouches te worden voorzien.

In de grachtenhuizen van de rijke 
Amsterdamse burgerij was minstens 

één kamer ‘beschilderd’ – twee ver-
trekken kwam ook voor. De wandschil-
deringen sierden de meest represen-
tatieve ontvangstruimten, zoals de zaal 
of een iets kleinere zijkamer op de 
beletage. Uitzicht vanuit deze kamers 
naar buiten – naar de gracht of naar de 
tuin – zorgde dat de buitenruimten als 
het ware bij de schilderingen werden 
betrokken. Zeker nog in de eerste helft 
van de 18de eeuw was een beschilderde 
kamer, gekoppeld aan een ontvangst-
kamer met wandtapijten, geen zeld-
zaamheid. Tapijten behoorden tot de 
kostbaarste uitmonstering, waren 
zelfs nog duurder dan een geschilderd 
behangsel en veel duurder dan een 
behangsel van goudleer.

LICHT VAL EN LOOPRICHTING

In de baanbrekende dissertatie van 
Richard Harmanni over de beroemdste 
behangselschilder Jurriaan Andriessen 
(1742-1819) wordt, gebaseerd op in 
situ bewaard gebleven beschilderde 
kamers en talloze kleurige ontwerp-
tekeningen, een heel hoofdstuk gewijd 
aan de relatie tussen het vertrek en 
bestaande architectonische elementen. 
De schilder moest rekening houden 
met de plaats van schoorsteen, deuren 
en ramen, met de lichtinval en met de 
looprichting in het vertrek. Uitgangs-
punt was een zo goed mogelijke illusie 
te scheppen voor de toeschouwer, 

alsof hij door grote openingen een 
landschap in kon kijken. Door de 
ramen keek hij letterlijk op de tuin of 
de bomen van de gracht en door de 
schilderijen keek hij naar een arca-
disch sprookjeslandschap. De hoogte 
van de lambrisering en breedtematen 
van de wandvakken hadden invloed 
op de juiste dieptewerking. Plaatsing 
van de horizon op ooghoogte geeft 
het rustigste beeld.  

Die invloed geldt ook de kleurstel-
ling van de omringende betimmering. 
Ontwerptekeningen en kleuronderzoek 
ter plaatse tonen hoe bijvoorbeeld een 
geschilderd of massief mahoniehouten 
betimmering van 1745 tot 1770 geliefd 
was. Het donkerbruin van de omlijs-
ting versterkt de dieptewerking in 
hoge mate, zoals prachtig is te zien  
in de zaal van het Huis Van Brienen, 
Herengracht 284 in Amsterdam. Bij de 
zojuist verworven schilderingen van 
Aert Schouman voor het Dordrechts 
Museum is de oorspronkelijke ruimte 
met de betimmering waar de schilde-
ringen in hebben gezeten nog bewaard: 
belangrijk omdat de oorspronkelijke 
kleurstelling kan worden onderzocht. 

De Oranjezaal in Huis ten Bosch in 
Den Haag is zonder twijfel de belang-
rijkste ‘kamer in ‘t rond’. De monu-
mentale zaal is omstreeks 1650 geheel 
beschilderd met voorstellingen die 
zijn gerangschikt naar een doordacht 

Geschilderde zaal uit 
het poppenhuis van 
Petronella Oortman
Nicolas Piemont  
(wandschilderingen)
1686-1710. Diverse  
materialen, H 55 cm
RIJKSMUSEUM, 

AMSTERDAM
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iconografisch programma en gecom-
bineerd met eveneens geschilderde 
architectonische details. In de jaren 
zestig tot tachtig van de 17de eeuw 
worden in rijke burgerhuizen de eerste 
vertrekken van landschapsschilderingen 
voorzien. Waarschijnlijk hebben de dan 
populaire verdures of groentapijten, 
die een boslandschap uitbeelden, als 
voorbeeld gediend. De wanden in de 
geschilderde kamers zijn geheel be-
dekt geweest met geschilderde land-
schappen, van lage plint tot en met 
het plafond, waarop een wolkenlucht 
met vliegende vogels. Het geschil-
derde panorama was in tegenstelling 
tot de noordelijke oerbossen op de 
tapijten, meestal een zonovergoten 
italianiserend berglandschap.

HET LANDSCHAP INSTAPPEN

Alleen de 17de-eeuwse pronkpop-
penhuizen kunnen nog een goede  
indruk geven van een dergelijke kamer. 
Nog sterker dan in de 18de eeuw  
omringt het geschilderde landschap 
de toeschouwer geheel omdat de 
schilderingen in de hoeken vloeiend in 
elkaar overlopen en je bijna letterlijk 
het landschap kan instappen. De 
dichter Pieter Verhoek (1633-1702)  
beschrijft een door zijn vriend, de 
schilder Adam Pijnacker, geschilderde 
kamer in Herengracht 548 in Amster-
dam van Cornelis Bakker als volgt: 

Maar de poppenhuizen illustreren ook 
hoe de illusie wordt tenietgedaan door 
de onmisbare aanwezigheid van een 
schouw en door de meubilering van 
de kamers met spiegels óp en stoelen 
tégen de schilderingen. De beroemd-
ste kamerschilder uit de late 17de 
eeuw, Gerard de Lairesse, vermeldt in 
zijn Groot Schilderboek hoe de tegen 
de wanden geschoven stoelen de 
schilderingen vaak beschadigen en dat 
hij daarom pleit voor een borstwering 
en een architectonische geleding met 
pilasters en nissen, zoals in de 18de 
eeuw gebruikelijk wordt. 

MY THOLOGISCHE EN LITERAIRE 
VERHALEN

Er zijn nog twee laat-17de-eeuwse  
interieurs in Nederland bewaard die 
een serie landschapsschilderingen in 
het oorspronkelijke architectonische 
kader tonen: de Audiëntiezaal van 
Paleis Het Loo door Johannes Glauber 
en de zaal in de Slangenburg bij 
Doetinchem door Gerard Hoet. Hoet 
stoffeert in deze zogenaamde Dido-
zaal het klassieke landschap met kleine 
figuurtjes uit het mythologische ver-
haal van Dido en Aeneas. Dit verhaal 
leeft dan sterk: zo hebben de broers 
Terwesten hen verbeeld op de serie 
afkomstig uit Den Haag en later te-
recht gekomen in Kasteel Het Nijenhuis 
bij Zwolle. De figuren zijn in deze serie 

nagenoeg levensgroot weergegeven 
(p.20). 

Nog tot ver in de 18de eeuw blijft 
het weergeven van mythologische en 
literaire verhalen tegen een landschap-
pelijke achtergrond populair. Goden, 
godinnen, herders en nimfen dwarrelen 
nog tot de jaren veertig op de muren, 
zoals Aert Schouman in de Il pastor Fido 
reeks voor het Dordrechts Museum 
zo prachtig illustreert (pp. 24-25). Maar 
in de tweede helft van de 18de eeuw 
raakt het grootfigurige historiestuk uit 
de mode. Alle aandacht gaat nu uit 
naar een stoffering van exotische  
vogels en dieren, een vlak Hollands 
landschap of een arcadisch landschap 
met klassieke tempels en gebouwen. 
De schilder Jurriaan Andriessen weet 
daarmee een bijzonder hoog niveau 
te bereiken. Het is verheugend dat 
juist deze arcadische landschappen 
met hun prominent aanwezige monu-
mentale architectuur in Rijksmuseum 
Twenthe in Enschede een vaste plaats 
hebben gekregen (p. 26)s

Jet Pijzel-Dommisse is oud-conservator  

kunstnijverheid van Gemeentemuseum 

Den Haag en bestuurslid van de Vereniging 

Rembrandt

Wandontwerp voor de zaal  
uit Keizersgracht 187
Jurriaan Andriessen
ca. 1781. Pen in grijs, grafiet, penseel  
in waterverf, 160 x 309 mm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM 

 ‘My dunkt ik stap alree door dart’le wildernissen
Der weel’ge kruiden, en hoor ’t ruisschen van de blaân.
Al wat het oog vermaakt, lacht ons hier lieflyk aan;
PYNAKKERS konstpenceel braveert dus de tapyten,
die lam, en styf, en hart, in kort haar kleuren slyten;
Gelyk de bitt’re nyd verbleekt op ’s mans bestaan.
Hier kan Heer Backer, als ’t geboomte, ontbloot van blaân
En ’t grazelooze Veld behyzelt staat, met duinen
Van jachtsneeuw overstolpt, dees bladerryke kruinen,
Beschouwen, groen van loof, een Somer voor het oog,
Hier kan hy afgeslooft door Staatzorg, weer den boog
Ontspannen; zig in dees bespiegeling verlusten.’
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 Uit een huis aan de Dordtse Voorstraat
Zevendelige behangselreeks voor Dordrechts Museum

 T ijdens de lange voorbereidingen 
van de vorig jaar gehouden over-
zichtstentoonstelling van het werk 

van Aert Schouman (1710-1792) werd een 
belangrijke vondst gedaan. Een complete 
reeks vroege behangsels van de Dordtse 
schilder met voorstellingen uit het popu-
laire herdersspel Il pastor fido (de trouwe 
herder) werd teruggevonden in Engeland. 
Het is een kenmerkend, vroeg 18de-eeuws 
voorbeeld van een kamer in ’t rond met 
verhalende voorstellingen. De vlotte toets 
en de fraaie, lichte kleurstelling, waarbij 
pasteltinten als roze, lichtgroen, lichtblauw 
en geel overheersen, maken deze behang-
selkamer tot een van de mooiste van 
Schouman en een hoogtepunt van de  
decoratieve Hollandse schilderkunst uit  
de 18de eeuw. 

De zevendelige reeks (oorspronkelijk 
vijfdelig) kon op de tentoonstelling Een  
koninklijk paradijs. Aert Schouman en de  
verbeelding van de natuur worden getoond  
in het Dordrechts Museum. Maar dat niet  
alleen, de behangsels werden ook te koop 
aangeboden. Een publieksactie werd ge-
start. De betrokkenheid van veel inwoners 

van Dordrecht was groot. De reeks was  
immers gemaakt voor een pand aan de  
plaatselijke Voorstraat en het gaat om 
kwetsbaar cultureel erfgoed. 19de-eeuwse 
foto’s laten zien hoe het er oorspronkelijk 
uitzag. In die tijd verdwenen vrijwel alle 
behangselkamers uit Dordrecht. Het  
museum bezat bovendien sinds 2004 de 
voorstudie of presentatietekening van  
de reeks. 

Een prachtig ensemble dat thuishoort 
in Dordrecht. De vrienden en bedrijfs-
vrienden van het museum hebben zich 
daarvoor ingezet en het Mondriaan  
Fonds en de Vereniging Rembrandt lever-
den belangrijke bijdragen. Zo is de reeks 
blijvend teruggekomen in Dordrecht en 
voor iedereen te zien in het auditorium 
van het museum. Vlakbij, in de salon, is  
de behangselkamer van de gebroeders  
Van Strij uit de late 18de eeuw te zien  
– eveneens verworven met steun van de 
Vereniging Rembrandts

Sander Paarlberg

Conservator oude kunst
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Zevendelige behangselreeks 
met voorstellingen uit  
Il pastor fido 
Aert Schouman
ca. 1742. Olieverf op doek,  
H 265/273 cm 
Bijdrage: € 88.500, waarvan  
€ 50.000 uit het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds en  
€ 38.500 uit het Willem en 
Mary Reus-de Lange Fonds
DORDRECHTS MUSEUM

De zevendelige reeks  
behangsels door Aert Schouman 
is aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt, mede 
dankzij haar BankGiro Loterij 
Aankoopfonds en haar Willem  
en Mary Reus-de Lange Fonds, 
het Mondraan Fonds en de  
vrienden en bedrijfsvrienden van 
het Dordrechts Museum



25  VERENIGING REMBRANDT  VOORJAAR 2018

Drie presentatietekeningen met 
ontwerpen voor behangselvakken
Aert Schouman
ca. 1742. Aquarel, 206 x 59 mm,  
263 x 448 mm, resp. 207 x 59 mm
DORDRECHTS MUSEUM

Interieurfoto 
van de achterkamer 
van het pand 
Voorstraat 125 in 
Dordrecht (1895). 
Regionaal Archief Dordrecht
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Arcadische landschappen van Andriessen
Vijfdelige behangselreeks voor Rijksmuseum Twenthe

 De aankoop van de set van vijf samen- 
hangende behangselschilderingen 
van Jurriaan Andriessen (1742-1819) 

past uitstekend in het acquisitiebeleid van 
Rijksmuseum Twenthe. De klassiek-arcadi-
sche taferelen zijn attractief en van hoge 
kwaliteit, passen bij de activiteiten van het 
museum en kunnen als uitgangspunt dienen 
om het publiek te informeren met verhalen 
die tot de verbeelding spreken. Het zijn 
veelzeggende voorbeelden van de toenma-
lige smaak en internationale belangstelling 
voor klassieke cultuur; tegelijkertijd kunnen 
op allerlei manieren lijnen naar het heden 
worden uitgezet.

Jurriaan Andriessen, mede-directeur van 
de Amsterdamse Stadstekenacademie en 
opleider van tal van belangrijke kunstenaars, 
was een van de belangrijkste behangsel-
schilders in Nederland. Desondanks zijn in 
openbare collecties nauwelijks voorbeelden 
van zijn behangselschilderkunst te vinden, 
waardoor deze set van extra belang is voor 
de Collectie Nederland. De schilderingen, 
waarvan nog onduidelijk is voor welk pand 
zij zijn vervaardigd en die van circa 1870 
tot 2009 aanwezig waren in een Brits land-
huis, zijn fraaie voorbeelden van een type 
decoratie dat in de ‘lange’ 18de eeuw in de 
mode was onder welgestelden. Zij bieden  
– naast de behangselschilderingen van de 
gebroeders Van Strij in de collectie met hun 
meer ‘Hollandse’ iconografie – informatie 
over de wooncultuur van toen. De behang-
sels zijn intussen ondergebracht in de zo-
genoemde zilverschatkamer, in combinatie 
met de prachtige collectie zilver uit de  
17de eeuw tot nu van de Martens-Mulder 
Stichting die het museum in langdurig 
bruikleen heefts

Paul Knolle

Conservator oude kunst

Vijfdelige behangsel-
reeks met arcadische 
landschappen
Jurriaan Andriessen
Olieverf op doek,  
198,1 x 129,5 cm
Bijdrage: 87.500 uit het 
Fonds Leppink-Postuma
RIJKSMUSEUM 

TWENTHE, ENSCHEDE

De behangselreeks van 
Jurriaan Andriessen is  
aangekocht met steun van  
de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar Fonds 
Leppink-Postuma, Stichting 
Roelvink Fonds, Stichting  
Het Fransen Fonds en het  
G.J. van Heekfonds Jr.



In mei 1883 kwam de Vereniging Rembrandt voor 
het eerst naar buiten met haar conceptstatuten. 
Dat was aan de vooravond van de tekeningenvei-
ling van Jacob de Vos, waarop de prille Vereniging 
haar eerste aankopen zou doen. Diverse kranten 
berichtten over het initiatief. De Amsterdammer 
van 13 mei meldde dat ‘eenige even invloedrijke 
als wakkere mannen’ zich hadden verenigd, en 
dat het plan om kunstwerken voor Nederland te 
behouden ‘door zeer velen zonder twijfel hartelijk 
zal worden toegejuicht’. Niet minder positief was 
de Amsterdamsche Courant, die dezelfde dag 
goedkeurend schreef: ‘De heeren, die deze oude 
kunst hopen te bewaren, zijn conservatieven van 
het echte, edele soort.’

Acht dagen later publiceerde de Arnhemsche 
Courant een ingezonden brief van een anonieme 
Amsterdammer (‘T.T. Amstelaar’), die meende dat 
er een ‘bedenkelijke schaduwzijde’ aan de oprich-
ting van de Vereniging Rembrandt zat. Hij vreesde 
dat ‘de inhaligheid en geldzucht van kerk- en  
gemeentebesturen, regenten- en andere colleges, 
antiquaren en particulieren’ de Vereniging lelijk 
zouden kunnen opbreken. Kerken, vroedschap-
pen of polderbesturen die in het bezit zijn van 
werken met een grote (kunst)historische waarde 
zouden hun schroom om te verkopen nu wel eens 
kunnen verliezen, zo redeneerde hij. Wetende  
dat er een Vereniging is die oude kunst voor het 
land probeert te bewaren, zouden zij het bestuur 
onder druk kunnen zetten door hun bezit voor 
een zeer hoge prijs aan te bieden, met de bood-
schap dat verkoop aan een buitenlandse koper 
anders onver mijdelijk was. 

Helemaal denkbeeldig was dit scenario niet,  
en de Vereniging werd in haar beginjaren ook 
meer dan eens benaderd door handelaren en 
kunstbezitters die kansen meenden te zien. De 
vrees dat kerkelijke en gemeentelijke instanties  
de oprichting van de Vereniging Rembrandt en 
masse zouden aangrijpen om hun kostbaarheden 
van de hand te doen, is echter gelukkig niet  
bewaarheid gewordens

 ‘Conservatieven van het echte,  
edele soort’

DE VERENIGING REMBRANDT ANNO 1883

Dit jaar bestaat de Vereniging Rembrandt  
135 jaar. De oprichting van de Vereniging werd  
destijds enthousiast begroet in de pers, al werd  
er hier en daar ook een kanttekening gezet. 
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Een vroege Van Gogh voor Het Noordbrabants Museum
             Het verhaal van een ambitieuze aankoop

Je moet het maar durven, als middelgroot museum:  
de ambitie uitspreken om een schilderij van Vincent 
van Gogh aan te kopen voor de collectie. Het Noord-
brabants Museum deed dat in zijn collectieplan, want 
het wilde graag beter laten zien hoe de in Brabant 
geboren en getogen schilder zich in zijn eerste jaren 
als kunstenaar ontwikkelde. Eind 2017 kwam er een 
vroege Van Gogh op de markt die perfect in de opstel-
ling zou passen. Maar waar haal je in korte tijd drie 
miljoen euro vandaan? Conservator Helewise Berger 
vertelt over de grootste aankoop uit de geschiedenis 
van het museum.

Collse watermolen
Vincent van Gogh
1884. Olieverf op doek, 60,5 x 80 cm
Bijdrage: € 200.000, waarvan € 50.000 uit 
het Alida Fonds en € 32.200 uit Jheronimus 
Fonds
HET NOORDBRABRANTS MUSEUM,  

DEN BOSCH

Vincent van Goghs Collse watermolen is 
verworven met steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar Alida Fonds en 
haar Jheronimus Fonds, het legaat H.M.J. van 
Oppenraaij, provincie Noord-Brabant en het 
Mondriaan Fonds
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 Het aantal Brabantse schilderijen van Van Gogh 
dat zich in privéverzamelingen bevindt en 
nog op de markt kan komen, is gering. 

Daarvan zijn slechts enkele artistiek of topografisch 
interessant. Als Van Goghconservator in Het Noord-
brabants Museum houd je die graag in het vizier. In 
oktober 2017 werd ik door collega’s van het Van Gogh 
Museum geïnformeerd dat een schilderij uit zijn 
Brabantse periode bij hen op zicht was om de authen-
ticiteit vast te stellen. Het betrof de Collse watermolen 
uit 1884, een schilderij dat in 1967 door Samuel en 
Ethel LeFrak uit New York is gekocht en sindsdien in 
de familie was gebleven. Het werk zou de week daarna 
opnieuw de oceaan oversteken om bij Sotheby’s New 
York te worden geveild.

Uiteraard hebben we van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om het stuk in Amsterdam te gaan bekijken. 
Ons hoofd collectie en presentatie Geertje Jacobs en ik 
bekeken het samen met de collega’s van het Van Gogh 
Museum en keerden enthousiast terug naar Den Bosch, 
waar het niet moeilijk bleek onze directeur Charles de 
Mooij voor het schilderij te interesseren. Voor hem 
volstond het niet om naar Amsterdam te reizen, want 
het werk was inmiddels al naar New York. Hij moest 
het dus achterna – een Van Gogh koop je immers niet 
zomaar. Al snel werd besloten dat alles op alles gezet 
moest worden om dit schilderij te verwerven. Er was 
echter maar weinig tijd om de benodigde middelen 
bijeen te brengen. 

EEN LEGAAT UIT 1999

Besloten werd om een in 1999 door mevrouw H.M.J. 
van Oppenraaij aan het museum toegekend legaat aan 
te wenden: dit legaat was al die jaren bewaard voor een 
bijzondere aankoop. En dit werk kon zeker als zodanig 
worden aangemerkt! Inclusief een aanvulling uit het 
eigen aankoopfonds beschikte het museum daarmee 
over één miljoen euro. Met een adhesiebetuiging van 
het Van Gogh Museum dienden wij vervolgens bij de 
provincie Noord-Brabant een verzoek in tot onder-
steuning. Ook de provincie zag het als een buitenkans 
voor Brabant en honoreerde ons verzoek door een  
genereus bedrag van anderhalf miljoen euro bij te 
dragen. Gezien de richtprijs van twee à drie miljoen 
dollar en met de kennis dat de prijs ook voor het vroege 
werk van Van Gogh aanzienlijk kan doorschieten, was 
de veilige zone echter nog niet bereikt. De steun van de 
Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Alida Fonds 

en haar Jheronimus Fonds, en van het Mondriaan Fonds 
vormde de laatste belangrijke schakel in de financie-
ring. Dankzij de collegialiteit van het Van Gogh 
Museum en met de bijdragen van genoemde financiers 
kon in een tijdsbestek van enkele weken de kostbaarste 
aankoop in de geschiedenis van Het Noordbrabants 
Museum worden gerealiseerd. In de nacht van 14 op 
15 november bood Charles de Mooij telefonisch mee 
– en met succes. Hiermee werd de collectie van Het 
Noordbrabants Museum verrijkt met een in meerdere 
opzichten interessante en opmerkelijke Van Gogh.

VAN GOGHS WATERMOLENS

Vincent van Gogh woonde vanaf december 1883 bijna 
twee jaar in Nuenen. Hij interesseerde zich voor de 
weergave van mensen aan het werk en voor de natuur, 
zoals bij dit landschap met watermolen. In de omgeving 
van Nuenen vond Van Gogh drie watermolens die 
zijn aandacht trokken: de Collse, de Opwettense en 
de Genneper watermolen. Hij vereeuwigde ze in vier 
schilderijen. De Genneper molen legde hij twee keer 
vast: één keer in zijn geheel en één keer een detail van 
de molen, namelijk de raderen. Het laatstgenoemde 
werk behoort tot de collectie van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed en is in langdurig bruikleen  
gegeven aan Het Noordbrabants Museum. 

Collse watermolen is het eerste schilderij dat Van Gogh 
maakte in zijn reeks van vier watermolens. Hij schil-
derde deze molen in mei 1884, de andere pas in de 
herfst van dat jaar. Net als het schilderij van de gehele 
Genneper watermolen (Museo Thyssen-Bornemisza, 
Madrid) gaat het om een watermolen in een landschap 
en is het een uitgewerkt schilderij met een relatief groot 
formaat. In vergelijking met de andere schilderijen in 
de reeks en binnen Van Goghs Brabantse oeuvre is 
Collse watermolen een zonnig en kleurrijk landschap. 
Van Gogh schilderde de watermolen in werking: het 

Raderen van de 
Genneper watermolen 
Vincent van Gogh
1884. Olieverf op doek,  
61,5 x 80,5 cm
RIJKSDIENST VOOR HET 

CULTUREEL ERFGOED

(uitgeleend aan Het 
Noordbrabants Museum,  
’s-Hertogenbosch)



water druipt van het linker rad af. Hoewel hij geen  
figuren toevoegde aan de voorstelling, roept de  
werkende molen een sfeer op van bedrijvigheid.

BREDERE SCOPE

Over het schilderen van deze voorstelling schreef Van 
Gogh aan zijn schildersvriend Anthon van Rappard: 
‘Sedert Uw vertrek heb ik gewerkt aan een Watermolen 
[…] ’t Is een dito geval als de twee andere watermolens 
die we zamen bezochten doch met twee roode daken 
en dat men vlak van voren ziet – met populieren er 
om heen. Zal in den herfst superbe zijn.’ (brief 448, 
ca. 29 mei 1884). De Collse watermolen lag op loopaf-
stand van Van Goghs woning in Nuenen. Deze water-
molen, gelegen tussen Eindhoven en Nuenen, bestaat 
nog steeds. De huidige aanblik van de molen is in 
grote lijnen hetzelfde als in de tijd van Van Gogh. 

Zowel binnen de collectie als binnen het tentoon-
stellingsbeleid neemt Van Gogh als beroemde 
Brabantse kunstenaar in Het Noordbrabants Museum 
een belangrijke plaats in. Het museum besteedt expli-
ciet aandacht aan zijn Brabantse periode. Dankzij een 
aantal bruiklenen kan het met de jongste aanwinst 
tien schilderijen en een aquarel presenteren, waarvan 
naast de Collse watermolen het schilderij Spittende boerin 
uit de zomer van 1885 en de aquarel Tuin van de pastorie 
te Nuenen uit oktober-november 1885 eigen bezit zijn. 
Ook het laatstgenoemde werk werd recent verworven, 
namelijk eind 2016. 

In de presentatie is Collse watermolen het vroegste 
schilderij en representeert het de eerste helft van 1884, 
binnen Van Goghs vroege periode een belangrijke 
fase die nog niet in de collectie was vertegenwoordigd. 

Daarmee tonen we een bredere scope voor het verhaal 
van Van Gogh in Brabant en kunnen we zijn artistieke 
ontwikkeling beter aan de bezoekers laten zien. 
Bovendien vormt een geschilderd landschap in  
eigendom een mooie aanvulling op de figuurstudie 
Spittende boerin. Op zaal hangt Collse watermolen naast 
Raderen van de Genneper watermolen. Niet alleen in  
de benadering van het motief, maar ook in het kleur-
gebruik onderscheiden de schilderijen zich van elkaar. 
Het zonnige landschap van de Collse watermolen 
vormt een helder accent in de Van Goghcollectie van 
Het Noordbrabants Museum, waar het definitief een 
thuis heeft gekregens 

Helewise Berger

Conservator

De Collse watermolen 
bij Nuenen
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De nieuwe aanwinst op zaal
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Gedurende zijn leven kreeg Van Gogh  
slechts beperkt erkenning, maar al vrij snel  
na zijn dood werd zijn werk een belangrijke 
bron van inspiratie voor talrijke kunstenaars. 
In toenemende mate richtten schilders als 
Matisse en Van Dongen hun aandacht op  
Van Gogh voor zijn expressieve kleurgebruik 
en zijn vurige penseelstreek. Het Van Gogh 
Museum toont deze ontwikkeling in de  
laatste zalen van de vaste presentatie. In de 
lange keten kunstenaars die zich hebben 
laten inspireren door Van Gogh is Edvard 
Munch een onmisbare schakel. Tot voor  
kort had het Van Gogh Museum echter  
geen schilderij van Munch in zijn collectie. 
De kans om diens Portret van Felix Auerbach aan  
te kopen, werd dan ook met beide handen  
gegrepen.

 De Noorse kunstenaar Edvard Munch (1863-
1944) had een grote bewondering voor de tien 
jaar oudere Van Gogh. In 1933 schreef hij in 

een brief: ‘Van Gogh liet in zijn korte leven zijn vlam 
niet doven – zijn penselen waren vol vuur en gloed. Ik 
wilde mijn vlam ook niet laten doven en met brandend 
penseel tot het laatste moment schilderen.’ Deze waar-
dering is terug te zien in Munchs werk. Hij gebruikte 
kleur op een zelfde expressieve wijze en gaf zijn werk 
daarmee een vergelijkbare intense zeggingskracht. 
Net als Van Gogh behandelde hij wezenlijke thema’s 
in zijn kunst, die draaiden om de essentie van het 
menselijk bestaan.

De artistieke loopbaan van beide kunstenaars 
begon in 1880. Zij hebben elkaar waarschijnlijk nooit 
ontmoet: toen Munch in 1889 in Parijs arriveerde, 
had Van Gogh de stad al weer verlaten. Wel kwam  
hij in Parijs voor het eerst in aanraking met het werk 
van Van Gogh en ook in Duitsland, waar Munch 
meer dan eens verbleef, zag hij diens schilderijen en 
tekeningen regelmatig. Toen Munch in 1906 Felix 
Auerbach portretteerde, was zijn kennis van Van 
Gogh aanzienlijk. 

RADICALE BENADERING

Het portret van Felix Auerbach kwam tot stand in een 
periode van Munchs carrière waarin zijn reputatie in 
Duitsland groot was. Via enkele succesvolle tentoon-
stellingen tussen 1901 en 1906, onder andere in Berlijn, 
had hij de aandacht getrokken van een nieuwe culturele 
elite. Men was onder de indruk van zijn portretten, 
waarvan hij een groot aantal toonde tijdens een be-
langrijke tentoonstelling in 1905, in de galerie van de 
Berlijnse kunsthandelaar Paul Cassirer. Veel van deze 
portretten waren op initiatief van de kunstenaar ge-
schilderd, en toonden Munchs persoonlijke en radicale 
benadering van het portret. Munchs ferme en expres-
sieve manier van schilderen – met veel ruimte voor 
experiment – resulteerde in krachtige, eigenzinnige 
portretten waarmee hij het karakter en de ziel van de 
geportretteerde hoopte te treffen. Het leverde Munch 
de ene na de andere opdracht op.

Deze opdrachten kwamen onder andere uit Weimar 
en het nabij gelegen Jena, destijds belangrijke centra 
van deze nieuwe, progressieve culturele elite. Munch 
maakte er onder andere het portret van Harry Graf 
Kessler, die in Weimar directeur was van het Museum 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

Met bravoure geportretteerd
Van Gogh Museum verwerft zijn eerste Munch – en wat voor één

Portret van 
Harry Graf Kessler
Edvard Munch
1906. Olieverf op doek,  
200 x 84 cm
NEUE NATIONALGALERIE, 

BERLIJN

(Foto: bpk/Nationalgalerie, SMB/ 

Jörg P. Anders)

Portret van  
Friedrich Nietzsche
Edvard Munch
1906. Olieverf op doek,  
201 x 160 cm 
THIELSKA GALLERIET, 

STOCKHOLM

(Foto: Tord Lund)
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für Kunst und Kunstgewerbe, en van de toen reeds 
overleden filosoof Friedrich Nietzsche. Munch, die in 
deze jaren als een soort nomade door Duitsland trok, 
was rond 1905 vaak in Weimar te vinden. Degenen die 
hem vroegen hun portret te schilderen boden hem 
niet zelden een logeerplek aan, en nodigden hem uit 
voor feesten en recepties. Munchs experimentele en 
onconventionele manier van portretteren werd erkend 
en gewaardeerd in dit milieu. De bravoure waarmee 
hij zijn modellen vastlegde was ongekend, en verste-
vigde zijn reputatie als eigenzinnig portretschilder.

PERSOONLIJK TEMPERAMENT

Felix Auerbach (1856-1933) behoorde ook tot dit  
milieu. Hij was natuurwetenschapper, werkzaam aan 
de universiteit van Jena, en groot liefhebber van kunst 
en cultuur. Hij verzamelde kunst, was een begaafd 
musicus, en waagde zich aan het schrijven van proza. 
Zijn huis was een ontmoetingsplek voor invloedrijke 
figuren als de architect Walter Gropius, de kunst- 
criticus Julius Meier-Graefe en later dus ook Munch. 
Verder onderhield hij contacten met kunstenaars als 
Wassily Kandinsky en Paul Klee. 

Toen Felix Auerbach en zijn vrouw Anna eind 1905 
een bezoek brachten aan het Nietzsche-archief in 
Weimar, zagen ze daar het portret van de filosoof dat 
Munch onder handen had, waarvan ze direct onder de 
indruk waren. Ze nodigden de kunstenaar kort daarop 
uit bij hen in Jena en voor een bedrag van 500 Mark 
schilderde Munch in februari 1906 dit portret van 
Auerbach. Aanvankelijk twijfelde hij of hij de opdracht 
zou aanvaarden, onzeker vanwege zijn zwakke zenuw-
gestel. Anna Auerbach haalde hem echter over met 
een brief waarin zij schreef: ‘Wie het temperament in 
uw schilderijen waardeert, kan niet verwachten dat 
daar een passieloze en conventionele persoonlijkheid 
achter zit.’

De Auerbachs waren ingenomen met het resultaat. 
Auerbach is door Munch neergezet als een man van 
de wereld, die de beschouwer zelfverzekerd aankijkt. 
Het krachtige kleurgebruik geeft dit portret een mo-
numentaal karakter. In dit geval koos Munch voor 
verschillende uitgesproken tinten oranjerood. Typerend 

is ook de scherpe afsnijding aan de onderkant van het 
doek en de schaarse, maar decoratieve invulling van 
de achtergrond. De voorstelling lijkt vlot opgezet, de 
scherpe lijnen in het gezicht van Auerbach zijn niet- 
temin zorgvuldig gedefinieerd. 

SONDERBUND-TENTOONSTELLING

Munch was zelf ook tevreden over het portret. Dit 
weten we doordat hij het meerdere malen leende van 
de Auerbachs om het tentoon te stellen. In 1906 in 
Jena zelf, bij de Kunstverein, in 1907 in Berlijn, bij Paul 
Cassirer, en in 1912 in Keulen, tijdens de zeer belang-
rijke Sonderbund-tentoonstelling. Daar werd in aan-
grenzende zalen het werk van Munch en Van Gogh 
getoond, iets wat voor Munch een grote eer was: ‘Ik 
heb een zeer grote zaal gekregen, die met 10 bij 15 m. 
de grootste is van de tentoonstelling. De belangrijkste 
afdeling wordt Van Gogh, Gauguin en Cézanne – drie 
zalen vol Van Gogh! 86 uiterst interessante schilderijen. 
Ik schaam me eigenlijk dat ik zo veel ruimte heb ge-
kregen…’

Sinds deze tentoonstelling in 1912 worden Edvard 
Munch en Vincent van Gogh door velen in één adem 
genoemd. Behalve hun levens, die op veel vlakken  
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Portret van Felix Auerbach
Edvard Munch
1906. Olieverf op doek, 85,4 x 77,1 cm
Bijdrage: € 939.198, waarvan € 20.000 uit het  
Maljers-de Jongh Fonds
VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM

Het Portret van Felix Auerbach door Edvard Munch is  
aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, mede 
dankzij haar Maljers-de Jongh Fonds en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, de BankGiro Loterij, het VSBfonds en de leden 
van The Yellow House

Werken van Munch op de 
Internationale Kunstausstellung 
des Sonderbundes West-
deutscher Kunstfreunde und  
Künstler, Keulen 1912. Het 
Portret van Felix Auerbach  
hangt in de hoek, rechts van  
de doorgang. 

In de maanden voor de 
presentatie van Munchs 
Portret van Felix Auerbach 
onderging de nieuwe aan-
winst een restauratie in het 
Van Gogh Museum. Het 
schilderij was in goede staat, 
alleen was het verfopper-
vlak bedekt met een sterk 
glanzende, synthetische 
vernis. Deze niet-originele 
vernis gaf het schilderij 
welis waar een homogeen, 
maar ook doods uiterlijk.  

Bij het verwijderen van de 
vernis kwam een levendig 
verfoppervlak tevoorschijn. 
Er werd duidelijk hoe 
Munch bij het schilderen 
bewust met gradaties van 
matheid en glans werkte.  

Verder werden er enkele 
oude lacunes in de verflaag 
geretoucheerd. De lijst werd 
onderhanden genomen door 
lijstenrestaurator Renée 
Velsink in Gouda. Het is 
bijzonder dat het schilderij 

nog in de originele lijst  
zit, maar deze vertoonde 
mechanische schades, 
barsten, deformaties en 
verkleurde retouches.  
Na behandeling van het 
schilderij én de lijst is weer 
te zien wat Munch en zijn 
opdrachtgever in 1906 voor 
ogen moet hebben gestaan. 

René Boitelle

Senior schilderijenrestaurator  

Van Gogh Museum

Spel van matheid en glans 



gelijkenis vertonen, zijn er ook in hun kunst allerlei 
parallellen aan te wijzen. Vooral in hun portretkunst 
komt dit duidelijk naar voren. Vanuit hun motto om 
via de kunst de essentie van het menselijke bestaan 
weer te geven, raakten ze met hun portretkunst aan 
de kern van de geportretteerde. Beide kunstenaars 
waren niet geïnteresseerd in een exact gelijkende 
weergave van hun model, het ging hen veeleer om het 
karakter van degene die ze voor zich hadden. 

DECORATIEVE ACHTERGROND

Wanneer het Portret van Felix Auerbach wordt vergeleken 
met portretten door Van Gogh, zoals De zoeaaf, Portret 
van een boer (Patience Escalier), of Portret van Joseph 
Roulin, springen de gelijkenissen meteen in het oog. 
In deze werken heeft de kunstenaar het model op zeer 
persoonlijke wijze weergegeven, voor een fictieve, de-
coratieve achtergrond. Deze manier van portretteren 
is iets waar Van Gogh veelvuldig mee experimenteerde. 
Het stelde hem immers in staat een krachtig portret te 
creëren, waarmee hij op een directe wijze de emotie en 
expressie van de geportretteerde centraal kon stellen. 

Zoals eerder opgemerkt weten we dat Munch veel-
vuldig kennis heeft genomen van Van Goghs portretten, 
voornamelijk op tentoonstellingen. Zo waren beide 
kunstenaars dikwijls tegelijkertijd gerepresenteerd, 
bijvoorbeeld in december 1904, in de galerie van Paul 
Cassirer. Toen Munch daar aanwezig was voor het in-
stalleren van zijn werk of voor de opening zal hij daar 
onder andere het hierboven genoemde Portret van een 
boer (Patience Escalier) hebben gezien. Niet lang daarna 
schilderde Munch zijn Portret van Felix Auerbach, en 

het is duidelijk dat Munch zich door de kleurrijke, 
decoratieve en directe portretten van Van Gogh heeft 
laten inspireren. 

Om te stellen dat dit portret volledig op Van Gogh 
leunt, voert echter te ver. De dun opgebrachte verf,  
de vloeiende, ronde penseelstreken, als ook de naar 
beneden gedropen rode verf zijn typisch Munch. Als 
geen ander kon hij de geportretteerde met zo veel 
bravoure en trefzekerheid naar voren brengen, zoals 
hij ook in dit portret deed. Hoewel het schilderij, dat 
in één sessie is opgezet, niet tot in het kleinste detail 
is uitgevoerd, krijgt de toeschouwer niettemin een 
goed begrip van deze zelfverzekerde, succesvolle man 
uit de culturele elite van Jena. 

Met het Portret van Felix Auerbach verwerft het Van 
Gogh Museum dus een typische en iconische Munch, 
waarin tevens zijn connectie met Van Gogh duidelijk 
wordt. Een buitenkans, omdat de meeste van Munchs 
iconische portretten van omstreeks 1905-06 zich in 
museale collecties bevinden, en daardoor nooit meer 
op de markt zullen komen. Bovendien betekent deze 
aanwinst een unieke verrijking van de Collectie 
Nederland, die tot voor kort slechts één schilderij van 
Munch (Museum Boijmans Van Beuningen) bevatte. 
In de presentatie van de vaste collectie van het Van 
Gogh Museum zal het portret permanent worden  
getoond binnen de groep werken van kunstenaars die 
beïnvloed zijn door het werk van Van Gogh, zoals 
Kees van Dongen en Maurice de Vlamincks 

Joost van der Hoeven

Assistent-conservator
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Portret van Joseph Roulin
Vincent van Gogh
1889. Olieverf op doek, 65 x 53,9 cm
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, OTTERLO

De zoeaaf
Vincent van Gogh
1888. Olieverf op doek, 65,8 x 55,7 cm
VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM

(Vincent van Gogh Stichting)

Portret van een boer (Patience Escalier)
Vincent van Gogh
1888. Olieverf op doek, 69 x 56 cm
PARTICULIERE COLLECTIE
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    FOTOGRAFIE

Van der Elskens artistieke zoektocht 
Universiteitsbibliotheek Leiden completeert collectie dummy’s Sweet Life

Nergens in Nederland is zo’n indrukwekkende 
verzameling dummy’s van fotoboeken aanwezig 
als in de Leidse Universiteitsbibliotheek. Aan 
deze collectie met voorstudies van fotografen 
als Emmy Andriesse, Johan van der Keuken, 
Koos Breukel en Ed van der Elsken is in 2004 
en in 2014 met een bijdrage van de Vereniging 
Rembrandt werk van Ata Kandó toegevoegd. 
De meest recente aanwinst, opnieuw met steun 
van de Vereniging verworven, bestaat uit 
dummymateriaal voor het fotoboek Sweet Life 
van Ed van der Elsken.

Dummymateriaal voor fotoboek Sweet Life
Ed van der Elsken
ca. 1960-66. 86 bladen met foto’s (vintage prints) en  
41 bladen met tekeningen
Bijdrage: € 25.000 uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEIDEN

Het dummymateriaal voor Ed van der Elskens fotoboek Sweet Life 
is gekocht met steun van de Vereniging Rembrandt dankzij haar 
BankGiro Loterij Aankoopfonds, en het Mondriaan Fonds 
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 Ed van der Elsken (1925-1999) 
is met Rineke Dijkstra de 
enige Nederlandse fotograaf 

die ook in het buitenland een grote 
reputatie heeft. Hij brak in 1956 
door met Een liefdesgeschiedenis in 
Saint-Germain-des-Prés, dat in ver-
schillende landen is uitgegeven en 
ook internationaal nog altijd als een 
van de belangrijkste fotoboeken 
uit de geschiedenis geldt. Tekenend 
voor zijn faam is dat de tentoonstel-
ling Ed van der Elsken – De verliefde 
camera die vorig jaar in Stedelijk 
Museum Amsterdam 271.000  
bezoekers trok, vervolgens naar 
Parijs en Madrid ging.

‘DIARISTIC MODE’

Wat maakt het werk van Van der 
Elsken zo bijzonder? Maartje van 
den Heuvel, conservator fotografie 
van de Universiteitsbibliotheek 
Leiden: ‘Van der Elsken deed iets 
wat heel ongebruikelijk was in de 
documentaire fotografie. Waar an-
dere fotografen hun onderwerpen 
buiten zichzelf zochten, fotogra-
feerde Van der Elsken op een heel 
persoonlijke, niet-objectiverende 

manier. Een liefdesgeschiedenis in 
Saint-Germain-des-Prés is eigenlijk 
een beeldroman over een verzon-
nen liefdesaffaire tussen jongeren 
die Van der Elsken ’s nachts  
ontmoette in Parijse cafés. In het  
eerste deel van het naslagwerk The 
photobook: a history door Martin Parr 
en Gerry Badger wordt Van der 
Elsken geroemd om deze ‘diaristic 
mode’ (van het Engelse woord 
‘diary’, dagboek), een benadering 
die hij ontwikkelde in samenwer-
king met de fotografe Ata Kandó, 
die hij in Parijs ontmoette en met 
wie hij in de vroege jaren vijftig 
een relatie had. Kenmerkend voor 
Van der Elsken is zijn directe bena-
dering. Hij was een echte straat- 
fotograaf, altijd op jacht naar beel-
den, met een speciale aandacht 
voor persoonlijke ontmoetingen. 
Er spreekt een enorme positiviteit 
en levenslust uit zijn foto’s. Met 
ingrepen in de doka, waarbij hij 
delen van foto’s doordrukte of 
juist tegenhield (donkerder of 
lichter maakte), ontwikkelde hij 
een sprekende beeldtaal in con-
trastrijk zwart-wit.’

FILMISCHE EFFECTEN

Het nieuw verworven materiaal is 
aangekocht van de weduwe van 
Van der Elsken en is een aanvul-
ling op twee van de vier dummy’s 
van Sweet Life die de Universiteits-
bibliotheek reeds bezat. De foto’s 
zijn gemaakt tijdens een dertien 
maanden durende wereldreis die 
Van der Elsken in de jaren 1959-60 
maakte met zijn toenmalige echt-
genote, wat in 1966 resulteerde in 
het fotoboek Sweet Life, een titel  
die hij ontleende aan de naam van 
een schip op een van zijn foto’s.  
In totaal maakte Van der Elsken 
niet minder dan vijf voorstudies 
voor dit boek. De laatste dummy, 
die het dichtst bij het gedrukte  
uitgave ligt, is nog in het bezit  
van de weduwe. Van den Heuvel: 
‘Door de verschillende versies 
naast elkaar te leggen, kun je be-
studeren hoe het boek tot stand is 
gekomen. Je ziet Van der Elsken 
experimenteren met de compositie 
en zoeken naar beeldcombinaties. 
Hij streefde naar filmische effec-
ten, bijvoorbeeld door een aantal 
kleine foto’s boven elkaar te plak-
ken. Ook de speelse typografie is 
typisch voor Van der Elsken. Het 
was een ongelooflijk arbeidsinten-
sief proces, ook omdat Van der 
Elsken zijn fotoboek heel gede-
tailleerd voorbereidde. Voor alle  
variaties drukte hij met de hand 
zijn foto’s in verschillende formaten 
af. Hij plakte foto’s met plakband 
aan elkaar en knipte zelfs voor  
experimenten met de marges 
strookjes papier in verschillende 
maten en kleuren om deze in de 
dummy’s te plakken.’

Op dit moment zijn restaura-
toren bezig met het verwijderen 
van tape en lijmresten, en werken 
studenten kunstgeschiedenis aan 
de reconstructie van de verschil-
lende dummy’s, zodat de foto’s op 
de juiste plaats in het reeds aan-
wezige materiaal kunnen worden 
ingevoegd. Daarna zullen de foto’s 
worden ontsloten in de beeldbank 
van de verzameling (catalogue. 

Een vergelijking  
tussen de foto’s uit  
de losbladige dummy 
en het gedrukte 
fotoboek geeft inzicht 
in de totstandkoming 
van Sweet Life.
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leidenuniv.nl), zodat iedereen daar 
permanent toegang toe heeft.

VOORUITZIENDE BLIK

Dat de Universiteitsbibliotheek zo’n 
rijke verzameling op dit gebied 
heeft is geen toeval, vertelt Van den 
Heuvel. De erkenning voor foto-
grafie als kunstvorm kwam relatief 
laat in Nederland en lange tijd was 
de Universiteit Leiden de enige 
museale instelling in het land die 
heel uitgesproken fotografie als 
kunst verzamelde. In 1953 kocht 
hoogleraar kunstgeschiedenis 
Henri van de Waal een fotocollectie 
van de particuliere verzamelaar 
Auguste Grégoire en daarna is er 
gestaag doorgegaan met verzame-
len, waarbij ook geregeld werk  
direct van fotografen werd afge- 

nomen. Zo kocht conservator 

Ingeborg Leijerzapf, die de collec-
tie bijna veertig jaar lang heeft  
beheerd, de eerste dummy’s van 
Sweet Life al in 1975. ‘Mijn voorgan-
gers hadden een zeer vooruitziende 
blik,’ zegt Van den Heuvel daar-
over. ‘De Universiteitsbibliotheek 
Leiden heeft inmiddels een verzame-
ling dummymateriaal van ongeveer 
30 fotoboeken – sleutelwerken uit 
de Nederlandse fotografiegeschie-
denis. Het is een zo goed als afge-
sloten periode, want tegenwoordig 
worden fotoboeken digitaal voor-
bereid, waardoor we het artistieke 
proces achteraf niet meer zien.  
Wij zijn heel blij en trots dat we 
dit handwerk nog hebben kunnen 
collectioneren.’

Gerdien Wuestman, redacteur van het  

Bulletin van de Vereniging Rembrandt

Meer Van der Elsken
Liefhebbers van het werk van Ed van der Elsken 
komen aan hun trekken. Na het grote retrospectief 
in het Stedelijk Museum in 2017, opent op 8 maart 
een kleine tentoonstelling in het Rijksmuseum 
Amsterdam: Ed van der Elsken door de ogen van 
Jan de Bont. Er worden 26 afdrukken getoond, 
waarvan een deel in 2017 aan het Rijksmuseum is 
geschonken door regisseur Jan de Bont en zijn 
vrouw Trish Reeves. 

Spreads uit de losbladige dummy (versie 4) 
voor Sweet Life, geknipte en aan elkaar  
geplakte ontwikkelgelatinezilverdrukken, 
22,5 x 34 cm (buitenmaten spread)  

©Erven Ed Van der Elsken/Beheer 
Nederlands Fotomuseum; Bijzondere 
Collecties, Universitaire Bibliotheken 
Leiden.
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Het is december. Het regent en het is koud. 
Geen ideale situatie om de weg op te gaan, 
met al die files. Een klein stukje rijden van 
Den Haag naar Leiden verandert in een  
lijdensweg. Ik houd daar deze avond een pitch 
bij het jaardiner van de Caius Cirkel voor  
de ondersteuning van de aankoop van een 
hangend sculptuur van de in 1931 geboren 
Amerikaanse kunstenares Lee Bontecou. 
Maar hoe doe je dat? Als je een plei dooi 
houdt voor een groep kunstliefhebbers die 
nog nooit van Lee Bontecou hebben gehoord? 
En bovenal als je aanwezige collega’s van  
de andere musea belangrijke aankopen pre-
senteren van klinkende namen als Theo van 
Doesburg en Edvard Munch? En dan ben  
je ook nog een half uur te laat.

 Eén ding is duidelijk. De aankoop van het  
schilderij Contra-compositie VII (1924) van Theo 
van Doesburg door De Lakenhal alsook de  

verwerving van het Portret van Felix Auerbach (1906) 
van Edvard Munch door het Van Gogh Museum  
zijn belangwekkende aanwinsten voor de Collectie 
Nederland. Iedereen met een bescheiden kunsthisto-
rische kennis begrijpt dat. Maar dat weten we nú, 
honderd jaar nadat deze kunstwerken zijn vervaar-
digd. Natuurlijk was dat ooit anders. Het is vaak met 
terug werkende kracht dat we de meest belangwek-
kende verwervingen kunnen aanwijzen. Zo schonken 
vrienden van Mondriaan zijn inmiddels beroemde 
schilderij Compositie met gele lijnen (1933) in de jaren 

dertig aan het Gemeente museum Den Haag. Als  
ondersteuning van hun vriend Piet. Het museum  
accepteerde de schenking dankbaar, maar zonder 
steun van deze donateurs was het werk destijds niet 
in de collectie opgenomen. Ook als op dat moment 
het geld beschikbaar was geweest, zouden er andere 
keuzes zijn gemaakt. Nu koesteren wij het schilderij 
als een van de hoogtepunten uit onze collectie. Het is 
simpel, pas als het stof is neergedaald krijg je helder 
zicht. 

Het is belangrijk om je daar als museum van bewust 
te zijn. Het Gemeen temuseum Den Haag koopt aan 
met inzicht in het verleden zonder daarbij de actuali-
teit uit het oog te verliezen. In de afgelopen jaren heeft 
het museum het internationale karakter van zijn collec-
tie naoorlogse kunst met fantastische aanwinsten kunnen 
versterken. Aankopen van kunstwerken van Louise 
Bourgeois, Paul Thek en Lee Lozano werden alle door 
de Vereniging Rembrandt ondersteund. Het zijn  
werken van kunstenaars die tegenwoordig een her-
waardering doormaken. Al deze kunstenaars kwamen 
in hun tijd in de verdrukking door dominante kunst-
stromingen als minimal art, popart en conceptuele 
kunst. Door met een gepaste afstand terug te kijken 
zien we eindelijk de waarde van juist die kunstenaars 
die een geheel eigen universum aan dat spectrum 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

Compositie met gele lijnen
Piet Mondriaan
1933. Olieverf op doek,  
80,2 x 79,9 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

In 1933 geschonken door  
vrienden van Piet Mondriaan

Zonder titel
Lee Bontecou 
1996. Gelast staal, porselein, gaas, zijde en draad,  
154,9 x 139,7 x 188 cm
Bijdrage: € 400.000, waarvan € 75.000 uit het Caius Fonds
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

De sculptuur van Lee Bontecou is aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Caius Cirkel, en het 
Mondriaan Fonds

Als het stof is neergedaald
Pleidooi voor een sculptuur van Lee Bontecou 
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toevoegden. Mijn pleidooi voor Lee Bontecou past  
in deze ambitie, waarbij we telkens weer zoeken naar 
kunstwerken die werkelijk een verdieping geven aan 
de bestaande collectie. Het object waarover ik spreek 
is een hangende sculptuur van Lee Bontecou uit 1996, 
slechts twintig jaar geleden gemaakt.

ZWARTE GATEN

Lee Bontecou neemt vanaf haar eerste tentoonstelling 
in 1960 bij de legendarische Leo Castelli Gallery in 
New York – die ook kunstenaars als Jackson Pollock, 
Richard Serra en Willem de Kooning vertegenwoor-
digde – een geheel eigen plaats in binnen de heden-
daagse kunst. Het belang van haar wandreliëfs, met 
fascinerende zwarte gaten waar je gevoelsmatig in kan 
verdwijnen, werd direct erkend. Onder anderen de 
minimal art-kunstenaar Donald Judd was een enthou-
siast voorvechter van haar werk. Het leverde haar tot 
ver in de jaren zeventig talloze tentoonstellingen op. 
Er wordt altijd beweerd dat Bontecou rond die tijd  
de kunstwereld de rug toe heeft gekeerd. Inderdaad 
verruilde zij begin jaren zeventig haar studio in New 
York voor een boerderij op het platteland van Pennsyl-
vania, waar ze met haar gezin ging wonen. Het is ook 
waar dat zij haar samenwerking met de succesvolle 
galerie van Leo Castelli een paar jaar later beëindigde. 
Maar Bontecou is nooit gestopt met het maken van 
nieuw werk en is altijd in hart en nieren een kunstenaar 
gebleven. Ze heeft lang les gegeven op de academie 
en bleef experimenteren met materialen en technieken 
wat tot op de dag van vandaag nieuwe, inventieve 
werken oplevert. Wel heeft ze lange tijd de kunstwereld 
op grote afstand gehouden. Maar in 2003-04 reisde,  
na een lange periode van relatieve onzichtbaarheid, 
een indrukwekkend retrospectief langs Los Angeles, 
Chicago en New York. Haar kunst sloeg opnieuw in 
als een bom en Bontecou werd door velen herontdekt. 
Ondanks perioden van succes had een groot deel van 
haar oeuvre – waaronder werken die zij in de jaren 
vijftig in Europa had gemaakt – zelden haar atelier 
verlaten. Bontecou leeft met haar werken, en put in-
spiratie uit stukken die ze eerder maakte. Bovendien 
heeft de verkoop van haar kunst nooit haar prioriteit 
gehad. 

OERKNAL

Haar ambivalente houding ten opzichte van de kunst-
wereld maakt duidelijk hoe uitzonderlijk het is dat 

het Gemeente museum Den Haag afgelopen jaar een 
tentoonstelling over Bontecou heeft kunnen organi-
seren – grotendeels met werk uit haar eigen bezit – 
waarbij alle fases van haar oeuvre waren vertegenwoor-
digd. In de presentatie waren nooit eerder geëxposeerde 
tekeningen en sculpturen te zien. Bovendien maakte 
Bontecou samen met kunstenaar en vriendin Joan 
Banach speciaal voor deze tentoonstelling een nieuwe, 
zaalvullende installatie: een zogenaamde Sandbox 
waarin sculpturale objecten vanaf de jaren zestig tot 
nu waren samengebracht. Een werk dat je steeds nieuwe 
verbanden laat ontdekken tussen de verschillende  
perioden binnen haar oeuvre.

Het is door het contact van conservator Laura 
Stamps met Joan Banach mogelijk geweest deze  
tentoonstelling te realiseren. Als vertrouwenspersoon 
van Bontecou wist Banach haar, na veelvuldige en  
jarenlange subtiele verzoeken van onze kant, te over-
tuigen. Zo ontstond het idee om voor deze tentoon-
stelling terug te kijken naar het werk dat ze tussen 
1956 en eind 1958 in Europa maakte. In deze jaren was 
ze dankzij een beurs in de gelegenheid om door Italië 
en Griekenland te reizen. De tentoonstelling in het 
Gemeente museum maakte duidelijk hoe deze vroege 
werken samenhangen met die uit haar latere periode. 
Bontecou beschrijft zelf haar werkwijze als volgt: 
‘[…] Ik grijp terug, grijp terug op het verleden, pak 
het op en duw het voorwaarts […]’.1

Dat is precies wat we in het hangende sculptuur 
uit 1996 terugzien. Het werk is een synthese van haar 
vroege organische werkwijze uit de jaren zestig en haar 
latere innovatieve toevoegingen, waarmee de sculptuur 

Noten

1. K Wright, ‘(Re)Birth of a Star. Lee 
Bontecou is back with a bang.’, 
Modern Painters 17 (2004), p.71

Zonder titel
Lee Bontecou
1957. Inkt op papier, 68 x 99,1 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

Lee Bontecou in haar atelier in 
Wooster Street, New York, 1963 
(Foto: Ugo Mulas ©Erven Ugo 
Mulas)

Het is vaak met 
terugwerkende kracht 
dat we de meest 
belangwekkende 
verwervingen  
kunnen aanwijzen



is geëvolueerd tot een van haar meest voldragen kunst-
werken. Tijdens haar jaren in Europa had Bontecou 
de eeuwenoude landschappen en steden bekeken, en 
was zij mateloos gefascineerd geraakt door hun  
organische structuur. Ze maakte tekeningen van deze 
structuren die het midden houden tussen landschappen 
en steden. Fascinerend is te zien hoe de beeldtaal van 
deze vroege tekeningen (1957) is terug te vinden in de 
hangende sculptuur. Als een oerknal hangt het werk 
op zaal in dialoog met werken van Louise Bourgeois, 
Paul Thek, René Daniels, Emo Verkerk en Daan van 
Golden. 

Dankzij de intensieve samenwerking tussen het 
museum en de studio van Bontecou diende zich de 
kans aan om deze fantastische sculptuur aan te 
kopen. De verwerving ging bovendien gepaard met 
een belangrijke schenking van schetsboeken en teke-
ningen. Een memorabele aanwinst die nu misschien 
nog niet door iedereen, maar door de generaties na 
ons zeker op waarde zal worden geschat. Met dank 
aan de Caius Cirkel voor het tonen van lef!s

Doede Hardeman, Hoofd Collecties

Met dank aan Laura Stamps, conservator Moderne Kunst
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Kunstvragen 

Eric van ’t Hoff (57 jaar)
Europese functie in de IT-industrie, lid van de Vereniging 
Rembrandt en de Titus Cirkel sinds 2010 

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Als kind woonde ik in Istanbul en als tienjarige 
heb ik daar de Aya Sophia bezocht. Die groots-
heid en de Byzantijnse mozaïeken maakten een 
enorme indruk.’

Wat is uw eerste kunstaankoop? 
‘Een abstract-expressionistische gouache van 
Geert Vrijdag. Gekocht in 1992 voor boven de 
bank, maar later bleek dit werk het begin te markeren van onze 
collectie naoorlogse kunst met een sterk accent op het heden.’

Naar welk museum gaat u graag terug? 
‘De Pont in Tilburg. Een museum dat naadloos aansluit bij mijn 
passie voor hedendaagse kunst. Kleinschalig, maar heel ruimtelijk 
opgezet, en met een avant-gardistisch tentoonstellingsprogramma 
dat mij bij elk bezoek verrast met nieuwe inzichten over de  
hedendaagse kunstwereld.’
 
Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen? 
‘Wat er moet worden aangekocht kunnen conservatoren het 
beste bepalen, maar ik draag het liefst bij aan iconische aankopen 
die musea kunnen helpen om hun bezoekersaantallen te verhogen. 
Gewitterfront van Neo Rauch in Museum De Fundatie is hiervan 
een perfect voorbeeld.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk op u gemaakt? 
‘De reeks Coupletten die Rudi Fuchs rond het midden van de jaren 
negentig in het Stedelijk Museum organiseerde. Fuchs combineerde 
zeer verschillende werken om parallellen in vorm, techniek of kleur 
te laten zien, zoals De Madonna met de slee van Chagall uit 1947 
naast een schilderij van Rothko uit 1962 met hetzelfde blauw.’

Wat betekent 135 jaar Vereniging Rembrandt voor u? 
‘Cultuur bepaalt de identiteit van een land en mede dankzij de 
vele kunstwerken die met steun van de Vereniging Rembrandt 
zijn aangekocht heeft Nederland zijn identiteit altijd weten te ver-
sterken. Ook bewijst de Vereniging al 135 jaar dat het steunen van 
kunstaankopen geenszins beschouwd kan worden als weggegooid 
belastinggeld, zoals populistische politici dikwijls propageren.’

Wat zou u graag uit eigen bezit aan een museum willen 
schenken, om iedereen van mee te kunnen laten genieten?
‘Een olieverfschilderij uit 1985 van Rob van Koningsbruggen aan 
Museum Boijmans Van Beuningen. Omdat het werk in 1987 in het 
museum is tentoongesteld, maar vooral omdat Van Koningsbruggen 
als een van werelds beste fundamentele kunstenaars meer aan-
dacht verdient.’ 

INTERVIEW
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Voor de leden...

Het J.G. van Oord Fonds
In 2017 werd ook het J.G. van Oord Fonds opgericht. Dit is een fonds met 
twee doelstellingen. 
Die twee doelstellingen zijn: het financieel ondersteunen van aan een collectie 
gerelateerde kunstkennis, bijvoorbeeld door het verstrekken van beurzen voor 
museaal kunsthistorisch onderzoek. Daarnaast is het fonds bedoeld voor het  
financieel ondersteunen van kunstaankopen. Het J.G. van Oord Fonds richt zich 
op religieuze kunst, bij voorkeur op het terrein van het protestantisme en voor 
het Museum Catharijneconvent.
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NIEUW FONDS OP NAAM

Het Schorer Romeijn Grothe Fonds
Eind 2017 kon de Vereniging Rembrandt een nieuw Fonds op Naam verwelkomen: 
het Schorer Romeijn Grothe Fonds. Het was de NRC-bijlage ‘Het best bewaarde 
geheim van het land laat van zich horen’ die oprichter René Radermacher 
Schorer op het spoor van de Vereniging Rembrandt zette: ‘Ik ben altijd ontzet-
tend gecharmeerd geweest van particulier initiatief om het openbaar kunst-
bezit te bevorderen, en ik had een map met spullen verzameld voor als ik  
financieel meer armslag zou hebben. Daaronder was ook de NRC-bijlage, die 
mij de ogen opende voor de sleutelrol die de Vereniging speelt in het openbaar 
kunstbezit. Op de website zag ik dat je bij de Vereniging Rembrandt een Fonds 
op Naam kunt oprichten, en toen kwam alles samen.’

Het Schorer Romeijn Grothe Fonds is 
bedoeld voor het ondersteunen van 
kunstaankopen op het gebied van 
schilderkunst, met een voorkeur voor 

musea in Den Haag, de stad waar 
Radermacher Schorer en zijn partner 
Aria Romeijn wonen. ‘Ik wilde iets 
met kunst doen, maar zocht meer 
focus en koos toen voor schilderkunst. 
Niet voor een speciaal type kunst, 
want ik wil niet de 17de eeuw of het 
impressionisme tekort doen als ik  
bijvoorbeeld voor de surrealisten zou 
kiezen – daar wil ik geen rangorde  
in aanbrengen.’ Gevraagd naar een 
van de mooiste aankopen die de 
Vereniging in de laatste jaren heeft ge-
steund, noemt Radermacher Schorer 
het bloemstilleven van Roelant Savery 
in het Mauritshuis. ‘Interessante aan-
vullingen voor de Collectie Nederland 
die misschien minder bekend zijn bij 
het grote publiek maar wel wezenlijke 
aanvullingen zijn. Zo’n aankoop steu-
nen is realistischer dan een verloren 
gewaande Rembrandt.’

Goed Geld Gala 2018
Op 20 februari was het jaarlijkse Goed Geld Gala 
van de BankGiro Loterij. Dat was dit jaar bijzonder 
feestelijk voor de Vereniging Rembrandt, want zij 
kreeg € 500.000 extra om een restauratiefonds in  
te stellen. Het nieuwe restauratiefonds van de 
Vereniging Rembrandt is bedoeld voor kunstmusea 
die geen structurele steun van de BankGiro Loterij 
ontvangen.
 
Met het nieuwe restauratiefonds dat met deze extra 
bijdrage wordt ingesteld, zal de Vereniging Rembrandt 
vijf jaar lang bijdragen aan restauraties van kunstvoorwer-
pen in openbare collecties. Fusien Bijl de Vroe: ‘Hiermee 
kunnen we schone slaapsters door heel Nederland tot 
leven wekken, zodat ze niet meer verborgen hoeven te 
blijven in het depot en iedereen ervan kan genieten.’

De genereuze bijdrage komt bovenop de € 400.000 
die de Vereniging Rembrandt krijgt om haar BankGiro 
Loterij Aankoopfonds te vullen. Elk jaar profiteren open-
bare kunstcollecties door heel Nederland van dit fonds. 
Zo konden in 2017 maar liefst acht aankopen worden 
ondersteund vanuit het BankGiro Loterij Aankoopfonds, 
waaronder een portret door Martinus van Grevenbroeck 
door Landgoed Verhildersum (pp. 18-19) en de reeks 
behangsels van Aert Schouman voor het Dordrechts 
Museum (pp. 24-25). Ook 77 andere culturele organi-
saties kregen een schenking van de BankGiro Loterij: in 
totaal was er dit jaar € 74,8 miljoen te vergeven.
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De Rembrandt UK Circle
In februari 2018 ging de eerste buitenlandse Rembrandtcirkel van 
start: de Rembrandt UK Circle. Er zijn op dit moment negen leden, 
waaronder acht Nederlanders en één Engelse.

Het kostte weinig moeite deze groep bij elkaar te krijgen, vertelt initiatief-
nemer Mark Grol: ‘Er is een enorme behoefte aan verdieping en aan het 
ontmoeten van andere cultuurliefhebbers. De negen leden zijn allemaal 
ongelooflijk enthousiast om zich vanuit Engeland voor de Vereniging 
Rembrandt in te zetten. We zijn van plan de Cirkel nu rustig laten groeien: 
met ongeveer 60.000 Nederlanders in Londen is er in ieder geval een 
groot potentieel.’

IN MEMORIAM

k
mr. J.G. de Vries Robbé
(1941-2018)
Bestuurslid van de Vereniging Rembrandt 
van 1999 tot 2009

Aan het begin van dit jaar, op nieuwjaarsdag,  
overleed Jan de Vries Robbé, oud-bestuurslid van  
de Vereniging Rembrandt. Het zwaartepunt van zijn 
tienjarige bestuurstijd bij de Vereniging was zijn 
voorzitterschap van de lustrumcommissie, die belast 
was met de planning van de festiviteiten rond het 
125-jarig bestaan van de Vereniging Rembrandt.

Jan maakte indruk met de manier waarop hij omging 
met de vele grote en kleinere obstakels die zich bij de 
organisatie van de jubileumtentoonstelling in het Van 
Gogh Museum voordeden.

Waarin school het geheim van Jan bij zijn inbreng  
in de Vereniging Rembrandt? In zijn kijk op kunst, zijn 
visueel geheugen en in zijn gave tot abstractie: alle 
argumenten en tegenargumenten werden door hem 
heel vriendelijk van hun franje ontdaan en de basis 
voor consensus werd gelegd door stap voor stap  
geven en nemen. Geen resolute (over)statements of 
machtspolitieke manoeuvres. Luisteren, anderen aan 
betere alternatieven laten denken, en vervolgens rustig 
en weloverwogen de essentie van alles wat er gezegd 
is samenvatten. Daarmee kreeg hij iedereen mee in 
zijn conclusie. Jan was jurist, en ook in zijn rol als 
bestuurslid was hij raadsman, deskundige en leidsman.

Niet in de laatste plaats was Jan een liefhebber van 
kunst, die ook altijd open stond voor kunstvormen 
waar hij minder van afwist. Hij was de meest voor-
beeldige ambassadeur van de Vereniging Rembrandt 
die wij ons zouden kunnen wensen. Hij wist iedereen 
in zijn omgeving van het belang van de Vereniging te 
overtuigen, en niet zelden meldden mensen zich 
daarna als lid aan. Dat hij nog kort voor zijn overlijden 
een bijeenkomst in Museum Boijmans Van Beuningen 
bijwoonde, waar hij zichtbaar genoot van de kunst om 
hem heen, is tekenend voor zijn grote betrokkenheid 
bij de doelstellingen van de Verenigings

Nieuwe onderzoeksbeurzen toegekend
Om de belangen van het openbaar kunstbezit zo goed mogelijk te kunnen  
behartigen, steunt de Vereniging Rembrandt sinds 2012 collectiegelateerd 
onderzoek. Eerst alleen vanuit het Ekkart Fonds, maar inmiddels zijn er  
vijf Fondsen op Naam met een onderzoeksdoelstelling. In de laatste ronde 
honoreerde het bestuur vier aanvragen van musea:

• Elisabeth Weeshuis Museum (Ekkart Fonds)
• Museum voor Religieuze Kunst (Schenking Dames Spoorenburg)  
• Museum Arnhem (Fonds voor Onderzoek naar Moderne en 
   Hedendaagse Kunst)
• Rijksmuseum voor Oudheden (Van der Klaauw Fonds)
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NIEUWS VAN DE VERENIGING

Rembrandtcirkels
Met de oprichting van de Rembrandt UK 
Circle (zie p. 43) zijn er nu negen Rembrandt-
cirkels. Deze cirkels – waar leden zich alleen 
op uitnodiging bij kunnen aansluiten –  
bestaan uit tenminste 15 leden, uit dezelfde 
provincie of van dezelfde generatie. Met een 
periodieke schenkingsovereenkomst van ten 
minste vijf jaar schenken zij minimaal € 1.000 
per jaar. Als groep bepalen zij aan welk ge-
steund kunstwerk de Cirkel zijn naam verbindt.

Jheronimus Cirkel
Hoe perfect kan timing zijn? Op vrijdag 15 de-
cember kwamen de leden van de Jheronimus 
Cirkel bijeen voor hun eerste jaardiner in Het 
Noordbrabants Museum. Wat bij het vaststellen 
van de datum nog niet bekend was, is dat het 
museum een schilderij van Van Gogh zou ver-
werven dat de dag voor het diner zou worden 
gepresenteerd (zie pp. 28-30). De keuze aan 
welke aankoop de Cirkel in 2017 zou bijdragen, 
was dan ook snel gemaakt. In aanwezigheid 
van directeur Charles de Mooij en conservator 
Helewise Berger werd het bordje met de 
nieuwe creditline plechtig onthuld.

Utrecht & Gooi Cirkel 
Op 12 november hadden de leden van de 
Utrecht & Gooi Cirkel hun jaardiner in de 
Danszaal van Museum Speelklok. In het restau-

ratie-atelier werd de in 2016 – mede met steun 
van deze Cirkel – aangekochte orgelklok van 
Charles Clay bezichtigd. Tijdens het jaardiner 
werd besloten in 2017 bij te dragen aan de  
gouache Gezicht op Amersfoort van Caspar van 
Wittel, wat werd gevierd met een dansje voor 
het grote dansorgel.

Titus Cirkel
Op 21 januari was in het Centraal Museum de 
jaarlijkse Titus Familiedag, die in het teken 
stond van de tentoonstelling over Pyke Koch. 
Met dertig volwassenen en vijftien kinderen 
werd na een documentaire over het leven en  
werk van de kunstenaar en een enthousiaste 
presentatie door Tituslid Andreas Koch de ten-
toonstelling bezocht. De allerkleinsten brachten 
met hun ouders een bezoek aan het Nijntje 
Museum.  

Van Rijn Cirkel
Het jaardiner van de Van Rijn Cirkel was op  
13 januari in Museum Van Loon. Na een  
warm welkom door Philippa van Loon en een 
uitgebreide tour door het huis door directeur 
Tonko Grever en conservator Willem te Slaa 
lichtte bestuurslid van de Vereniging Rembrandt 
Jet Pijzel de in 2016 aangekochte zilveren  
kastanjevazen toe. Tijdens het jaardiner kozen 
de leden ervoor bij te dragen aan de aankoop 
van het zwaard van Ommerschans door het 
Rijksmuseum van Oudheden.

Voor de leden...

Hebt u uw  
interessegebieden  
al doorgegeven?
De Vereniging Rembrandt nodigt  
al haar leden van harte uit om hun  
favoriete verzamelgebied op te geven. 
Inmiddels heeft iets meer dan een 
kwart van de 15.000 leden dat gedaan. 
Een paar keer per jaar organiseert de 
Vereniging in samenwerking met ver-
schillende musea bijeenkomsten voor 
leden die hebben aangegeven belang-
stelling voor een bepaald gebied te 
hebben, bijvoorbeeld Middeleeuwen 
of 18de-eeuwse Schilderkunst. Geef  
uw voorkeur op via onze website (onder 
‘Voor de leden’) zodat u ook kunt  
worden uitgenodigd.
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Sinds 1883 heeft de Vereniging Rembrandt de aankoop van duizenden 
kunstwerken gesteund. Deze maken zo veel mogelijk deel uit van de vaste 
presentaties van musea, maar schitteren ook vaak in tentoonstellingen. 
In elk Bulletin lichten we er één uit.

Perspectieven op de Alkmaarse kerk

Door de eeuwen heen heeft de Grote of Sint-Laurenskerk in 
Alkmaar kunstenaars van binnen en buiten de stad gefascineerd. 
Ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de kerk organiseert 
Stedelijk Museum Alkmaar een tentoonstelling waarin gezichten 
op de Grote Kerk door Salomon van Ruysdael en Pieter Saenredam 
worden gecombineerd met nieuw werk van de fotografen Hans 
van der Meer en Karin Borghouts. 

De aankoop van Van Ruysdaels Gezicht op de Grote of Sint-Laurenskerk 
van Alkmaar vanuit het noorden in 2016 gaf een geheel nieuwe impuls 
aan de voorbereidingen voor het feestjaar, vertelt conservator Christi 
Klinkert: ‘Oorspronkelijk zou de tentoonstelling over Pieter Saenredam 
en de Grote Kerk gaan. Maar de nieuwe aanwinst bracht ons op het 
idee om het werk van beide schilders te combineren. Saenredam 
beeldde de kerk van binnen af, Van Ruysdael juist van buiten. Daar naast 
hebben we de fotografen Hans van der Meer en Karin Borghouts ge-
vraagd een nieuwe impuls aan de beeldtraditie rond de kerk te geven 
met Van Ruysdael ofwel Saenredam als uitgangspunt. We wilden  
een tentoonstelling maken die ook voor mensen van buiten Alkmaar  
interessant is en het is zeer de bedoeling ook een jonger, in fotografie  
geïnteresseerd publiek aan te trekken dat zo misschien op een andere 
manier naar oude kunst gaat kijken.’

De tentoonstelling, die tot en met 10 juni 2018 loopt, is ambitieus qua 
opzet. Van Saenredam zullen twee schilderijen en vijf tekeningen uit 
onder andere Wenen en Parijs worden getoond, en van de negen  
gezichten op de Grote Kerk door Van Ruysdael waarvan de huidige 
verblijfplaats bekend is, zullen er niet minder dan acht zijn te zien. 
‘Deze versies komen uit collecties uit alle windstreken en zullen nu 
voor het eerst naast elkaar hangen’, zegt Christi Klinkert. ‘Dat wij  
zelf onlangs het vroegste stuk van de serie hebben aangekocht, heeft 
zeker geholpen bij het verkrijgen van de bruiklenen. Vooral voor Dublin, 
dat een gezicht op de Grote Kerk vanuit dezelfde hoek heeft, maar 
dan in de winter, was dat de reden om toe te zeggen. En dan niet  
alleen voor de duur van de tentoonstelling: we krijgen het schilderij 
voor langere tijd in bruikleen!’

IN DE SCHIJNWERPERS

Leermeesters in het Van Gogh

Voor de Leermeesters bij de Vereniging Rembrandt was  
er op 28 januari een ontvangst in het Van Gogh Museum,  
waar zij konden kennismaken met de nieuwe aanwinst: het 
Portret van Felix Auerbach door Edvard Munch (zie ook pp. 
31-34). Er werd geboeid geluisterd naar de lezingen van  
conservator Maite van Dijk en bestuurslid Ruud Priem, die 
het portret in context zetten en vertelden over het belang 
van de aankoop voor de Collectie Nederland.

Zondag met Rembrandt

Op zondag 18 februari werden de Jonge meesters bij de 
Vereniging Rembrandt uitgenodigd voor een ontdekkings-
tocht door het Centraal Museum om de verhalen te horen 
achter de aankopen die mede mogelijk zijn gemaakt door  
de leden van de Vereniging. Dankzij de medewerking van  
diverse specialisten van binnen en buiten het museum waren 
er verschillende routes te kiezen.

Meesterschouw

De Vereniging Rembrandt is begonnen met zogenaamde 
Meesterschouwen voor haar Meesters (zie p. 46 voor deze 
nieuwe lidmaatschapsvorm). Op deze intieme museale  
bijeenkomsten, waarin kunstwerken uit onze gezamenlijke 
collecties centraal staan, geven specialisten een kijkje achter 
de schermen. Op donderdag 1 maart was de eerste schouw 
in het Mauritshuis, met het Meisje met de parel van Johannes 
Vermeer in de hoofdrol.
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Erfstellingen en legaten
Door de Vereniging Rembrandt op te nemen 
in uw testament kunt u ook na leven een  
bijdrage leveren aan de toekomst van de 
Collectie Nederland. U kunt de Vereniging 
Rembrandt in uw testament benoemen met 
een legaat of erfstelling. Bij een legaat laat u 
een specifiek deel van uw nalatenschap na 
aan de Vereniging. Bij een erfstelling benoemt 
u de Vereniging Rembrandt tot erfgenaam, 
waarbij uw hele of gedeeltelijke nalatenschap 
ten gunste komt van de Vereniging.  
De Vereniging is vrijgesteld van erfbelasting. 
Tevens is er de bijzondere mogelijkheid dat 
erfgenamen de erfbelasting gedeeltelijk vol-
doen door overdracht van kunstvoorwerpen 
aan de Staat. Wij maken graag een afspraak 
met u om de mogelijkheden en uw wensen 
te bespreken.

Fonds op Naam 
Met een Fonds op Naam levert u op een 
heel persoonlijke en bijzondere wijze een 
bijdrage aan de Collectie Nederland.  
U kunt uw gift besteden aan kunstwerken 
van uw voorkeur. In samenspraak met de 
Vereniging Rembrandt kunt u zelf de naam 
en de doelstelling be palen. Op het moment 
dat het bestuur financiële steun verleent  
aan een aankoop die valt binnen de door u 
gekozen doelstelling, zal – in overleg – uw 
fonds aangesproken worden zodat uw fonds 
de aankoop mede mogelijk maakt. De naam 
van het fonds wordt vermeld bij het kunst-
werk in het museum. Met een gift of legaat 
van minimaal € 75.000, of ten minste € 15.000 
per kalenderjaar voor (minimaal) vijf jaar, kunt 
u een Rembrandtfonds op Naam oprichten. 

Wij maken graag een afspraak met u om de 
mogelijkheden te bespreken. 

Eenmalige gift
Wanneer u eenmalig of incidenteel een schen-
king wilt doen aan de Vereniging Rembrandt, 
mag u deze schenking op uw fiscale jaarinko-
men in mindering brengen. Daarbij geldt een 
plafond van 10% van het gezamenlijk inkomen. 
Op de website van de Vereniging Rembrandt 
kunt hier meer over lezen. 

Periodieke gift – zie ook de verschillende  
meesterlidmaatschappen
U profiteert optimaal van fiscale voordelen  
die de overheid biedt wanneer u een schen-
king aan de Vereniging Rembrandt vastlegt 
in een periodieke schenkingsovereenkomst 
(voorheen ging dit via een notariële akte).  
De voorwaarde is dat de schenking een 
looptijd heeft van minimaal vijf jaar. 

Fiscaal voordelig schenken
De Vereniging Rembrandt biedt u de keuze uit 
verschillende vormen van schenking. Welke 
vorm u ook kiest, iedere gift is fiscaal aftrekbaar. 
De Vereniging Rembrandt is geheel vrijgesteld 
van schenk- en erfbelasting en is aangemerkt 
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
De fiscale aftrekbaarheid is hierdoor voor u 
optimaal. Bovendien kunt u sinds 1 januari 2012 
gebruik maken van de multiplier, onderdeel 
van de Geefwet. Hierdoor is uw gift voor 125% 
in plaats van de reguliere 100% aftrekbaar. 
Meerdere giften in een jaar aan verschillende 
ANBI-organisaties kunnen bij elkaar opgeteld 
worden, met een maximum van € 5.000. Meer 
informatie en rekenvoorbeelden vindt u op 
www.verenigingrembrandt.nl/ steun-ons/ 
fiscale-voordelen.

Contact
Voor meer informatie over schenken aan  
de Vereniging Rembrandt en de fiscale  
voordelen kunt u contact opnemen met  
Paul van den Biesen, via e-mail: vandenbiesen 
@vereniging rembrandt.nl of telefonisch op 
nummer 070-427 17 20.

Een lidmaatschap van de Vereniging Rembrandt kan met u meegroeien. Naast contributielidmaat-

schappen zijn er ook lidmaatschapsvormen met extra privileges. Dit zijn meesterlidmaatschappen, 

waarvoor u voor minimaal vijf jaar jaarlijks een gelijke schenking vastlegt in een periodieke schenkings-

overeenkomst. U kunt het totaalbedrag ook in één keer schenken. De privileges en de nettokosten 

horend bij deze meesterlidmaatschappen vindt u op www.verenigingrembrandt.nl/steun-ons.

p  Jonge meester
Ten minste € 350 per jaar.
Behalve de privileges die 
alle leden van de Vereniging 
Rembrandt genieten, hebt 
u vrije toegang tot de 

Rembrandtlezing. Bovendien wordt u 2x per jaar 
uitgenodigd voor een ontvangst met uw (klein) 
kinderen, neefjes of nichtjes. Dit is een lidmaatschap 
voor 2 personen. 

p  Leermeester
Ten minste € 1.000 per jaar 
Als ‘Leermeester’ kunt u uw 
schenking toewijzen aan een 
specifiek verzamelgebied en 
zo heel concreet bijdragen 

aan kunstwerken in uw interessegebied. U wordt 
ook uitgenodigd voor Leermeesterontvangsten.
Daarnaast geniet u dezelfde privileges als een ‘Jonge 
meester’. Dit is een lidmaatschap voor 2 personen. 

p  Meester 
Ten minste € 2.500 per jaar
Een ‘Meester’ heeft 
dezelf de privileges als een 
‘Leer meester’, maar wordt 
bovendien uitgenodigd 

voor exclusieve Meesterontvangsten. Dit is een 
lidmaatschap voor 2 personen. 

p  Hollandse meester 
Ten minste € 15.000 per jaar
Met het ‘Hollandse meester’ 
lidmaatschap kunt u een 
Rem brandt fonds op Naam 
oprichten. U bepaalt de 

naam en de doelstelling en draagt zo op een heel 
persoonlijke wijze bij aan de Collectie Nederland. 
Daarnaast geniet u de privileges van een ‘Meester’. 
Dit is een lidmaatschap voor 2 personen. 



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. 
Sommige musea zijn tijdelijk gesloten in verband met een renovatie of hebben afwijkende 
openingstijden of voorwaarden. Raadpleeg daarom voorafgaand aan uw bezoek altijd de website 
van de betreffende instelling voor de actuele gegevens.

VRIJE TOEGANG TOT DE VASTE COLLECTIES VAN ONDERSTEUNDE MUSEA 

p AlkmAAr
Stedelijk Museum Alkmaar

p Amerongen
Kasteel Amerongen 

p Amersfoort
Museum Flehite 

p Ammerzoden
Kasteel Ammersoyen 

p Amstelveen
Cobra Museum

p AmsterdAm
Allard Pierson Museum 
Amsterdam Museum 
Amsterdam Pipe Museum
Bijbels Museum 
Joods Historisch Museum 
Museum Het Rembrandthuis 
Museum Het Schip 
Museum Ons’ Lieve Heer 
  op Solder 
Museum Van Loon 
Museum Willet-Holthuysen 
Scheep vaartmuseum
Rijksmuseum
Stadsarchief Amsterdam 
Stedelijk Museum 
Tropenmuseum 
Van Gogh Museum 

p Apeldoorn
Paleis Het Loo 

p AppingedAm
Museum Stad Appingedam 

p Arnhem 
Gelders Archief
Museum Arnhem 

p Assen
Drents Museum 

p Asten
Klok & Peel Museum Asten

p BArneveld
Veluws Museum Nairac 

p Berg en dAl
Afrika Museum 

p Bergen op zoom
Het Markiezenhof 

p Beverwijk
Museum Kennemerland 

p BredA
Stedelijk Museum Breda

p Brielle
Historisch Museum Den Briel 

p CulemBorg
Elisabeth Weeshuis Museum

p delft
Museum Prinsenhof Delft 

p deventer
Deventer Verhaal
Speelgoedmuseum 

p dordreCht
Dordrechts Museum 
Huis Van Gijn 

p eindhoven
Van Abbemuseum 

p edAm
Edams Museum 

p enkhuizen
Zuiderzeemuseum 

p ensChede
Rijksmuseum Twenthe 

p frAneker
 Museum Martena 

p gorinChem
Gorcums Museum 

p goudA
Museum Gouda 

p ’s-grAvenhAge 
Museum Beelden aan Zee 
Gemeentemuseum Den 
  Haag
Haags Historisch Museum 
Koninklijke Bibliotheek 
Mauritshuis 
Museum Bredius 
Museum Meermanno
De Mesdag Collectie

p groningen
Groninger Museum 

p hAArlem
Frans Hals Museum 
Museum Haarlem 
Teylers Museum 

p hAArzuilens
Kasteel de Haar  

p hArlingen
Gemeentemuseum 
  Het Hannemahuis 

p hAttem
Voerman Museum 

p’s-heerenBerg 
Kasteel Huis Bergh

p heerenveen
Museum Belvédère

p heino/wijhe
Museum De Fundatie/
  Kasteel Het Nijenhuis
p helmond
Museum Helmond

p ’s-hertogenBosCh
Het Noordbrabants 
  Museum

Stedelijk Museum 
  ’s-Hertogenbosch

p heusden A/d mAAs
Het Gouverneurshuis 

p hilversum
Museum Hilversum

p hoorn
Westfries Museum 

p kAtwijk
Katwijks Museum 

p lAren
Singer Laren

p leek
Museum Nienoord 

p leens
Landgoed Verhildersum

p leerdAm
Nationaal Glasmuseum 

p leeuwArden
Fries Museum 
Keramiekmuseum 
  Princessehof 

p leiden
Museum Boerhaave 
Rijksmuseum van Oudheden 
Rijksmuseum voor 
  Volken kunde 
Museum De Lakenhal 
Universitaire Bibliotheken
  Leiden

p loosdreCht
Kasteel-Museum Sypestyn 

p mAAstriCht
Bonnefantenmuseum 

p mArken
Marker Museum 

p middelBurg
Zeeuws Museum 

p nAArden
Nederlands 
  Vestingmuseum 

p nijmegen
Museum Het Valkhof 

p otterlo
Kröller-Müller Museum
Nederlands Tegelmuseum 

p oud-zuilen
Slot Zuylen 

p purmerend
Purmerends Museum 

p ridderkerk
Huys ten Donck (alleen de 
  tuinen) 

p roermond 
Cuypershuis

p rotterdAm
 Het Nieuwe Instituut
Kunsthal Rotterdam 
Maritiem Museum 
  Rotterdam 
Museum Boijmans Van 
  Beuningen 
Museum Rotterdam
Wereldmuseum Rotterdam 
(Tot nader order verschaft 
de Rembrandtkaart geen 
gratis toegang)

p rozendAAl
Kasteel Rosendael

p de rijp
Museum In ‘t Houten Huis 

p rijswijk (zh)
Museum Rijswijk

p sCheveningen
Museum Beelden aan Zee

p sChiedAm
Stedelijk Museum

p sChoonhoven
Nederlands Zilvermuseum 

p sluis
Museum Het Belfort

p sneek
Fries Scheepvaart Museum 

p soest
Nationaal Militair Museum

p tiel
Flipje en Streekmuseum Tiel 

p tilBurg
TextielMuseum 

p uden
Museum voor Religieuze 
  Kunst 

p uithuizen
Menkemaborg

p utreCht
Centraal Museum  
Museum Catharijneconvent 
Museum Speelklok 

p vAAssen
Kasteel Cannenburch 

p vlissingen
Zeeuws maritiem muZEEum 

p voorBurg
Museum Swaensteyn 

p voorsChoten
Kasteel Duivenvoorde 

p weesp
Museum Weesp

p woerden
Stadsmuseum Woerden

p zAAndAm
Zaans Museum
Museum van het 
  Nederlandse Uurwerk 

p zAltBommel
Stadskasteel Zaltbommel 

p zierikzee
Stadhuismuseum 

p zutphen
 Museum Henriëtte Polak
Stedelijk Museum 

p zwolle
Museum de Fundatie/
  Paleis aan de Blijmarkt
Stedelijk Museum 

De volgende musea behoren 
niet tot de gesteunde musea 
maar accepteren wel onze 
Rembrandtkaart:

p Alphen AAn den rijn
Archeon  

p AmsterdAm
Huis Marseille 
  (50% korting op entree)  

p Amstelveen
Museum Jan van der Togt 

p Bergen
Museum Kranenburgh  

p ’s-grAvenhAge 
Museum de Gevangenpoort

p kAmpen
Stedelijk Museum Kampen 

p rotterdAm
Chabot Museum 
Nederlands Fotomuseum 

p tilBurg
Museum de Pont 

p venlo
Museum Bommel van Dam

Floris Arntzenius, Strand bij Scheveningen (ca. 1900).  
Aanwinst voor Museum Gouda.
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Ontdek in één tentoonstelling 
80 belangrijke aanwinsten 
voor 40 musea!
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