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Bijna vijftienduizend kunstliefhebbers samen, dat is de Vereniging Rembrandt. Al 133 jaar 
zet dit collectieve mecenaat zich in voor de versterking en bescherming van de Collectie 
Nederland. Wij vinden het belangrijk dat ook de generaties na ons kunnen genieten van 
topkunst in ons land. 

Daarom steunen wij Nederlandse musea bij belangrijke kunstaankopen en maken wij ons 
sterk voor het behoud van het openbaar kunstbezit. Sinds haar oprichting in 1883 heeft de 
Vereniging Rembrandt bijgedragen aan de aankoop van vele bekende en inmiddels onmisbare 
werken die nu voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan Het melkmeisje van Johannes Vermeer 
in 1908, De marskramer van Jheronimus Bosch in 1931 en La perruche et la sirène van  
Henri Matisse in 1967.

Bent u of kent u iemand die lid wil worden van de Vereniging Rembrandt? 
Ga naar www.verenigingrembrandt.nl. U bent al lid vanaf 65 euro per jaar.

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

MAAK DEEL UIT 
VAN KUNST 
IN NEDERLAND
 STEUN DE COLLECTIE NEDERLAND
 VANAF € 65 PER JAAR
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Gewoonlijk richt ik mij als directeur van de Vereniging 
Rembrandt tot u. In dit eerste jaar van het nieuwe 
voorzitterschap geef ik graag mijn pen aan Arent Fock.

Fusien Bijl de Vroe

In dit Bulletin kunt u zoals u gewend bent lezen over  
de aankopen die de Vereniging Rembrandt de afgelopen 
maanden heeft gesteund. Deze aanwinsten laten zien 
dat de Vereniging er is voor alle kunstmusea van 
Nederland. Zij steunt met evenveel liefde de aankoop 
van een bronzen luidklok voor Museum Klok & Peel  
in Asten om zo het 16de-eeuwse klanklandschap te 
bewaren, als die van een superieure Liotard voor het 
Rijksmuseum in Amsterdam.

Zo verschillend als de aankopen die wij steunen,  
zo verschillend zijn onze 15.000 leden, die samen de 
Vereniging vormen. Die diversiteit kan onverwachte 
verrassingen opleveren, zoals onlangs bleek. Op 2 januari 
van dit jaar kreeg het bureau een telefoontje van een 
notaris, die vertelde dat een van onze € 65-leden de 
Vereniging Rembrandt tot enig erfgenaam had benoemd. 
Het bleek om enkele miljoenen te gaan. By far de 
grootste nalatenschap die de Vereniging tot nog toe 
ontving. Ongeoormerkt, nagelaten in het volste 
vertrouwen dat dit goed besteed zal worden. 

Een mooier begin van 2017 is nauwelijks denkbaar. 
We zijn dankbaar voor dit enorme geschenk en zien 
hierin een bevestiging dat wij ons werk goed doen. 
Leden zien dat wij vanuit onze ervaring en expertise 
bouwen aan de Collectie Nederland, met ambitie, 
doorzettingsvermogen en lef. Zij weten ook dat wie aan 
de Vereniging Rembrandt schenkt, niet aan ons geeft, 
maar aan het openbaar kunstbezit. En dat is waar ik mij 
de komende jaren met hart en ziel voor wil inzetten, 
voor de Vereniging en voor de Collectie Nederland.

Arent Fock
Voorzitter van de Vereniging Rembrandt
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Een prachtige start
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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 aan-
winsten gepresenteerd van musea in 
Amsterdam (4x), Arnhem, Asten en 
Gouda.

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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De laatste jaren voelt de Vereniging Rembrandt de noodzaak om meer contact 
te zoeken met het openbaar bestuur. Na de grote bezuinigingsoperatie van 
2010 is de politieke consensus over het belang van cultuur minder vanzelf-
sprekend. De ingrepen in de erfgoedsubsidies bleven beperkt, maar ook dáár 
hadden we de afgelopen jaren te maken met teruglopende overheidssteun. 
Zo moest het Mondriaan Fonds een stevige veer laten en dat ging ten koste 
van de aankopen. 

CAS SMITHUIJSEN

herkenbaar profiel ontwikkelen  
met daarin een goed functionerend 
streekmuseum. D66 is het meest  
gedetailleerd in haar aandacht voor 
erfgoed. Zij wil de musea versterken 
door ze beter te outilleren voor on-
derzoek en collectiebeheer. De partij 
wil het museumbezoek intensiveren 
met behulp van innovatieve presen-
tatievormen, digitalisering van de  
collectie, en een gevarieerd en goed  
ontsloten aanbod voor iedereen, in-
clusief kinderen. D66 pleit als enige 
partij voor verhoging van de aan-
koopbudgetten van het Mondriaan 
Fonds en het Nationaal Aankoopfonds. 

Mochten de centrumpartijen bij 
het vormen van een regeringscoalitie 

Cultuurbezuinigingen op de rijksbe-
groting werden in 2013 gevolgd door 
kortingen op gemeentelijke en provin-
ciale budgetten. Daaronder leden het 
beheer, de restauratie en het onder-
zoek van plaatselijke museumcollecties. 
In een paar gevallen dreigde museum-
sluiting. Soms werd dat mede door de 
inzet van de Vereniging Rembrandt 
verijdeld – lees het verhaal over 
Deventer elders in dit Bulletin (p. 21). 
Ook de verkoop van collectiestukken 
kon de Vereniging Rembrandt hier  
en daar verhinderen, maar in enkele  
gevallen hadden we het nakijken.  
Om onheil vroegtijdig te signaleren 
en waar mogelijk te elimineren wil de 
Vereniging Rembrandt vaker proactief 
optreden. Dat deed zij bijvoorbeeld  
al bij de nieuwe ontwerp-Erfgoedwet. 
Vroegtijdig lobbyen voor de positie 
van particuliere schenkers heeft aan-
toonbaar geholpen! 

Met de aanstaande verkiezingen in 
het zicht peilt de Vereniging Rembrandt 
wat de Collectie Nederland na 15 maart 
2017 te wachten staat. Kijken we naar 
de erfgoedparagrafen van de huidige 
regeringspartijen, dan zien we bij de 
VVD het voorstel om de duur van de 
Geefwet – die in haar huidige opzet 
loopt tot eind 2017 – te verlengen met 
tenminste nog een regeerperiode. De 
liberalen willen verder de bestaande 
subsidies meer concentreren op  
(museum)instellingen die al succes 
hebben. Tegelijkertijd vindt de VVD dat 
het cultuur- en erfgoedbeleid meer 
recht moet doen aan de diversiteit 
van de regio. Een combinatie van  

geconcentreerd succes en regionaal 
initiatief zagen we de laatste jaren  
in de bijzondere tentoonstellingen  
in Den Bosch, Leeuwarden, Assen, 
Zwolle en Enschede. De VVD wil die 
ontwikkeling nog verder bevorderen 
op basis van collectiemobiliteit.

De andere regeringspartij, de PvdA, 
zwijgt over de Geefwet. De partij kwam 
bovendien op Prinsjesdag 2016 met 
het voorstel om de aftrekpost voor 
monumentenonderhoud af te schaffen. 
De PvdA hecht kennelijk minder be-
lang aan de rol van particulieren bij 
het behoud van erfgoed. Maar ze pleit 
wel voor goede handhaving van de 
Erfgoedwet, juist omdat die al verza-
meld openbaar kunstbezit beschermt. 
Ook de PvdA breekt een lans voor  
regionale spreiding. Daarnaast wil zij 
meer ruimte voor de opleiding van 
professionals en voor onderzoeks-
functies binnen de musea. Voor de 
realisatie van haar wensen wil de partij 
100 miljoen euro extra uittrekken, 
maar die wensen richten zich vooral 
op podiumkunst. 

De erfgoedprogramma’s van het 
CDA en D66 komen het meest in de 
buurt van die van de huidige rege-
ringspartijen. Het CDA pleit expliciet 
voor het behoud van monumenten, 
kerkgebouwen voorop, en van kunst-
collecties. Overigens moet dat met 
het bestaande budget, want het CDA 
is – net als de VVD – niet van plan 
extra geld voor cultuur uit te trekken. 
Ook het CDA wil de nu beschikbare 
middelen straks beter spreiden  
over de gewesten. Die moeten een 

 De Collectie Nederland
en de Tweede Kamerverkiezingen*

Het Binnenhof
Johannes Christiaan 
Karel Klinkenberg 
1874. Olieverf op  
paneel, 26,3 x 44,9 cm
DE MESDAG COLLECTIE, 

DEN HAAG

*Met dank aan de  
programmaoverzichten 
van Kunsten ’92 en de 
Museumvereniging.



nog een partner nodig hebben, dan 
zijn de kleinere christelijke partijen 
qua erfgoedbeleid een interessante 
optie. De CU wil 100 miljoen euro extra, 
specifiek voor de rijksmonumenten. 
Kerkgebouwen krijgen dan wel voor-
rang. En net als het CDA wil de CU  
regionalisering van het cultuurbeleid 
door verschuiving van de bestaande 
geldstromen. De CU sluit voorts aan 
bij D66 met haar pleidooi voor digita-
lisering van kunst- en erfgoedcollecties. 
In navolging van de VVD tenslotte, 
pleit de partij voor verlenging van de 
Geefwet. Ook voor de SGP is particu-
liere steun voor erfgoed een belangrijk 
punt. Zij wil daarnaast voorkomen 
dat de overheid haar verantwoorde-

lijkheid voor grote monumenten en 
kerkgebouwen beëindigt door afsto-
ting. Onderhoud van particuliere  
monumenten kan beter door eigenaren 
‘ruimhartige aftrek’ te bieden en het 
Nationaal Restauratiefonds ook voor 
hen bereikbaar te maken. Tot slot:  
de toegankelijkheid van musea moet 
gewaarborgd. 

Buiten het brede politieke centrum 
zijn de erfgoedvoorstellen dunner ge-
zaaid. 50Plus pleit voor een cultuur-
kaart voor jong en oud; DENK wil de 
steun aan cultuur vooral in de breedte 
inzetten; Groen Links wil ‘meer geld 
voor kunst’, maar rept niet over erf-
goed; de SP wil een gratis museum-
middag elke week, te financieren door 

meer in de musea te investeren, en 
dan hebben we het wel ongeveer 
gehad. Op de PVV na, die misschien 
wel de grootste wordt in ons land. 
Over die partij kunnen we kort zijn: 
ze zegt niets over erfgoed, maar wil 
wel alle cultuursubsidies afschaffen.

EEN COALITIE VOOR DE COLLECTIE

Het erfgoed is verweven in drie grote 
politieke thema’s. Ten eerste het 
thema geld. Enkele traditioneel linkse 
partijen pleiten voor meer publieke 
middelen: de PvdA en Groen Links 
willen extra geld, maar dan voor  
(podium)kunst; de SP zinspeelt op 
meer middelen voor musea. Als we 
kijken naar expliciete steun voor de 
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Collectie Nederland, dan springt D66 
in het oog. Deze partij pleit immers als 
enige voor verhoging van het aan-
koopbudget van het Mondriaan Fonds 
en van het Nationaal Aankoopfonds. 
Ook de CU opteert voor directe steun 
aan erfgoed, 100 miljoen extra, maar 
richt zich daarbij vooral op kerkge-
bouwen. Het politieke midden (VVD, 
CDA) komt niet met toezeggingen over 
meer middelen: de bewuste partijen 
opteren voor herverdeling van het 
bestaande. En de grootste partij aan 
de rechterkant (PVV) pleit voor totale 
beëindiging van cultuursubsidies. 

Ten tweede is er de positie van de 
particuliere steunverlener. De VVD en 
de CU pleiten voor verlenging van de 
Geefwet, een belangrijk instrument 
voor particuliere erfgoedsteun. De SGP 

noemt de Geefwet niet met zoveel 
woorden, maar ziet wel het belang van 
een politieke stimulans van particulier 
geefgedrag. De regionalisering is  
tenslotte een thema dat al enige tijd 
furore maakt. De Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 
en de Raad voor Cultuur pleitten in 
2014 respectievelijk 2015 voor een cul-
turele revitalisering van de regio, en 
in de laatste politieke beschouwingen 
rondom de cultuurbegroting (novem-
ber 2016) werd er van verschillende 
kanten betoogd dat het subsidiegeld 
te veel bij de Randstad terecht komt. 
Maar zoals het er nu naar uitziet, kan 
de regio alleen maar winnen ten 
koste van de Randstad.

De Vereniging Rembrandt heeft over 
deze zaken duidelijke standpunten en 

zal die ook de komende maanden 
blijven uitdragen. Zij zoekt de ideale 
coalitie voor de Collectie Nederland. 
Een regeringscoalitie die deze collectie 
ziet als één geheel waarvan alle onder-
delen (kunst, erfgoed) onmisbaar zijn, 
ook in de regio. Steun voor regionale 
musea – zoals het CDA wil – is daarom 
belangrijk, maar niet ten koste van de 
musea in de Randstad, want dan vult 
men het ene gat met het andere. Als 
de politici kiezen voor meer steun aan 
de regio’s, dan zou dat gepaard moe-
ten gaan met het beschikbaar stellen 
van extra geld. In de eerste plaats kan 
de verhoging van de aankoopbudget-
ten van het Mondriaan Fonds en het 
Nationaal Aankoopfonds – waarvoor 
D66 pleit – ertoe bijdragen dat ook in 
de regio belangrijke museale aankopen 
tot stand kunnen komen. In de tweede 
plaats is het van groot belang dat het 
voorstel van met name de PvdA en 
D66 (en indirect ook de SP) ten gunste 
van de opleiding van professionals en 
voor onderzoeksfuncties binnen de 
musea wordt gerealiseerd, opnieuw 
om de ontwikkelingskansen voor de 
Collectie Nederland evenwichtiger 
over het land te verspreiden. Tenslotte 
pleit de Vereniging Rembrandt vurig 
voor het verlengen van de Geefwet, 
zoals ook met name de VVD en de CU 
willen. Die is namelijk bij uitstek het 
instrument om overal in het land  
particulieren als verantwoordelijke 
partners te betrekken bij het open-
baar kunstbezit. Want wat geldt voor 
de zorg, het onderwijs en het milieu 
geldt in dezelfde mate voor de 
Collectie Nederland: politieke belang-
stelling ontstaat alleen bij een breed 
maatschappelijk draagvlak. 

Cas Smithuijsen

Bestuurslid Vereniging Rembrandt en bijzonder 

hoogleraar kunst en cultuur aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen

Steun voor regionale 
musea is belangrijk, 
maar niet ten koste 
van de musea in de 
Randstad, want dan 
vult men het ene gat 
met het andere.

Schuttersstuk met
de portretten van  
Willem Reyersz de Langue en 
Daniël Fransz van der Brugge
Jacob Willemsz Delff
1648. Olieverf op doek,  
192 x 126 cm 
MUSEUM PRINSENHOF DELFT

In 2014 aangekocht met steun 
van de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar BankGiro 
Loterij Aankoopfonds en haar 
Themafonds 17de-eeuwse 
Schilderkunst, en een anonieme 
schenker. De invoering van de 
Geefwet in 2012 heeft tot een 
aanzienlijke groei geleid van de 
Themafondsen van de Vereniging 
Rembrandt.



In het boek 125 jaar openbaar kunstbezit 
met steun van de Vereniging Rembrandt 
uit 2008 vertelt Peter Hecht op mee-
slepende wijze hoe de focus van de 
Vereniging in de loop der jaren ver-
breedde. Was zij in de beginjaren vooral 
gericht op het behoud van Hollandse en 
Vlaamse kunst, na verloop van tijd ont-
stond het inzicht dat dit een wat al te 
beperkt streven was. Men realiseerde 
zich dat het aankopen van niet-Neder-
landse kunst meer context zou kunnen 
bieden aan de werken van Hollandse 
meesters, die hun inspiratie zelf ook zo 
vaak van over de grenzen haalden.

Maar een zinvolle inhaalslag maken 
op een markt waar topstukken van de 
grote meesters ook toen al even schaars 
als prijzig waren, viel nog niet mee. Toch 
waren er wel degelijk kansen, want in 
de jaren twintig en dertig van de 20ste 
eeuw werden door politieke en econo-
mische ontwikkelingen in Europa soms 
eeuwenoude verzamelingen geheel of 
ten dele ontmanteld.

Om adequaat te kunnen reageren als 
er belangrijke stukken in de verkoop 
zouden komen, richtten enkele promi-
nente leden van de Vereniging in 1920 
het Rembrandt Syndicaat op. Dit was 
een gezelschap van zestien mannen  
die met elkaar hadden afgesproken  
1,5 miljoen gulden bij elkaar te brengen 
met het doel oude schilderijen van  
niet-Nederlandse meesters aan te kopen. 
De bedoeling was dat de Staat deze 
werken uiteindelijk zou overnemen voor 
een lagere prijs, en dat de Vereniging 
Rembrandt het verschil zou schenken.

Het Syndicaat ging voortvarend te 
werk: binnen een jaar waren er al zes 

schilderijen gekocht. Maar wat het 
begin van een geweldige reeks aanwin-
sten had kunnen worden, liep uit op 
een voortijdig einde van het Syndicaat. 
De Staat bleek slechts drie van de  
schilderijen te willen overnemen. ‘Het  
is wel jammer, dat ’s rijks financiën niet 
toelaten, dit milde aanbod, waarbij de 
Vereeniging Rembrandt haar bemidde-
ling verleende, te aanvaarden’, schreef 
een journalist in dagblad Het Vaderland 
van 1 februari 1922.

Uiteindelijk werden twee andere 
schilderijen cadeau gedaan aan het 
Rijksmuseum en het laatste ging naar 
Museum Boijmans. Maar hoe teleurstel-
lend deze geschiedenis ook is afgelopen, 
dankzij het Syndicaat is het Nederlands 
openbaar kunstbezit in korte tijd verrijkt 
met zes schilderijen van buitenlandse 
kunstenaars, waaronder het prachtige 

Portret van Don Ramon Satué van 
Francisco de Goya en een aantrekkelijk 
keukenstuk van een onbekende Spaanse 
meester uit de 17de eeuws 

Het Rembrandt 
 Syndicaat

UIT HET ARCHIEF VAN DE VERENIGING REMBRANDT

Tegenwoordig kijkt niemand ervan op als de 
Vereniging Rembrandt meebetaalt aan de verwer-
ving van een schilderij van Jean-Etienne Liotard of 
Paul Signac. In de eerste decennia van het bestaan 
van de Vereniging zou steun voor zulke aankopen 
echter ondenkbaar zijn geweest.

Keukenstuk (bodegone)
De meester van de Amsterdamse bodegone
1610-25. Olieverf op doek, 100 x 122 cm
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

In 1922 geschonken door het Rembrandt Syndicaat
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ANTON ANTHONISSEN EN EVERT VAN STRAATEN

De lancering van een internationale 
kunstbeweging in Leiden in oktober 
1917: dat lijkt schilder en schrijver/
dichter Theo van Doesburg te beogen 
met zijn eerste aflevering van het  
tijdschrift De Stijl. Hij en zijn mede-
standers van het eerste uur, zoals de 
schilders Piet Mondriaan, Vilmos 
Huszár en Bart van der Leck, de uit 
België gevluchte schilder en beeld-
houwer Georges Vantongerloo, de  
architecten Robert van ’t Hoff,  
P.J.J. Oud en Jan Wils en de dichter 
Antony Kok, willen een nieuwe kunst 
die de modernste kunstinzichten, van 
bijvoorbeeld het kubisme of het futu-
risme, tot leidraad neemt. Ze willen de 
gemeenschapskunst van Berlage een 
grote stap verder brengen, niet in de 
richting van de overdaad aan vormen 
en materialen van de Amsterdamse 
School, maar naar eenvoud, elementair 

gebruik van materialen en technieken 
en een universele, algemeen verstaan-
bare beeldtaal die het individualisme 
overstijgt.

Van het begin af aan wil De Stijl een 
veelomvattend programma opstellen 
voor deze nieuwe kunst. Mondriaan 
verwoordt het vanaf het eerste num-
mer in een serie artikelen met de titel: 
‘De Nieuwe Beelding in de schilder-
kunst’. Daarmee levert hij tevens een 
naam voor het nieuwe -isme: Nieuwe 
Beelding, internationaal bekend als 
neoplasticisme. De composities van 
primair gekleurde en witte en grijze 
rechthoekige vlakken binnen een raster 
van horizontale en verticale zwarte  
lijnen, die Mondriaan vanaf 1920 
maakt, zijn de klassieke voorbeelden 
daarvan geworden. In het eerste 
nummer van de tweede jaargang wordt 
een manifest van De Stijl gepubliceerd, 

ondertekend door de eerder genoem-
den met uitzondering van Van der Leck 
en Oud. Daarmee wordt meteen dui-
delijk dat het zo goed als onmogelijk 
is om consensus over de uitgangspun-
ten te bereiken. De Stijl is uiteindelijk 
een internationaal platform geworden 
voor de Nieuwe Beelding van 
Mondriaan, voor individuele interpre-
taties en pogingen tot vernieuwingen 
daarvan en voor een steeds breder 
wordend scala van verwante tot  
botweg tegengestelde opvattingen. 

INTERNE STRIJD

Er zijn dan ook nogal wat discussie- en 
potentiële breekpunten binnen De 
Stijl. Eén daarvan is de positie van de 
architect. De Stijl stelt dat architect 
en beeldend kunstenaar gelijkwaardig 
zijn en op basis van een vorm van ar-
beidsverdeling moeten samenwerken. 

Dit is het eerste deel van een serie van drie artikelen waarin Anton 
Anthonissen en Evert van Straaten aandacht besteden aan het feit 
dat honderd jaar geleden het tijdschrift De Stijl is opgericht. Ze doen 
dat aan de hand van door de Vereniging Rembrandt in de loop der 
jaren ondersteunde aankopen die in verband zijn te brengen met 
De Stijl. In deze aflevering aandacht voor enkele speerpunten uit 
het programma van De Stijl en voor haar internationale netwerk.

NIEUWE KUNST VOOR EEN ANDERE WERELD

Compositie met rood, geel,  
zwart, blauw en grijs
Piet Mondriaan
1921. Olieverf op doek, 48 x 38 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

Langdurig bruikleen van de  
Vereniging Rembrandt

Theo en Nelly van 
Doesburg werkend aan 
de maquette van het 
Maison Particulière, 
Parijs 1923.
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Architect Oud is een van de eersten die 
na een aantal samenwerkingsprojecten 
met Van Doesburg afhaakt. Voor hem 
geldt dat er geen twee kapiteins op één 
schip kunnen zijn bij bouwprojecten 
met een kunsttoepassing. De architect 
is de baas, basta. Jan Wils houdt het 
wat langer vol met Van Doesburg en 
Huszár. Wanneer Gerrit Rietveld bij 
De Stijl betrokken raakt, in 1919, leert 
hij snel van de al lopende conflicten: 
in zijn ontwikkelende architecten-
praktijk zal hij samenwerking met een 
beeldend kunstenaar zoveel mogelijk 
vermijden en steeds zelf zijn kleuren 
kiezen. 

Een tweede punt betreft de wijze 
waarop het scheppingsproces plaats 
zou moeten vinden: intuïtief, door 
het ordenen van de beeldelementen 
of meer geobjectiveerd, aan de hand 
van een rekenkundige of wetenschap-

pelijke methode. In de begintijd zijn 
het vooral Mondriaan en Huszár die 
met de laatste aanpak experimente-
ren. In Compositie in grijs (1918) heeft 
Huszár het beeld met behulp van een 
raster verdeeld in gelijke rechthoeken. 
Vervolgens heeft hij clusteringen  
gemaakt van verschillende aantallen 
rechthoeken en deze met zwart en 
twee tinten grijs ingevuld, waardoor 
een afwisselend geheel ontstaat.  
Het is Van Doesburg die zich dan fel 
tegen deze ‘geestloze’ aanpak verzet. 
Tekenend voor de onvoorspelbaarheid 
(maar daardoor ook voor de diversi-
teit) van De Stijl is dat Van Doesburg 
later, rond 1930, juist voorstander is 
van een radicale, wetenschappelijke 
(controleerbare) wijze van compone-
ren, die hij ‘concrete kunst’ noemt en 
die na zijn dood een enorme inspira-
tiebron voor kunstenaars wordt. 

Een derde punt dat de gemoederen  
in beweging brengt, is de kwestie of 
de nieuwe kunst nu een harmonisch, 
statisch evenwicht tot uiting moet 
brengen, waarin de tijd geen rol  
meer mag spelen – het standpunt dat 
Mondriaan tot ver in de jaren dertig 
verdedigt – of juist een dynamisch, 
meer ontregelend evenwicht moet 
uitdrukken, waarin de tijd juist wél 
van betekenis is. Dat laatste punt  
begint voor Van Doesburg in de loop 
van de jaren twintig steeds zwaarder 
te wegen. Hij geeft het een beeldende 
vorm door in zijn composities de dia-
gonaal, ‘de schuine dimensie’, te gaan 
toepassen. Van der Leck is al vroeg van 
mening dat niet alleen de constructie 
van het universum (als statisch geheel 
dus), maar ook zijn beweging een rol 
moet spelen in de kunst. Daarom kiest 
hij er voor om onregelmatig gevormde 

Compositie in grijs  
(‘Compositie No. 10’)
Vilmos Huszár
1918. Olieverf op doek, 68 x 52,5 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

Aangekocht in 2009 met steun van 
de Vereniging Rembrandt

Compositie ’18-’21
Bart van der Leck
1921. Olieverf op doek, 42 x 42 cm
CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT

Aangekocht in 1988 met steun van 
de Vereniging Rembrandt
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geometrische figuren, die beweging 
suggereren, tegen een witte achter-
grond te plaatsen, zoals te zien is in 
Compositie ’18-’21 (1921). Mondriaan 
en Van Doesburg kanten zich dan  
fel tegen deze opvatting en daarmee  
verdwijnt Van der Leck al snel weer 
uit De Stijl.

BUITENLANDSE GEEST VERWANTEN

Tijdens de Eerste Wereldoorlog is het 
nog moeilijk buitenlandse architecten 
en kunstenaars erbij te betrekken maar 
de Italiaan Gino Severini, achtereen-
volgens futurist en kubist, werkt al van 
het begin af aan mee. Wanneer na  
afloop van de oorlog de communicatie 
met buitenlandse geestverwanten 
weer op gang komt, wordt De Stijl 
snel een belangrijke speler in een  
internationaal artistiek netwerk.  
Met enthousiaste kunstenaars als de 

Duitser Kurt Schwitters, de Hongaar 
László Moholy-Nagy en de Rus El 
Lissitzky ontstaan wederzijds inspire-
rende relaties. Lissitzky’s abstracte 
voorstellingen met van de zwaarte-
kracht losgemaakte geometrische  
vormen worden door Van Doesburg 
aanvankelijk bewonderd, wat resul-
teert in Lissitzky’s lidmaatschap van 
De Stijl. Van Doesburg blijft echter 
kritisch tegenover kunstenaars als 
Lissitzky en Malevich, omdat hij vindt 
dat het platte vlak van het doek ge-
respecteerd moet worden en dat elke 
vorm van schilderkunstig illusionisme 
uit den boze is. Toegepast als architec-
tuurtekeningen kunnen deze vormen 
wel door zijn beugel en met het tonen 
van zijn tekeningen aan de Russen  
stimuleert hij hen weer om van hun 
fantasievoorstellingen realiseerbare 
architectuur te maken. 

Moholy-Nagy kiest ervoor om een 
brug te slaan tussen de avant-gardes 
van het oosten en het westen. Hij is 
erop gebrand met nieuwe technieken 
en materialen een nieuwe kunst te 
maken, hij is een onderzoeker pur sang 
en, net als Van Doesburg, uitgerust 
met zendingsdrang. Al eerder dan 
Van Doesburg is hij tot de overtuiging 
gekomen dat de dynamiek van de 
nieuwe tijdgeest gevangen moet  
worden in de uitbeelding van de 
schuine dimensie. In zijn sculpturen 
en foto’s is dat mooi zichtbaar,  
zoals in het exemplaar dat door het 
Rijksprentenkabinet is aangekocht. 
Schwitters wordt gevoed door een 
combinatie van dadaïstische en ex-
pressionistische impulsen en blijft zijn 
hele leven een autonome avant-gardist, 
met zijn eigen -isme: Merz. ‘Merz’ 
ontstaat na het verknippen van een 

Gezicht vanaf de Pont Transbordeur, Marseille
László Moholy-Nagy
1929. Gelatine zilverdruk op papier, 39,1 x 27,8 cm
RIJKSPRENTENKABINET, AMSTERDAM

Aangekocht in 2010 met steun van de Vereniging 
Rembrandt

Proun P23, no. 6
El Lissitzky
1919. Olieverf op doek, 77,5 x 62,9 cm
VAN ABBEMUSEUM, EINDHOVEN

Aangekocht in 1997 met steun van de 
Vereniging Rembrandt
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advertentie voor de ‘Kommerz- und 
Privatbank’ en staat voor het beeldend 
hergebruik van door de maatschappij 
afgedankt materiaal, soms in combi-
natie met schilder- en beeldhouwkunst. 
Voor Van Doesburg en De Stijl is hij 
niet alleen waardevol als trouwe vriend 
en bondgenoot, maar ook als kunste-
naar die het idioom van De Stijl regel-
matig eigenwijs toepast en transfor-
meert door ronde en onregelmatige 
vormen met typische Stijl-elementen 
te combineren.

Er zijn vele andere kunstenaars die 
tot het netwerk van De Stijl behoren 
en in hun werk soms toespelingen  
op deze beweging maken. Twee  
kunstenaars, van wie dat in Nederland 
minder bekend is, zijn de Zwitsers-
Franse Sophie Taeuber-Arp en de 
Russisch-Franse Sonia Delaunay. Zowel 
Taeuber-Arp, met haar vroege collages 

en gouaches met geometrische  
vlakverdeling, als Delaunay, met  
haar abstracte simultane kleurstudies, 
behoort ook tot de grondleggers van 
de abstracte kunst. Hun autonome 
ontwikkelingsgang en zelfbewuste 
positionering in de kunstwereld  
hebben er vermoedelijk voor gezorgd  
dat ze zich, net als Schwitters en 
Moholy, niet door De Stijl hebben 
laten inlijvens

Anton Anthonissen is lid van de Vereniging 

Rembrandt en Evert van Straaten is oud-directeur 

van het Kröller-Müller Museum in Otterlo en 

bestuurslid van de Vereniging Rembrandt

Ohne Titel (Um den Kern der Sache)
Kurt Schwitters
1941. Olieverf en houten ring op linoleum, 
104,5 x 91 cm
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM

Aangekocht in 2004 met steun van de 
Vereniging Rembrandt

Kunstvragen 

David Overbosch (69)
Gepensioneerd internist en oud-directeur Tropeninstituut van het 
Havenziekenhuis Rotterdam. Mede-oprichter van de Hendrickje 
Cirkel, lid van de Vereniging Rembrandt sinds 2002

Wat is uw eerste kennismaking  
met kunst?
‘Mijn grootvader was een echte verzame-
laar en zijn collectie is verdeeld over zijn 
drie kinderen, dus ik kwam al vroeg in 
aanraking met de zorg voor schilderijen. 
Mijn beide ouders hebben me enorm  
betrokken bij hun liefde voor kunst en  
die liefde op mij overgebracht.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘In mijn studententijd heb ik twee etsen uit de 17de eeuw ge-
kocht in een antiquariaat in Utrecht, van Jan van Vliet en van 
Johannes Lutma. Ik had toen niet veel geld, en weet nog dat de 
verkoopster zei: “Als je vaker een gebakken ei eet, kun je nóg 
een keer een prent bij ons kopen”.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Het Mauritshuis, daar hangt de kunst echt in een huis.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Ik ben bestuurslid bij Huis Bergh en we zijn nu bezig met de  
aankoop van een 15de-eeuws manuscript over de geschiedenis 
van de regio. Daar zou mijn geld naartoe gaan’. 

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk op u gemaakt?
‘Tot lering en vermaak in 1976 in het Rijksmuseum, over symboliek 
in de 17de-eeuwse schilderkunst. En in Londen zag ik in 2012 een 
tentoonstelling over brons, onder andere uit Benin, archetypische 
kunst, heel interessant.’

Waarom bent u lid geworden van de Vereniging Rembrandt?
‘Het bevorderen van de toegang tot kunst voor grote groepen 
mensen vind ik heel belangrijk. Het gaat om meer dan alleen  
geld geven, ook om de inzet voor bijvoorbeeld musea die in een 
ambtelijke pennenstreek dreigen te verdwijnen. En het is echt 
een Vereniging, als je belt bel je met je eigen club.’ 

Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen  
verzameling aan een museum willen schenken, om iedereen 
van mee te kunnen laten genieten? 
‘Ik ben een echte verzamelaar die het liefst alles bij zich wil houden, 
dat is wel een slechte eigenschap. Als ik iets zou schenken zou dat 
in overleg met mijn kinderen zijn. Een schilderij waar zij misschien 
niet zo’n belangstelling voor zullen hebben is een Verleiding van 
de heilige Antonius uit de omgeving van Teniers, een heerlijk werk 
waar je een hele middag naar kunt kijken.’

INTERVIEW
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    ZILVER

Pronkstuk en symbool van joodse identiteit
 Monumentale kandelaar blijft in het Joods Historisch Museum

De zogenaamde Rintel-menora is in 1753 gemaakt voor de 
Grote Synagoge en is daar sindsdien tot aan de Tweede 
Wereldoorlog gebruikt. Het voorwerp is dus onlosmakelijk 
verbonden met het complex van vier synagogen waarin sinds 
1987 het Joods Historisch Museum huist. Het behoort daar 

tot de mooiste en meest indrukwekkende voorwerpen in de 
presentatie en is daarnaast ook van grote sociaal-culturele 
betekenis. Aan de hand van dit voorwerp kan het museum 
vertellen over de groeiende welstand en rituelen van de 
Hoogduitse joodse gemeenschap van Amsterdam.



 Hoewel de bijna anderhalve meter brede  
kandelaar bekend staat als de Rintel-menora, 
is het met zijn acht armen en een sjammas 

(dienaar) geen menora (een zevenarmige kandelaar) 
maar een chanoekia. De naam Rintel verwijst naar de 
schenkster: Sara Rintel (1690?-1761). Zij wordt ook 
genoemd in de Hebreeuwse inscriptie op het ovale 
schild op de stam van de kandelaar, waarvan de tekst 
in vertaling luidt: ‘Deze kandelaar is een geschenk 
van wijlen de parnas, de heer Chaim, zoon van de 
parnas, de heer Jozpe Levi, zijn nagedachtenis zij tot 
zegen, en zijn echtgenote mevrouw Sara, dochter 
van de parnas, de geachte heer Itsik Rintel, zijn  
nagedachtenis zij tot zegen, op de eerste dag van 
Chanoeka [5]514’ (= 21 december 1753). 

Sara Rintel was een dochter van parnas (bestuurder) 
Isaac Rintel en weduwe van parnas Chaim ben Jozpe 
Levi (overleden 1753), een familie met plantages in 
Suriname. Uit het archief van de Hoogduitse gemeente 
blijkt dat zij de kandelaar in september 1753 samen 
met een parochet (voorhang voor de Heilige Ark) en 
een geldbedrag schonk aan de Hoogduitse gemeente, 
op voorwaarde dat beide voorwerpen in de Grote 
Synagoge gebruikt zouden worden. Dit was de oudste 
van het complex van vier synagogen, waar de meest 
welgestelde leden van de gemeente samenkwamen 
voor gebed.

De schenkingsovereenkomst vermeldt dat Sara 
Rintel de gemeente elk jaar van kaarsen zal voorzien 
voor de acht dagen van Chanoeka en dat zij de over-
gebleven stukjes kaars zal terugkrijgen. De gemeente 
verplichtte zich om de lamp elk jaar na te lopen op 
eventuele beschadigingen en om hem klaar te zetten 
voor Chanoeka. Volgens een inventaris uit 1788 werd 
de lamp bewaard in een kast in de bestuurskamer. De 

inscriptie en het archiefstuk geven niet alleen belang-
rijke informatie over de sociaal- en cultuurhistorische 
context van dit specifieke, unieke object, maar geven 
feitelijk ook algemeen inzicht in het gebruik van  
rituele voorwerpen, van de aanleiding voor schenkin-
gen en van de waardering die zij genoten binnen de 
gemeente. 

Het doneren van rituele voorwerpen aan de syna-
goge was een daad van piëteit en een religieuze 
plicht (tsedaka, liefdadigheid), ten behoeve van de 
Hoogduitse gemeente. Bovendien blijkt uit schen-
kingsakten dat de schenkers, in ruil voor hun dona-
tie, specifieke privileges ontvingen die hun prestige 
en status binnen de gemeente vergrootten. In de 
18de eeuw werd de gemeente bestuurd door een 
oligarchie van een relatief klein aantal welgestelde 
leden, die zich de kostbare schenkingen konden ver-
oorloven. De chanoekia behoort tot het relatief kleine 
aantal voorwerpen dat bewaard is gebleven uit deze 
periode en is als zodanig als vroeg voorbeeld tekenend 
voor de groeiende welstand van de Hoogduitse joden 
van Amsterdam vanaf het midden van de 18de eeuw.

PRONKSTUK EN SYMBOOL

De lamp is representatief voor de artistieke kwaliteit 
van de Nederlandse zilversmeedkunst uit de 18de eeuw. 
De maker, zilversmid Pieter Robol II (1733-1769), 
heeft vele rituele voorwerpen voor katholieke kerken 
vervaardigd, maar heeft eveneens gewerkt voor de 
Portugees-joodse en Hoogduitse gemeenten. Voor de 
vorm van de chanoekalamp liet hij zich inspireren 
door de aanwijzingen voor het maken van de menora 
in de Tabernakel, zoals vermeld in Exodus 25: 31-40.

Het belang dat de gemeente hechtte aan de chanoe-
kia, die opvalt vanwege zijn afmeting en artistieke 
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Zilveren chanoekia, bekend als de Rintel-menora
Vervaardigd door Pieter Robol II
1753. H 102 cm, L 131 cm
Bijdrage: € 125.000, waarvan € 50.000 uit het 
Themafonds Zilver
JOODS HISTORISCH MUSEUM, AMSTERDAM

De chanoekia is aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar Themafonds Zilver, het ministerie 
van OCW, het Mondriaan Fonds, VSB Fonds en het Joods 
Historisch Museum.

Minister Drees bij de 
opening van het Joods 
Historisch Museum in 
1955 bij de zogenaamde 
Rintel-menora.
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kwaliteit, blijkt uit het gebruik ervan als pronkstuk 
bij bezoek van leden van het Huis van Oranje en  
andere hoogwaardigheidsbekleders aan de synagoge. 
In het laatste kwart van de 19de eeuw kreeg men  
belangstelling voor het publiekelijk tentoonstellen 
van Judaica. In 1876 gaf de Hoogduitse gemeente de  
chanoekia in bruikleen aan de Historische tentoon-
stelling van Amsterdam, wereldwijd de eerste tentoon-
stelling waarvan joodse ceremoniële voorwerpen deel 
uitmaakten. De aanwezigheid van dit voorwerp, ook 
in vele latere tentoonstellingen, onderstreept niet  
alleen de kunstzinnige waardering van de chanoekia, 
maar ook zijn betekenis als symbool van joodse  
identiteit. Ook na de oorlog behield de kandelaar 
zijn dubbele functie als gebruiksvoorwerp en kunst-
voorwerp, al wordt er bij het religieus gebruik al enige 
tijd gebruik gemaakt van een kopie om het kwetsbare 
voorwerp te beschermen. Nu hij is verworven door 
het Joods Historisch Museum, is hij definitief aan  
het dagelijks gebruik onttrokken en een historisch 
significant museumvoorwerp geworden (zie hieronder 
over de verwerving)s

Julie-Marthe Cohen

Conservator

Het scheelde maar een haartje of het Joods Historisch 
Museum was twee van zijn topstukken kwijtgeraakt: 
een 13de-eeuws machzor (gebedenboek) en een 18de-
eeuwse chanoekia (kandelaar), beide al decennialang in 
bruikleen van de joodse gemeente. Met enorme inspan-
ningen lukte het de chanoekia aan te kopen en voor het 
machzor is een constructie met gedeeld eigenaarschap 
in voorbereiding. Emile Schrijver en Liesbeth Bijvoet, 
algemeen en zakelijk directeur van het Joods Historisch 
Museum, en Fusien Bijl de Vroe van de Vereniging 
Rembrandt kijken terug op het aankoopproces.

Al jaren was bekend dat de Nederlands-Israëlietische 
Hoofdsynagoge Amsterdam (NIHS) het machzor en de 
chanoekia op enig moment wilde verkopen en in de 
zomer van 2015 was het zover. Het gaat om voorwerpen 
die niet alleen van kunsthistorisch belang zijn, maar die 
ook sterk zijn verbonden met het gebouw: het machzor  
is al in 1669 aan de Grote Synagoge geschonken, de  
chanoekia in 1753. Beide voorwerpen stonden op de lijst 
van de Wet Behoud Cultuurbezit (zie kader) en daarom 
meldde de NIHS de voorgenomen verkoop aan de minister. 

Behouden voor het  Nederlands kunstbezit
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Gezicht op de Grote 
en Portugese Synagoge  
in Amsterdam
Gerrit Adriaensz. 
Berckheyde
ca. 1675. Olieverf op  
paneel, 31,9 x 45,1 cm
JOODS HISTORISCH  

MUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht in 2008 
met steun van de 
Vereniging Rembrandt 
en particulieren

Het machzor en de chanoekia waren respectievelijk op  
€ 4 en € 0,5 miljoen euro getaxeerd. In de lijn van de 
nieuwe Erfgoedwet stelde de minister aan het Joods 
Historisch Museum voor om zelf fondsen voor de aan-
koop van deze twee voorwerpen te werven. Uiteindelijk 
zou de minister ‘het laatste zetje’ geven.

‘Best lastig’, vindt Liesbeth Bijvoet: ‘dat een voorwerp 
op de WBC-lijst staat en dat de markt eerst moet laten zien 
dat het belangrijk is, terwijl bovendien nog onduidelijk is 
wat het ministerie er zelf voor over heeft.’ ‘Voorheen lag 
de verantwoordelijkheid geheel bij de overheid, maar nu 
de nieuwe Erfgoedwet van kracht is, wordt die gedeeld 
met particulieren. Wij vinden het redelijk dat de overheid 
een beroep doet op het museale en het maatschappelijke 
veld, alleen niet voor meer dan de helft,’ zegt Fusien Bijl de 
Vroe. ‘Wat je zag bij het machzor en de chanoekia is dat 
het ministerie zocht naar een manier om met die nieuwe 
wet om te gaan. In eerste instantie werd zo gekeken in 
hoeverre de musea, fondsen en particulieren deze verant-
woordelijkheid zouden oppakken.’ 

STEUN MET EEN VOORWAARDE

Intussen was het museum al begonnen met de fondsen-
werving en Emile Schrijver probeerde daarom ook in de 
Verenigde Staten, Israël en Zwitserland enkele grote 
sponsoren te vinden, maar zonder voldoende resultaat. 
Met fondsenwerving bij schenkers uit eigen kring was het 
museum terughoudend om de reguliere fondsenwerving 
voor onder andere tentoonstellingen niet in gevaar te 
brengen. Uiteindelijk werd besloten het kostbaarste van de 
twee voorwerpen, het machzor, met een buitenlandse en, 
wat de voorkeur verdiende, Europese partner te verwerven, 
de ´Archäologische Zone: Jüdisches Museum’ in Keulen, 
de stad waar het gebedenboek rond 1250 is vervaardigd. 
Schrijver: ‘Het Metropolitan Museum in New York en  
het Israel Museum in Jeruzalem hadden eerder voor een 
gedeeld eigenaarschap gekozen bij een middeleeuws 
Hebreeuws handschrift, en ook Rembrandts Marten en 
Oopjen zijn volgens een dergelijke constructie verworven.’

Maar er moest nog altijd € 2,25 miljoen euro worden 
gevonden, een enorm bedrag voor een museum waarvan 
de grootste aankoop uit de geschiedenis een schilderij door 
Gerrit Berckheyde van 375.000 euro was. Verschillende 
fondsen en organisaties werden aangeschreven met het 
verzoek bij te dragen aan de verwerving van de twee 
voorwerpen. De Vereniging Rembrandt kon de aanvraag 
voor het machzor niet honoreren gezien het gedeelde  
eigenaarschap met een buitenlands museum, maar was 

graag bereid de aankoop van de chanoekia te steunen, zij 
het op één voorwaarde: dat de overheid ook met minstens 
50% zou bijdragen. Fusien Bijl de Vroe: ‘Dat was een 
principieel standpunt. De Vereniging Rembrandt gaat er 
vanuit dat het behoud van voorwerpen die op de lijst van 
de WBC staan tenminste een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid is.’ 

MOEILIJK DOSSIER

Voor het Joods Historisch Museum maakte dit de zaken 
niet makkelijker. ‘Streng’, vond Schrijver de voorwaarde 
van de Vereniging Rembrandt. Hoewel Schrijver en Bijvoet 
begrip hadden voor de zorg van de Vereniging Rembrandt 
voor een precedentwerking, hadden zij het gevoel te 
worden fijngedrukt in een discussie die vooral over de in-
vulling van de nieuwe Erfgoedwet ging. Liesbeth Bijvoet: 
‘En we hadden er ook last van, want het Prins Bernhard 
Cultuurfonds volgde het standpunt van de Vereniging 
Rembrandt.’‘Ik kan me voorstellen dat het lastig voor jul-
lie is geweest,’ reageert Fusien Bijl de Vroe, ‘Maar juist de 
onafhankelijkheid van de Vereniging Rembrandt maakte 
het mogelijk om deze discussie aan te gaan.’

In mei 2016 werden Fusien Bijl de Vroe en de toenmalige 
voorzitter van de Vereniging Rembrandt, Martijn Sanders, 
uitgenodigd voor een gesprek op het ministerie om hun 
standpunt toe te lichten. De uitkomst van het gesprek was 
dat de minister meeging in het voorstel van de Vereniging 
en besloot de helft van de vraagprijs van de chanoekia voor 
haar rekening te nemen. Een mooie uitkomst voor beide 
partijen: ‘We zijn blij met die gedeelde verantwoordelijk-
heid, en particulieren zijn ook eerder bereid geld te geven 
als zij zien dat ook de overheid haar verantwoordelijkheid 
neemt’ merkt Fusien Bijl de Vroe op. Ook bij het Joods 
Historisch Museum overheerst de opluchting. ‘Het was een 
moeilijk dossier, maar voor ons heeft die duidelijkheid van 
de Vereniging Rembrandt er sterk aan bijgedragen dat het 
nu is gelukt,’ zegt Schrijver. ‘Daarnaast betekent de brede 
steun, van zowel het ministerie van OCW als van de andere 
fondsen en sponsoren, voor ons een erkenning van onze 
rol als beschermer van het joods cultureel erfgoed.’s

Gerdien Wuestman is redacteur van het  

Bulletin van de Vereniging Rembrandt

Behouden voor het  Nederlands kunstbezit
Wat is de Wet tot Behoud van Cultuurbezit? 

De Wet tot Behoud van Cultuurbezit (WBC) is in 1984 in het leven geroepen 
om Nederlands cultureel erfgoed te beschermen. Het doel van de WBC is 
voorkomen dat voorwerpen en verzamelingen die van bijzondere cultuur-
historische of wetenschappelijke betekenis zijn en zich in particulier eigendom 
bevinden, verloren gaan voor het Nederlandse cultuurbezit. Deskundigen 
hebben een lijst opgesteld met enkele honderden voorwerpen. Deze mogen 
niet zonder toestemming van de minister van Cultuur aan het buitenland 
worden verkocht. Wanneer een eigenaar een beschermd voorwerp wil 
verkopen, moet hij of zij het eerst te koop aanbieden aan de Nederlandse 
staat. Op 1 juli 2016 is de WBC opgegaan in de nieuwe Erfgoedwet. 



Anno 2017 kunnen we ons slechts met moeite 
voorstellen hoe belangrijk en aanwezig het  
geluid van klokken vroeger moet zijn geweest. 
Ooit bepaalde het klokgelui zelfs aan welke 
kerk mensen hun tienden moesten afdragen. 
Als tijdsignaal, brandalarm of om een overlijden 
bekend te maken hebben we tegenwoordig geen 
klokken meer nodig, en door al het verkeers-
lawaai en andere omgevingsgeluiden zijn we 
ons nauwelijks meer bewust van het slaan van 
een kerkklok of de melodieën van een beiaard. 
Het klanklandschap van vroeger eeuwen is  
definitief verdwenen. Museum Klok & Peel in 
Asten koestert ons ‘klinkend patrimonium’ in 
de breedste zin van het woord. 

 GHEGOTEN INT   IAER MCCCCCXL
 Bronzen luidklok voor Museum Klok & Peel 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    TOEGEPASTE KUNST

Detail met een voorstelling van de Annunciatie

Kunstvragen 

Marit Slob (24)
Research Master studente kunstgeschiedenis Universiteit Utrecht
Lid van de Vereniging Rembrandt sinds 2012

Wat is uw eerste kennismaking  
met kunst?
‘Dat begon bij mij pas op de middelbare 
school. Mijn ouders gingen wel naar musea, 
maar niet naar kunstmusea. Ik had een leraar 
kunst die zijn enthousiasme op mij heeft over-
gedragen. Hij liet ons werkstukken schrijven 
over onderwerpen als de verborgen beteke-
nissen in 17de-eeuwse schilderijen. Ik vond 
het geweldig om dat allemaal uit te zoeken.’ 

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Die is er nog niet geweest. Ik koop wel altijd ansichtkaarten. In elk 
museum waar ik kom, zoek ik de winkel op om ze te kopen. Mijn 
idee is om die kaarten een keer allemaal op de muur te plakken en 
zo mijn eigen museum te maken.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Mag dat ook een museum in het buitenland zijn? Ik heb stage  
gelopen in de National Gallery of Art in Dublin, en als ik daar ben 
en de Metsu’s zie hangen, voelt het voor mij als thuiskomen.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Ik weet geen specifiek voorbeeld, maar vind het altijd mooi als 
een schilderij kan worden herenigd met voorstudies of andere  
tekeningen die daarmee samenhangen.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk op u gemaakt?
‘Dat zijn twee grote overzichtstentoonstellingen die ik de afgelopen 
jaren heb gezien: de late Rembrandt in Amsterdam en Jeff Koons 
in New York – twee heel verschillende kunstenaars. Ik vond die 
tentoonstellingen interessant omdat er zo veel werken van één 
kunstenaar bij elkaar hingen, zodat je wordt getriggerd om na te 
denken over een ontwikkeling.’

Waarom bent u lid geworden van de Vereniging Rembrandt?
‘Mijn voormalige hoogleraar Peter Hecht moedigde ons altijd aan 
om lid te worden van de Vereniging Rembrandt. Ik vind het een 
goede manier om Nederlandse musea te steunen. En daarnaast 
speelde mijn portemonnee ook mee, want voor een student is  
een lidmaatschap van de Vereniging goedkoper dan een museum-
jaarkaart...’

Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen  
verzameling aan een museum willen schenken, om iedereen  
van mee te kunnen laten genieten? 
‘Ik vrees dat geen enkel museum op mijn ansichtkaarten zit te 
wachten.’
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 Museum Klok & Peel richt zich niet alleen op 
de klokkencultuur van de regio of die van 
de Lage Landen, maar op die van de hele 

wereld. Met speelklokken, torenuurwerken, priester-
bellen, dierenbellen en aanverwante objecten uit alle 
windstreken, heeft het een zeer brede collectie.

In de zomer van 2016 kreeg conservator Rainer 
Schütte een bericht uit Zeeland, met de vraag of hij 
belangstelling had voor een kerkklok uit het plaatsje 
Groede in Zeeuws-Vlaanderen. Het bleek om een heel 
oud exemplaar te gaan, met de inscriptie: IAN VAN DEN 
GHEIN HEFT MI GHEGOTEN INT IAER MCCCCCXL. Schütte 
was verrast en ging op onderzoek uit, want hoe kwam 
zo’n oude klok in een kerk uit 1861 terecht? Uiteindelijk 
bleek dat de klok in 1540 voor de Sint-Willibrordus kerk 
in het Brabantse Alphen is gegoten, en pas veel later in 
Zeeland terecht is gekomen. Hij is gemaakt door een 
beroemd klokkengietersgeslacht uit Mechelen, 
dat vanaf 1506 tot in de jaren tachtig van de 
20ste eeuw werkzaam was. Schütte: ‘Het  
is een mooi en typisch voorbeeld van de 
Mechelse klokkenproductie uit de 16de 
eeuw, gedecoreerd met katholieke voorstel-
lingen, zoals de Annunciatie, de doek van 
Veronica en de mis van de heilige Gregorius. 
Zulke klokken zijn nooit in serie vervaardigd, 
dus eigenlijk zijn alle exemplaren uniek.’ 

Van deze specifieke klokkengieter, Jan van den 
Ghein, zijn slechts vijf werkstukken gedocumenteerd, 
waarvan er vandaag nog maar twee bestaan. De andere 
klok hangt in de Sint Johanneskerk in het Noord-
Duitse stadje Dannenberg. Deze is in 1539 gegoten en 
heeft vele jaren in de Waldemarturm van het kasteel 
te Dannenberg gehangen, waaruit blijkt hoe ver de 
faam van de Mechelse vaklieden reikte. ‘Deze klokken 
werden voor kerken in de omgeving gemaakt, maar 
ook geëxporteerd, soms naar verre locaties,’ vertelt 
Schütte: ‘Tot een diameter van ongeveer één meter en 

 GHEGOTEN INT   IAER MCCCCCXL
 Bronzen luidklok voor Museum Klok & Peel 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    TOEGEPASTE KUNST

Bronzen luidklok
Jan van den Ghein
1540. Brons, H 72 cm, Ø 67 cm
Bijdrage: € 7.000, waarvan € 2.000 
uit het Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds
MUSEUM KLOK & PEEL, ASTEN

De bronzen luidklok van Jan 
van den Ghein is aangekocht 
met steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar 
Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds en 
VSBfonds.
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een gewicht van één ton, konden ze nog per schip 
worden vervoerd.’ 

GEVORDERD DOOR DE DUITSERS

Veel bronzen kerkklokken zijn in de loop der eeuwen 
verloren gegaan. Omgesmolten, zodat het brons kon 
worden gebruikt voor een nieuwe klok of voor de pro-
ductie van kanonnen of ander wapentuig – iets wat in 
tijden van oorlog geen zeldzaamheid was. De luidklok 
van Jan van den Ghein is meer dan eens in de gevaren-
zone geweest. Hij heeft ruim vier eeuwen op zijn oor-
spronkelijke plaats gehangen, tot hij op 8 februari 1943 
werd gevorderd door de Duitse bezetters, die op grote 
schaal kerkklokken roofden om het kostbare koper 
en tin uit het brons te kunnen gebruiken. De klok uit 
Alphen werd gemerkt met een ‘P’ van Prüfung omdat 
voor hij zou worden omgesmolten, nog moest worden 
onderzocht in hoeverre het om een belangrijk exem-
plaar ging. Zo ontsprong hij de dans. 

Na de Tweede Wereldoorlog keerde de klok weer 
terug naar Alphen, maar omdat de Sint-Willibrordus-
kerk zwaar beschadigd was geraakt bij een artillerie-
beschieting in 1944 – misschien was het daarom wel 
een geluk bij een ongeluk dat de klok op dat moment 
reeds verwijderd was – en moest worden herbouwd, 
werd besloten hem van de hand te doen. Hij werd in 
1950 doorverkocht aan de toenmalige rooms-katholieke 
kerk Sint Bavo in Groede, die ook haar klok was  

kwijtgeraakt aan de Duitse bezetters en waar men dus 
blij was met het exemplaar uit Alphen. In 2005 is dit 
kerkgebouw verkocht aan Jan Ducaat, en het gebouw 
heeft nu een woonbestemming gekregen. Deze nieuwe 
eigenaar is van origine historicus en realiseerde zich 
dat de klok een bijzonder object moest zijn gezien 
zijn hoge leeftijd. De klokkenstoel was aan groot  
onderhoud toe en in de ruim elf jaar na verkoop is de 
klok nog slechts drie keer geluid voor een begrafenis. 
Ducaat besloot daarom contact op te nemen met het 
museum in Asten zodat de klok voor een breder  
publiek toegankelijk zou worden en niet verloren  
zou gaan. De rest is geschiedenis. Sinds januari hangt 
de klok in het museum, waar hij niet alleen kan  
worden bekeken, maar ook kan worden beluisterds

Gerdien Wuestman

Redacteur van het Bulletin van de Vereniging Rembrandt

Detail met een voorstelling van de doek van Veronica

Voor de achtergrond is 
gebruik gemaakt van 
François van Knibbergen, 
Panoramisch landschap, 
1655-65, olieverf op 
doek, 97,3 x 139,5 cm, 
Rijksmuseum, Amsterdam

Klok & Peel?

Museum Klok & Peel in Asten is, zoals de naam al 
doet vermoeden, voortgekomen uit twee collecties: 
het Nationaal Beiaardmuseum en het Natuur-
historisch Museum De Peel. Door omstandigheden 
kwamen deze organisaties in 1975 in één gebouw 
samen en sinds 2007 vormen ze daadwerkelijk één 
museum. Een verrassende combinatie, maar geen 
onlogische, legt conservator Rainer Schütte uit, want 
beide hebben een verband met de regio. De collectie 
van het voormalige Beiaardmuseum toont weliswaar 
voorwerpen uit de gehele wereld, maar vertegen-
woordigt ook een regionale traditie: het museum  
is destijds in Asten gevestigd vanwege de klokken-
gieterijen daar en in het nabijgelegen Aarle-Rixtel. 
Het is een combinatie die wonderwel werkt, vertelt 
Schütte: bezoekers die meer over de natuur van de 
Peel te weten willen komen, zijn verrast daar de 
klokkencollectie aan te treffen en andersom. Vanuit 
het museum is in 2017 de stichting Singing Bronze 
Foundation opgericht, die als expertisecentrum voor 
campanologie (leer en kennis van beiaard- en luid-
klokken) zal samenwerken met een aantal weten-
schappelijke instellingen in binnen- en buitenland. 



Onlangs sloot in Museum De Waag in Deventer de tentoonstelling 
Palmyra, Stad van Duizend Zuilen in Deventer. Deze succesvolle expositie 
over de Syrische stad door de eeuwen heen trok in de eerste drie maanden 
al meer dan tienduizend bezoekers en is het meest tastbare bewijs van  
de nieuwe start van museumorganisatie Deventer Verhaal. 

De dreigende sluiting van het museum 
en de privatisering van de stedelijke 
musea, waaronder ook het Speel goed-
museum, wekten enkele jaren geleden 
veel beroering. Tal van betrokken 
burgers in Deventer en organisaties 
als de Vereniging Rembrandt pleitten 
voor het voortbestaan van beide 
musea in Deventer (zie ook het artikel 
van Peter Hecht in het zomernummer 
van het Bulletin van 2013). Na een  
reorganisatie in het voorjaar van 2016 
werd een nieuwe koers uitgezet, 
waarna de nieuwe organisatie met 
veel enthousiasme aan de slag ging.

Dit leidde onder meer tot de aan-
sprekende schenking van Het Laatste 
Avondmaal, één van de beruchtste en 
grootste Vermeer-verval singen van 
Han van Meegeren. Een expositie rond 
dit schilderij is tot en met 24 maart te 
zien in de Stadsetalage in het nieuwe 
Stadhuis van Deventer aan het Grote 
Kerkhof. Daarnaast werden een druk-
bezocht Open Monumentenweekend 
en tal van lezingen en manifestaties 
georganiseerd.

Ook mengde Deventer Verhaal zich 
actief in de discussie rond de toekomst 
van het Speelgoedmuseum, met een 
gedegen plan om in het voormalige 
Kantongerecht aan de Brink niet  
alleen het vernieuwde Nederlands 
Speelgoedmuseum te vestigen, maar 
in het naastgelegen Bouwershuis ook 
een museum voor topstukken uit de 
stedelijke kunst- en kunstnijverheids-
collectie. Beide musea moeten in 2018 
hun deuren openen voor het publiek. 
Daarmee krijgt het toch al monumen-
tale Deventer aan de Brink zijn eigen 
‘museumplein’, wat ongetwijfeld een 

grote aantrekkingskracht zal hebben 
op cultuurminnende bezoekers van 
de stad.

De steun van tal van betrokken 
particulieren, bedrijven, de gemeente 
Deventer én lokale en nationale 
fondsen en organisaties is voor de  
realisatie van die plannen onont beer-
lijk. Juist daarom was Deventer Verhaal 
zeer vereerd dat zij gastheer mocht 
zijn voor de eerste formele bijeen-
komst van de nieuwe kring van de 
Vereniging Rembrandt, de Hendrickje 
Cirkel. Het initiatief voor deze cirkel, 
met leden uit Gelderland en Overijssel, 
lag bij David Overbosch en Jan 
Keunen. Het enthousiasme van de 
cirkelleden en de betrokkenheid bij de 
plannen voor de nieuwe musea zijn 
tekenend voor het gunstige museale 
klimaat waarin Deventer is terecht-
gekomen, na de moeilijke periode 
die achter ons ligt, zoals Fusien Bijl 
de Vroe, directeur van de Vereniging 
Rembrandt in haar toespraak tot de 
nieuwe cirkel memoreerdes

Garrelt Verhoeven

Directeur Deventer Verhaal

DEVENTER VERHAAL
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 MUSEA IN DEVENTER

 Eind goed, al goed

Portret van burgemeester  
Gisbert Cuper (1644-1716)
Gerard ter Borch 
ca. 1675. Olieverf op koper,  
19 x 16 cm
MUSEUM DE WAAG, DEVENTER 

In 1958 aangekocht met steun van  
de Vereniging Rembrandt

Wat doet een portret van een  
burgemeester uit Deventer op een 
tentoonstelling over Palmyra?  
Gisbert Cuper (1644-1716) was niet  
alleen burgemeester, maar ook een 
geleerde met een bijzondere fasci-
natie voor de mythische stad.  
Hij liet meer dan 300 jaar geleden 
een vier meter breed schilderij met 
een gezicht op Palmyra maken. Ter 
gelegenheid van de tentoonstelling 
in De Waag waren het schilderij en 
de opdrachtgever voor korte tijd 
herenigd. 

Leden van de nieuwe Hendrickje Cirkel van de 
Vereniging Rembrandt te gast in Deventer



 Het Hollandse meisje van Liotard
Exceptionele aanwinst voor Rijksmuseum Amsterdam

VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 18DE EEUW 

Niets is zo’n vertrouwde gewoonte als jezelf 
een kopje koffie inschenken aan het ontbijt. 
Dagelijks drinken we in Nederland dan ook 
zo’n zesenhalf miljoen liter, waarmee we tot de 
top vijf van ’s werelds grootste koffiedrinkers 
behoren. Misschien is dit dan ook een van de 
redenen waarom Hollands meisje aan het ontbijt  
zo tot de verbeelding spreekt. Natuurlijk is er 
sinds het midden van de 18de eeuw het een en 
ander veranderd: de kleding, het stoofje, de 
koffiepot met het kraantje en niet in de laatste 
plaats de rust waar we tegenwoordig soms zo 
naar verlangen. Maar het ritueel en de eenvoud 
van het Hollandse burgerlijke interieur zijn 
heel herkenbaar.

 Dankzij de koffieplantages van de VOC op Java 
was Amsterdam aan het begin van de 18de 
eeuw het wereldcentrum van de koffiehandel, 

en toen Jean-Etienne Liotard dit schilderij tijdens zijn 
bezoek aan de stad in 1756-57 vervaardigde, was de 
drank al geheel ingeburgerd.

De in Genève geboren Liotard (1702-1789) had zijn 
grote weldoener William Ponsonby, de latere graaf van 
Bessborough, die dit schilderij in 1774 zou verwerven, 
ook boven een kopje koffie in Rome ontmoet. Liotard 
reisde als pastel-portrettist door Italië en Ponsonby was 
op zijn grand tour. Ze raakten bevriend en maakten sa-
men reizen, onder andere in 1738 naar Constantinopel. 
Daar liet Liotard zich het fantasierijke Turkse uiterlijk 
inclusief lange baard aanmeten, dat hem later de  
bijnaam ‘the Turkish painter’ opleverde.

In de krap twintig jaar hierna werd Liotard een 
van de grote en meest gezochte portretschilders van 
de aristocratie van Europa. In een uniek helder palet 
wist hij tegelijk afstandelijk en indringend zijn vele 
opdrachtgevers in pastel te vereeuwigen. Zijn eerste 
bezoek aan Nederland in 1756 zou zijn leven en kunst 
voorgoed veranderen. Hij trouwde er na een jaar met 
een Amsterdams meisje, Marie Fargues, net als hij  
hugenoot. En als echtgenoot ontdeed hij zich van 
zijn excentrieke baard. Maar hij werd er ook verliefd 
op de Noord-Nederlandse 17de-eeuwse schilderkunst, 
vooral op die van de toen nog weinig bekende mees-

Portret van 
Jean-Etienne Liotard  
in Turkse dracht
Carlo Gregori  
(toegeschreven aan) naar 
Jean-Etienne Liotard
1752-62. Gravure,  
ingekleurd, 287 x 183 mm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Portret van Marie 
Fargues, echtgenote  
van de kunstenaar
Jean-Etienne Liotard
1756-58. Pastel op  
perkament, 103,8 x 79,8 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

‘La liseuse’ (Marianne 
Lavergne, een nicht van  
de kunstenaar)
Jean-Etienne Liotard
1746. Pastel op perkament, 
54,5 x 43 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

22  VERENIGING REMBRANDT  VOORJAAR 2017





24  VERENIGING REMBRANDT  VOORJAAR 2017

ters die zich specialiseerden in het schilderen van  
huiselijke interieurs, zoals Vermeer en De Hooch, en 
de kerkinterieurschilders Saenredam, Van Vliet en De 
Witte. Hij slaagde erin om tijdens zijn verblijf in dit 
land een collectie van ruim zestig Hollandse meesters 
bijeen te brengen. 

Liotards artistieke sympathie voor de ingetogen en 
afgemeten composities van de Hollandse 17de eeuw 
komt nergens beter tot uiting dan in dit schilderij, dat 
hij zelf de titel A Dutch Girl at Breakfast gaf. Het getuigt 
bij uitstek van Liotards fascinatie voor de schilderkunst 
van de Gouden Eeuw. Niet alleen de sobere kleurstel-
ling, de nadruk op stofuitdrukking en het 17de-eeuwse 
schilderij van een kerkinterieur in de achtergrond, ook 
het feit dat het stuk in olieverf geschilderd is – terwijl 
Liotard doorgaans in de pasteltechniek werkte – was 
waarschijnlijk een rechtstreeks gevolg van zijn confron-
tatie met de Hollandse meesters uit die tijd.

PASTELS

Met zo’n twintig pastels die afkomstig zijn uit de na-
latenschap van de kunstenaar en die in 1873 door zijn 
nazaten zijn geschonken, mag de Liotard-verzameling 
van het Rijksmuseum tot de beste van de wereld  
worden gerekend. Onder de pastels bevindt zich het 
recent geïdentificeerde portret van Liotards echtgenote, 
het zelfportret voor een landschap en La liseuse. Er 
ontbrak echter een schilderij in olieverf, een techniek 
die Liotard betrekkelijk zelden maar met groot succes 
heeft beoefend: er zijn maar zo’n dertig olieverfschil-

derijen van zijn hand bekend, waarvan er tot de recente 
aankoop niet één in Nederland was.

In 2002, toen Hollands meisje aan het ontbijt als lang-
durig bruikleen in de National Gallery in Londen kwam, 
hoopte ik stilletjes het ooit in het Rijksmuseum te zien 
hangen. Het is zo mooi, zo 18de-eeuws en tegelijk zo’n 
tijdloos beeld, het straalt zo’n rust uit en laat zo onver-
bloemd Liotards liefde voor de Nederlandse schilder-
kunst van de Gouden Eeuw zien. We moesten nog 
veertien jaar wachten, maar nu is het gelukt dankzij 
de inzet en steun van de Vereniging Rembrandt en 
vele anderen!s

Taco Dibbits

Hoofddirecteur Rijksmuseum

Hollands meisje aan het ontbijt 
Jean-Etienne Liotard
1756-57. Olieverf op doek, 46,8 x 39 cm
Bijdrage: € 1.362.000, waarvan € 681.000 uit het Nationaal 
Fonds Kunstbezit
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aankoop dankzij de Vereniging Rembrandt, mede dankzij 
haar Nationaal Fonds Kunstbezit, BankGiro Loterij, Mondriaan 
Fonds, VSBfonds, Rijksmuseum International Circle, en via het 
Rijksmuseum Fonds: Fonds De Haseth-Möller, LOBA Fonds, Nan 
van Andel Fonds, Marjon Ornstein Fonds, Elles Nansink Fonds,  
giften uit nalatenschappen en een aantal anonieme schenkingen.

Uitzicht op het Mont  
Blanc-massief vanuit het  
atelier, met zelfportret
Jean-Etienne Liotard
1765-70. Pastel op  
perkament, 46 x 59,7 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Portret van graaf  
Franceso Algarotti
Jean-Etienne Liotard
1745. Pastel op  
perkament, 42 x 32,5 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM
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Die klok van Clay vertolkt een duidelijke 
boodschap: Nederland was in de 18de 
eeuw een internationaal georiënteerd land. 
De voornaamste politieke ontwikkelingen, 
de fundamentele veranderingen in filoso-
fische en humanitaire opvattingen, en de 
meest opzienbarende artistieke vernieu-
wingen speelden zich buiten onze lands-
grenzen af, maar niet buiten ons blikveld. 
Grootse bouwondernemingen – residenties, 
paleizen, landhuizen, kloosters en kerken – 
die elders het aanzicht van stad en land in-
grijpend veranderden en richting gaven 
aan de kunsten, ontbraken hier grotendeels, 
maar de architectonische en ornamentele 
stijlen die daarbij tot bloei kwamen werden 
op de voet gevolgd. 

In de zalen in het Rijksmuseum die aan 
de 18de eeuw gewijd zijn, staat de Europees 
gekleurde aandacht voor het interieur  

centraal. Die was alomtegenwoordig: veel 
kunstenaars die in Nederland werkten 
waren afkomstig uit het buitenland, of het 
nu de Haagse beeldhouwer Jan Baptist 
Xavery uit Vlaanderen was, de Amsterdamse 
zilversmid Johannes Schiotling uit Zweden, 
of de Haagse meubelmaker Matthijs Horrix 
uit Duitsland. En net als Braamcamp 
kochten de meeste gegoede Nederlanders 
graag buitenlandse kunst – Amsterdam en 
Den Haag vormden een belangrijke afzet-
markt voor Romeinse marmeren schoor-
stenen, Parijse verguld bronzen pendules, 
aardewerk van Wedgwood, porselein van 
Meissen en Sèvres, enzovoort.

Ook bij de altijd voortdurende vraag 
naar portretten toonde de Nederlander een 
Europese sensibiliteit. Vooral in de tweede 
helft van de eeuw gaf men steeds weer de 
voorkeur aan buitenlandse portretschil- 

ders, die ons land vaak enkele jaren aan-
deden om hun geluk daarna weer elders te 
beproeven. Ook Liotard bracht twee lange 
bezoeken aan Nederland. Deze lieveling 
van talrijke vorstenhoven haalde zijn neus 
allerminst op voor wat hij in de Republiek 
aantrof: niet alleen bewonderde en verza-
melde hij de schilderkunst van de Gouden 
Eeuw, maar ook vond hij hier zijn bruid. 
In zijn schilderij van een Hollands meisje 
aan het ontbijt gaat zijn buitenlandse  
raffinement een unieke verbintenis aan  
met zijn diepe begrip en liefde voor wat  
typisch Nederlands kan worden genoemd. 
Zou het door die bijzondere combinatie 
komen dat er geen ander Nederlands  
18de-eeuws tafereel is dat een hedendaagse 
beschouwer zozeer raakt en ontroert?s

Reinier Baarsen, senior conservator meubelen

Pygmalion en Galathea
Sèvres, het model door Etienne-Maurice Falconet
ca. 1780. Biscuit porselein op een voet van blauw  
geschilderd en verguld porselein, H 44,6 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

 Een Europees tafereel

In het vorige nummer van het Bulletin van de Vereniging Rembrandt is aandacht besteed 
aan de enorme orgelpendule die omstreeks 1740 in Londen door Charles Clay is  
gemaakt, recent aangekocht door Museum Speelklok in Utrecht. De muziek daarvan 
is gecomponeerd door de van oorsprong Duitse Georg Friedrich Händel, de wijzerplaat 
beschilderd door de Venetiaan Jacopo Amigoni, en het zilveren beslag gemodelleerd 
door de uit Vlaanderen afkomstige beeldhouwer Charles Rysbrack. Dit Europese 
meesterwerk vormde een hoogtepunt in de beroemde Amsterdamse kunstverzameling 
van Gerrit Braamcamp. 

Twee kandelabers
Johannes Schiotling
1772. Zilver, H 35,7 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

DE 18DE EEUW IN HET RIJKSMUSEUM
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Vincent van Gogh kwam ogen te kort toen hij  
in februari 1886 in Parijs aankwam. Hij zag er  
de oude meesters in musea als het Louvre en 
vooruitstrevende kunst van tijdgenoten. Al deze 
indrukken zoog hij in zich op. In 1887 ontmoette 
hij Paul Signac. Diens schildertechniek van losse 
stippen en strepen in contrasterende kleuren  
fascineerde Van Gogh en al snel begon hij deze 
techniek ook uit te proberen. Een pointillistisch 
schilderij van Signac mocht daarom niet ont- 
breken in de collectie van het Van Gogh Museum, 
dat ernaar streeft de kunst van Van Gogh te  
laten zien in de artistieke context van zijn tijd.

Het ‘Ponton de la Félicité’ bij Asnières 
(Opus nr. 143)
Paul Signac
1886. Olieverf op doek, 33,4 x 46,7 cm
Bijdrage: € 360.000, waarvan € 25.000 uit 
het Claude Monet Fonds, € 20.000 uit Het 
Liesbeth van Dorp Fonds en € 40.000 uit 
het Themafonds 19de-eeuwse Schilderkunst
VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM

Het ‘Ponton de la Félicité’ bij Asnières (Opus nr. 
143) van Paul Signac is aangekocht met steun  
van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij  
haar Claude Monet Fonds, haar Liesbeth van 
Dorp Fonds en haar Themafonds 19de-eeuwse 
Schilderkunst, de BankGiro Loterij, het Mondriaan 
Fonds en de leden van The Yellow House
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 19DE EEUW

 Experimenten met het pointillisme 
Van Gogh Museum verwerft representatieve Signac

 De presentatie van de vaste collectie van het Van 
Gogh Museum toont het verhaal van het leven 
en werk van Vincent van Gogh (1853-1890): 

alle fases van zijn artistieke ontwikkeling komen aan 
bod, van de Hollandse boerenfiguren tot de laatste 
landschappen uit Auvers. Zijn werk wordt overal in 
het museum getoond in relatie tot dat van zijn grote 
voorbeelden, tijdgenoten en vrienden, en kunstenaars 
die op hun beurt door Van Gogh zijn geïnspireerd. 

De combinatie van het werk van Van Gogh en dat 
van zijn tijdgenoten is misschien wel het interessantst 
in de museumzaal gewijd aan de Parijse periode. 
Wanneer Van Gogh in februari 1886 in de Franse hoofd- 
stad arriveert, wordt hij daar geconfronteerd met de 
enorme hoeveelheid kunst van de grote meesters in 
het Louvre en de meest vooruitstrevende kunst van 
dat moment. Twee jaar lang dompelt hij zich onder in 
alles wat de metropool te bieden heeft en Van Gogh 
ontwikkelt zich er tot modern kunstenaar. Hij ontmoet 
er vele kunstenaars die hem in aanraking brengen met 
de nieuwste schilderstijlen en -technieken. Een van 
hen is Paul Signac (1863-1935).

VERNIEUWENDE TECHNIEK

Signac is van onmiskenbaar belang voor Van Goghs 
ontwikkeling als modern kunstenaar. Wanneer Van 
Gogh hem in februari 1887 ontmoet, is hij volop 
bezig met het pointillisme. Door Signac geïnspireerd, 
begint ook Van Gogh al snel met deze schildertechniek 
te experimenteren. Bij deze manier van schilderen 
worden ongemengde, contrasterende kleuren naast 
elkaar in losse stippen en strepen geplaatst. Van een 
afstandje bekeken, vormen die een sprankelend  
geheel. Signac leerde deze vernieuwende techniek  
kennen door grond legger Georges Seurat (1859-1891). 
Die werd door Van Gogh dan ook beschouwd als de 
onmiskenbare leider onder de neo-impressionistische 
kunstenaars. 

Tot voor kort bezat het Van Gogh Museum van 
Signac alleen Spoorwegknooppunt bij Bois-Colombes 
(1885-86). Dit is een van de laatste werken die de  
kunstenaar uitvoerde in de impressionistische stijl 
voordat hij zich begon te oefenen in het pointillisme. 
Daarom is dit geen goed voorbeeld om het belang 
van diens werk voor Van Gogh te illustreren. Het was 
dan ook al enkele jaren een grote wens van het museum 
om de collectie uit te breiden met een werk van Signac 
dat deze invloed wél inzichtelijk maakt. Bovendien 

ambieert het museum een representatief overzicht van 
het pointillisme te tonen. Een karakteristiek schilderij 
van Signac, naast Seurat de belangrijkste pleitbezorger 
van het pointillisme, ontbrak nog.

Toen afgelopen november Het ‘Ponton de la  
Félicité’ bij Asnières (Opus nr. 143) werd aangeboden  
bij Christie’s New York, kwam daarmee eindelijk een 
exemplarisch werk van Signac dat werkelijk aan alle 
voorwaarden voldeed binnen handbereik. Dit schilderij 
is een prachtig voorbeeld van het pointillisme waarmee 
kunstenaars rond 1886 experimenteerden. Het is een 
van Signacs vroegste experimenten in deze vernieu-
wende schildertechniek. De kunstenaar creëerde met 

Spoorwegknooppunt
bij Bois-Colombes
Paul Signac 
1885-86. Olieverf op 
doek, 46,5 x 65,5 cm
VAN GOGH MUSEUM, 

AMSTERDAM

Zorgeloosheid

‘Het werk van Signac is heerlijk neutraal en esthetisch, het straalt zorgeloosheid 
uit’, zegt de Nederlands-Syrische kunstenaar – en sinds kort Rembrandtlid – Rabi 
Koria over de nieuwe aankoop van het Van Gogh Museum: ‘Ik ben een groot fan 
van Signac en Van Gogh en vind het pointillisme een fantastische stroming. Het 
is erg moeilijk om in deze techniek schakeringen van licht naar donker te krijgen 
zonder dat het er plat gaat uitzien, dat heb ik zelf ook wel eens geprobeerd. 
Van Gogh en Signac kregen het voor elkaar heel veel diepte in hun schilderijen te 
brengen. Het meest houd ik nog van de manier waarop Signac bomen schilderde, 
dat is pure schoonheid. Ik vind het mooi dat de Vereniging Rembrandt zich niet 
alleen richt op Nederlandse, maar ook op internationale kunst.’ 
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lichte en donkere toetsen in complementaire kleuren 
een subtiel lichtspel op het wateroppervlak. Maar 
waar Seurat meestal vasthield aan een zuiver gebruik 
van de pointillistische wijze van schilderen, hanteerde 
Signac in dit schilderij een vrijere benadering. 

Wie goed kijkt, ziet dat de voorstelling niet geheel 
is opgebouwd aan de hand van de stippeltechniek. 
Zo zijn de schaduw van het bootje in de voorgrond 
en de rivieroever opgebouwd uit onderlagen van gro-
tere kleurvlakken waarop Signac later stippels heeft 
aangebracht. Pointillistische schilderijen ogen door 
de strikte hantering van de techniek vaak wat stijfjes. 
Signacs vrije toepassing heeft geresulteerd in een  
dynamisch schilderij dat schittert en sprankelt. Het 
eindresultaat moet hem bekoord hebben, want hij zond 
het werk in voor de Salon des Indépendants van 1887, 
destijds de belangrijkste tentoonstellingsgelegenheid 
voor moderne kunst. Van Gogh zal het schilderij daar 
gezien hebben. Ook de beroemde schrijver en kunst-
criticus J.K. Huysmans merkte het werk hier op en 
prees Signacs innovatieve gebruik van het pointillisme. 
Dat Signac tevreden was met Het ‘Ponton de la Félicité’ 
bij Asnières (Opus nr. 143) blijkt verder uit het feit dat 
hij het een opusnummer toekende, een term uit de 
muziek die componisten gebruiken voor muziekstuk-
ken die zij als afgeronde composities beschouwen. 

GROOTSTEDELIJK VERTIER

Het spanningsveld tussen moderniteit en de landelijke 
idylle van weleer fascineerde veel moderne kunstenaars. 
Industrialisatie in de vorm van fabrieken en spoorlijnen 
had het landelijke karakter van de voorsteden van 
Parijs voorgoed veranderd. Signac nam dit gegeven 
tot onderwerp in Het ‘Ponton de la Félicité’ bij Asnières 
(Opus nr. 143). Asnières was destijds een semi-geïndus-
trialiseerd stadje onder de rook van Parijs waar de  
gegoede burgerij uit de grote stad graag naartoe toog 
voor vermaak op en aan het water. De gassilo die 
Signac rechts in de voorstelling plaatste, is een onmis-
kenbaar teken van de oprukkende industrialisering. 
Ook het grootstedelijk vertier was inmiddels doorge-
drongen tot Asnières. Vanaf de oevers van de Seine 
schilderde Signac de aanlegsteiger van La Félicité, een 
stoomboot voor pleziervaart. De Parijzenaars die het 
schilderij destijds zagen op de Salon des Indépendants, 
zullen direct begrepen hebben dat de titel hiernaar 
verwijst. 

Van Gogh en Signac ontmoetten elkaar voor het 
eerst in 1887 en waren allebei regelmatig te vinden 
aan de Seine. Signac memoreerde later dat hij Van 
Gogh daar wel eens tegenkwam. Van Gogh raakte  
gebiologeerd door Signacs vrije en ondogmatische 
toepassing van de pointillistische techniek, zijn ge-
bruik van heldere complementaire kleuren en zijn 
keuze voor moderne onderwerpen. In 1887 begon  
Van Gogh te experimenteren met het pointillisme, 
waaraan hij al snel zijn eigen invulling gaf. Hij schil-
derde net als Signac niet strikt met stippels, maar 
koos voor korte, expressieve streepjes. Dat is goed  
te zien in het monumentale Tuin met geliefden: Square 
Saint-Pierre (1887) en De brug bij Courbevoie (1887), 
vlakbij Asnières gelegen. Onder invloed van Signac 
en andere bevriende Parijse kunstenaars begon Van 
Gogh in de loop van 1887 bovendien in een lichter 
palet te werken. 

In de afgelopen jaren heeft het Van Gogh Museum  
de collectie mede dankzij de steun van de Vereniging 
Rembrandt al kunnen versterken met werk van Seurat 
en Camille Pissarro (1830- 1903). Met Signacs Het 
‘Ponton de la Félicité’ bij Asnières (Opus nr. 143) beschikt 
het museum nu over een representatieve groep poin-
tillistische schilderijen. Werken die stuk voor stuk een 
impuls vormden voor de ontwikkeling van de moderne 
kunst en voor Van Goghs schilderkunst in het bijzon-
der. Sinds december 2016 is de nieuwe aanwinst in 
het museum te zien te midden van de schilderijen van 
Seurat, Pissarro en enkele pointillistische experimen-
ten van Van Goghs

Lisa Smit

Assistent-conservator 

De brug bij Courbevoie
Vincent van Gogh
1887. Olieverf op doek,  
32,1 x 40,5 cm
VAN GOGH MUSEUM, 

AMSTERDAM (VINCENT VAN 

GOGH STICHTING)

Tuin met geliefden: 
Square Saint-Pierre
Vincent van Gogh
1887. Olieverf op doek,  
75 x 113 cm
VAN GOGH MUSEUM, 

AMSTERDAM (VINCENT VAN 

GOGH STICHTING)
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‘Mijn vader was werkzaam in de scheep-
vaart, zijn opa was schipper en hij heeft 
zelf ook in zijn jonge jaren gevaren,’  
vertelt Tineke. ‘Hij was altijd bezig met 
kunst en cultuur in de breedste zin van 
het woord en heeft in zijn leven vele cul-
turele reizen gemaakt.’ Dat enthousiasme 
probeerde hij over te brengen op zijn  
kinderen en zijn kleinkinderen. Soms met 
iets te veel ijver, lacht zijn kleindochter 
Lichelle: ‘Dan vertelde ik dat ik naar 
Parijs ging en dan kwamen meteen de 
boekwerken tevoorschijn. En achteraf 
wilde hij precies weten wat ik allemaal 
had gezien.’

Anderhalf jaar geleden overleed de 
heer Van Dorp na een kort ziekbed. Toen 
bleek dat hij verschillende legaten in zijn 
testament had opgenomen, waaronder 
één van € 100.000 aan de Vereniging 

Rembrandt. ‘Dat was een verrassing voor 
ons’, zegt Tineke. ‘Hij bleek het geld te 
hebben nagelaten voor de oprichting  
van een fonds ter nagedachtenis aan  
zijn dochter Liesbeth, die zeventien jaar 
geleden overleed aan een hersentumor. 
Het fonds moest Het Liesbeth van Dorp 
Fonds heten en de doelstelling was ook 
al omschreven: het steunen van aankopen 
op het gebied van impressionisme en de 
Haagse school.’

In eerste instantie was er wel enige 
twijfel bij de nabestaanden: wat kun je 
doen met een ton, zulke schilderijen  
kosten toch wel een miljoen?!’ Na een 
gesprek met de Vereniging Rembrandt 
bleek dat er steeds een deel van het fonds 
kon worden gebruikt, zodat er kon worden 
bijgedragen aan meer dan één aankoop. 
Al enkele weken later werd de familie  

gevraagd of uit  
het fonds mocht 
worden geput  
voor een schilderij 
van Paul Signac. Daar hoefden ze niet 
lang over na te denken, zegt Tineke: 
‘Impressionisme én een schip! Dat had 
mijn vader zeker interessant gevonden.’

Lichelle: ‘Ik had verwacht dat het be-
drag naar de Vereniging Rembrandt zou 
gaan en dat we er daarna niet meer zo 
veel van zouden horen, maar we zijn er 
echt bij betrokken geweest.’ ‘Dat maakt 
zo’n gift waardevoller, net als het feit dat 
de naam van mijn zus bij die aanwinst 
wordt vermeld. Het is heel tastbaar,’  
vult Tineke aan: ‘ik vind het een mooie 
gedachte dat in het Van Gogh Museum 
nu een schilderij ter nagedachtenis aan 
Liesbeth komt te hangen.’s

NIEUW FONDS OP NAAM

Een mooie gedachte
Het 'Ponton de la Félicité, Asnières van Paul Signac  
is aangekocht met een bijdrage uit Het Liesbeth van 
Dorp Fonds. Het fonds is eind 2016 ingesteld met 
een legaat van de heer J. van Dorp, ter nagedachte-
nis aan zijn op 30-jarige leeftijd overleden dochter 
Liesbeth. Zijn oudste dochter Tineke en zijn klein-
dochter – dochter van Liesbeth – Lichelle vertellen 
over de bijzondere achtergrond van dit fonds.

Tineke Geerars en 
Lichelle, zus en dochter 
van Liesbeth van Dorp, 
bij de nieuwe aanwinst.

De heer Van Dorp
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 Een verlangen naar oneindigheid
‘Hollands impressionisme’ in Museum Gouda 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 19DE EEUW

 De eerste keer dat ik Strand 
bij Scheveningen zag, had ik 
geen idee dat het geschil-

derd was door Floris Arntzenius. 
Hoe onopvallend op de beurs in 
Maastricht ook, het trok mijn aan-
dacht. Het schilderij hing op de 
TEFAF in een stand met voorname-
lijk oude kunst. Ik dacht eerder 
aan het werk van een Frans impres-
sionist dan aan een Haagse schilder. 
Bovendien associeerde ik Floris 
Arntzenius toen nog met beelden 
van levendige straatjes, de slagers-

jongen tussen het winkelende  
publiek en het regenachtige weer.

Een jaar later zag ik het schilde-
rij weer en het frappeerde me nog 
steeds. Het was alleen veel kleiner 
geworden dan in mijn herinnering: 
de suggestie van leegte en ruimte-
lijkheid op een relatief klein doek. 
Intussen wist ik dat het een Floris 
Arntzenius was, en dat hij wel 
vaker strandtaferelen schilderde.

Het schilderij dateert van rond 
1900. Na deze eeuwwisseling lieten 
de vissers hun schuiten niet meer 

Strand bij Scheveningen
Floris Arntzenius
ca. 1900. Olieverf op doek,  
22 x 37 cm
Bijdrage: € 42.500, waarvan  
€ 21.500 uit het Van Rijn Fonds  
en € 21.000 uit het Ruze Fonds
MUSEUM GOUDA

Strand bij Scheveningen van Floris 
Arntzenius is aangekocht met steun 
van de Vereniging Rembrandt, mede 
dankzij haar Van Rijn Fonds en haar 
Ruze Fonds.
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op het strand droogvallen, maar 
voeren ze naar de nieuw gegraven 
havens aan de Hollandse kust. Het 
strand was niet langer de landings-
baan voor de Scheveningse vissers, 
maar werd het domein van de  
burgers van Den Haag. Op het 
schilderij zie je Haagse dames, die 
zich volledig gekleed in het zand 
hebben laten zakken. Ze staren uit 
over de zee, of lezen een brief. Ze 
nemen de nieuwe ruimte in gebruik. 
Nog niet in badkleding. Zonder 
strandstoelen en zonder strand-
ballen. Geen kinderen. Ik zie 
 zelfstandige vrouwen, die naar het 
strand zijn gekomen om te peinzen 
over hun relatie en de dingen die 
komen gaan. Arntzenius heeft ze 
op de rug geschilderd, dat geeft 
het schilderij iets geheimzinnigs. 
De vrouwen poseren niet, zijn in 
zichzelf gekeerd, snuiven de zee-
lucht op, ruiken de vrijheid van  
de ruimte. 

Arntzenius schilderde zijn  
modellen wel vaker op de rug,  
ook zijn dochters. Zo is er dat 
mooie schilderijtje van zijn dochter 
Floortje, die piano speelt. Ze  
gaat op in haar spel, waant zich 
onbespied. 

ATMOSFERISCH

Toen ik het schilderij voor de 
derde keer zag, had ik inmiddels 
veel meer van Floris Arntzenius 
gezien. Strand bij Scheveningen is 
volslagen anders dan zijn overige 
werk. Hij heeft het ook nooit te 
koop aangeboden. Het behoorde 

tot het intieme deel van zijn oeuvre 
dat in de familie bleef. Na zijn 
dood kwam het te hangen in de 
zitkamer van een van zijn vier 
dochters, boven de boekenkast en 
het kamerscherm. Zelf beschouwde 
Floris het misschien als een schets, 
enigszins onaf. Zijn andere  
strandgezichten doen veel meer 
denken aan de strandtaferelen van 
tijdgenoot en vriend Isaac Israëls. 
Die zijn vol vertier, levendig, ge-
makkelijk. Goed te verkopen.

Strand bij Scheveningen is van 
een heel andere orde. Atmosferisch, 
leeg, mysterieus. Arntzenius legt 
een onbestemde stemming vast. 
Qua thema doet het schilderij me 
denken aan dat beroemde schilde-
rij van Caspar David Friedrich  
van die bergwandelaar die in de 
nevelige verte kijkt, enigszins wee-
moedig, en toch ook verlangend 
naar het avontuur van de toekomst. 
De vrouwen op het doek van 
Arntzenius zijn in afwachting van 
wat de komende eeuw gaat bren-
gen. Er is een bleke zon, de lucht 
is heiig. Ik beschouw dit kleine 

Floortje speelt piano
Floris Arntzenius
1918. Houtskool en aquarelverf op papier, 25 x 16 cm
MUSEUM GOUDA

De kust te Bénerville
Eugène Boudin 
1897. Olieverf op doek, 54 x 98 cm
BOIJMANS VAN BEUNINGEN, ROTTERDAM

Soms voelt een kunstschilder plots aan 
de polsslag van zijn tijd. Soms maakt hij 
een meesterwerk, dat anders is dan al zijn 
andere werk. Strand bij Scheveningen door 
Floris Arntzenius is zo’n uitzonderlijk stuk. 
Gerard de Kleijn, die onlangs afscheid nam 
als directeur van Museum Gouda, zag 
het voor het eerst in Maastricht en werd 
meteen getroffen door dit evocatieve,  
zomerse tafereel.
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schilderij als een meesterwerk.  
Het had qua sfeer en techniek  
ook van de Franse impressionist 
Eugène Boudin kunnen zijn. 
Boudin stond in de tweede helft 
van de 19de eeuw bekend om zijn 
impressionistische weergave van 
licht en ruimte in landschappen  
en zeegezichten. Hij inspireerde 
Monet (‘Als ik schilder ben gewor-
den, dan heb ik dat aan Eugène 
Boudin te danken’) en wellicht 
ook Floris Arntzenius. 

Strand bij Scheveningen is een 
tijdloos, artistiek document. Het 
drukt een verlangen uit naar on-
eindigheid, het is romantisch, de 
vrouwen ogen op de rug eenzaam 
en dapper. Het blijft een raadsel 
hoe een schilder die veel en heer-
lijk werk op zijn naam heeft staan, 
plots boven zichzelf kan uitstijgen 
en een meesterwerk produceert. Des 
te blijer was ik toen de Vereniging 
Rembrandt met haar Ruze Fonds 

het Museum Gouda mogelijk 
maakte dit kleine schilderij toe te 
voegen aan de Collectie Neder land. 
Het vormt een prachtige aanvulling 
op de collectie Arntzenius van 
Museum Gouda. Dat is niet de 
collectie van Floris, maar die van 
zijn jongere achterneef Paul, die 
vijftig jaar geleden 150 schilderijen 
van de School van Barbizon en  
de Haagse School aan Museum 
Gouda schonk. Daar zitten ook 
enkele topstukken tussen, zoals dat 
prach tige werk van Willem Tholen, 
De gezusters Arntzenius, achternicht-
jes van Floris Arntzenius. Dankzij 

schenkingen en met strategische 
aankopen, zoals Strand bij 
Scheveningen, wordt die collectie 
nog regelmatig verrijkts 

Gerard de Kleijn

Oud-directeur Museum Gouda

De gezusters Arntzenius
Willem Tholen
1895. Olieverf op doek, 
38 x 58 cm
MUSEUM GOUDA

In de Collectie Nederland zijn  
dit soort impressionistische  
schilderijen van Nederlandse  
kunstenaars niet heel dik ge- 
zaaid. Enkele tot de verbeelding  
sprekende voorbeelden zijn 
Morgenrit langs het strand van 
Anton Mauve en Aan het strand 
van Willem de Zwart, dat enkele 
jaren geleden met steun van de 
Vereniging Rembrandt werd  
aangekocht.

Aan het strand
Willem de Zwart
1886. Olieverf op paneel, 27,5 x 23,5 cm
DORDRECHTS MUSEUM

Aangekocht in 2012 met steun van de 
Vereniging Rembrandt

Morgenrit langs het strand
Anton Mauve
1876. Olieverf op doek, 43,7 x 68,6 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Vorige maand ging in Museum 
Gouda de tentoonstelling Floris 
Arntzenius en zijn passies van start, 
die de nieuwe aanwinst in de context 
van het oeuvre van Arntzenius laat 
zien. De tentoonstelling is te  
bezoeken tot en met 18 juni.



Nicole Spaans: ‘In de voorbereiding op 
de fondsenwerving hebben we steun  
gekregen van conservator oude kunst 
van het Centraal Museum, Liesbeth 
Helmus, en de conservator bij de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed, Eric 
Domela Nieuwenhuis, die zijn dissertatie 
schreef over Paulus Moreelse. Hun 
 advies en hulp waren van grote waarde 
voor ons.’ Van de Vereniging Rembrandt 
kreeg het museum niet alleen financiële, 
maar ook praktische ondersteuning, 
 vertelt Spaans. Naar aanleiding van  
het verhaal van Fusien Bijl de Vroe in 
Culemborg, besloot VVD-raadslid Han 
Braam om de gemeenteraad om steun te 
vragen. Hij noemde het een ‘eenmalige 
en unieke kans’ voor Culemborg om de 
collectie van het museum, ‘een van de 
belangrijkste aanjagers van de levendig-
heid in de binnenstad’, te versterken.

Dankzij de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar BankGiro Loterij 
Aankoopfonds), het Mondriaan Fonds 
en VSBfonds, de M.A.O.C. Gravin van 
Bylandt Stichting, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, het Hendrik Muller Fonds, 
de Culemborgse Gemeenteraad, de 
Vereniging Vrienden van het Elisabeth 
Weeshuis Museum, de Kring Culemborgse 

Bedrijven en verschillende particulieren 
slaagde het Elisabeth Weeshuis Museum 
er uiteindelijk in het benodigde bedrag 
bij elkaar te krijgen. Onder de particu lieren 
waren overigens niet alleen Culemborgse 
belangstellenden, maar ook Rembrandt-
leden die enthousiast geworden door 
het artikel in het laatste Bulletin naar 
Culemborg togen en daarop besloten een 
flink bedrag te schenken. Dat Moreelses 
schilderij tot de verbeelding sprak, blijkt 
ook uit het feit dat enkele leden van de 
Vereniging Rembrandt deze Aanbidding 
der herders gebruikt hebben voor hun 
kerstkaart. Het schilderij blijft te zien  
bij het portret van de opdrachtgever  
en eerste bezitter: Floris II van Pallandt,  
graaf van Culemborg. 

Een aardig nieuwtje voor leden van de 
Vereniging Rembrandt die dit museum 
willen bezoeken: vanaf nu hebben zij op 
vertoon van hun Rembrandt kaart vrije 
toegang. Een aanrader, ook voor een  
bezoek met uw (klein)kinderens
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De Aanbidding der herders nu definitief in Culemborg
Op 25 oktober 2016 hield Fusien  
Bijl de Vroe een enthousiasmerende 
toespraak voor leden van de Kring 
Culemborgse Bedrijven in het 
Elisabeth Weeshuis Museum in 
Culemborg. Doel van de bijeenkomst 
was draagvlak te creëren en fondsen  
te werven voor de aankoop van de 
‘Corsnacht’ van Paulus Moreelse (zie 
het vorige Bulletin, pp. 14-16). Ook 
andere organisaties en particulieren 
droegen een steentje bij. Tot grote 
blijdschap van museumdirecteur 
Nicole Spaans lukte het in januari  
van dit jaar de financiering rond te 
krijgen.

Fusien Bijl de Vroe op de fondsenwervingsbijeenkomst 

in Culemborg
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VAN ONS ALLEMAAL SINDS 1976
KAN MET DEKSEL  ADAM VAN VIANEN

Smaken en prioriteiten veranderen, 
zo blijkt elke keer weer. De ooit zo 
beroemde kan die Adam van Vianen 
maakte voor het Amsterdamse 
goud- en zilversmidsgilde werd na 
de liquidatie van het gilde van de 
hand gedaan in 1821. Van Vianens 
magnum opus verdween geruisloos 
naar het buitenland en leek voor-
goed verloren voor het Nederlands 
kunstbezit. 

De kan – of eigenlijk is het een  
gildebeker – is in 1614 gemaakt door 
de Utrechtse zilversmid Adam van 
Vianen ter nagedachtenis aan zijn 
broer Paulus die in het jaar ervoor in 
Praag was overleden. Om het daad-
werkelijk een monument voor zijn 
vermaarde broer te laten zijn, nam  
Adam diens handelsmerk als uitgangs-
punt, het ornament dat Paulus had 
ontwikkeld. Het resultaat werd het 
beroemdste voorbeeld van de zoge-
naamde kwabstijl, een fantasievolle 
combinatie van vloeiende, aan de  
natuur ontleende motieven. 

Het pronkstuk genoot in de 17de 
eeuw een enorme reputatie: de 
beker is vele malen weergegeven 
door Amsterdamse schilders en werd 
nog in 1675 door kunstenaar-auteur 
Joachim von Sandrart geprezen als 
‘ein wunder-seltsames Stuck’. Het is 
nauwelijks te bevatten dat er in de 
19de eeuw zo achteloos met dit  
beroemde stuk zilver werd omge-
sprongen. Pas halverwege de 20ste 
eeuw dook het weer op, en werd het 
tentoongesteld in de Royal Scottish 
Academy in Edinburgh.

In oktober 1976 kwam de kan ter 
veiling. Het Rijksmuseum Amsterdam 
zette alles op alles en kreeg daarbij 
hulp van de Vereniging Rembrandt, 
die beloofde een derde deel van de 
aankoopprijs voor haar rekening te 
zullen nemen, tot een maximum van 

250.000 gulden. Dat geld  
bleek hard nodig, want er  
was grote internationale  
belangstelling voor ‘de meest  
begeerde zilveren beker ter  
wereld’, zoals De Telegraaf de 
kan 10 dagen voor de veiling om-
schreef. Uiteindelijk lukte het hem 
voor het recordbedrag van 812.000 
gulden (700.000 plus opgeld) te  
bemachtigen. Dirk Jan Biemond, con-
servator edele metalen van het Rijks-
museum: ‘Het was toen het hoogste 
bedrag dat in Nederland ooit voor één 
stuk zilver was betaald. Hoe bijzonder 
dat was, blijkt wel uit het feit dat er 
nog steeds mensen naar me toe komen 
die bij die veiling betrokken waren: 
“Dat jullie toen dát stuk hebben  
kunnen kopen, dat is echt prachtig!”’

‘Als je de verzameling van het 
Rijksmuseum in een top tien zou 
moeten samenvatten, zou de Vianen-
kan daar zeker bij zijn, net als de 
Nachtwacht en Vermeers Melkmeid. 
Dit stuk is onmisbaar als je wilt  
vertellen wat het streven was in  
de edelsmeedkunst van de Gouden 
Eeuw. Van Vianen liet alle conventies 
los, transformeerde een gebruiks-
voorwerp tot bijna abstracte kunst, 
en excelleerde in ontwerp en techni-
sche uitvoering. Daarmee is deze 
beker tevens een uitdrukking van het 
zelfbewustzijn van de edelsmid als 
kunstenaar.’s

Kan met deksel
Adam van Vianen
1614. Verguld zilver, H. 25 cm 
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM 

In 1976 aangekocht met steun  
van de Vereniging Rembrandt
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In Pursuit of Bling gaat over de aantrekkingskracht  
van alles wat glimt en schittert en dat wat wij doen 
om ‘bling bling’ te bemachtigen, met als gevolg het 
uitputten van de aarde. Het belangrijkste thema in 
dit werk is de winning van grondstoffen in Afrika, 
zoals mica en koper, die het in de westerse wereld niet 
alleen mogelijk maakt om een leven te leiden op hoog 
technologisch niveau, maar daar ook een bijzondere 
glans aan te geven. Het gaat Nkanga om vragen als: 
hoe belanden grondstoffen van de ene plek op de  
andere, hoe transformeren ze van de ene verschijnings-
vorm (mineraal) in een andere (make-up bijvoorbeeld), 
wat zijn de consequenties van mijnbouw voor mens, 
omgeving en landschap, en voor de verhouding  
tussen de verschillende continenten. 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST 

De van oorsprong Nigeriaanse, in België  
woonachtige kunstenaar Otobong Nkanga 
(Kano, 1974) heeft sinds 2002 een omvangrijk 
oeuvre opgebouwd dat nationaal en interna-
tionaal weerklank vindt. Haar werk, dat slechts 
mondjesmaat is vertegenwoordigd in openbare 
collecties in Nederland, omvat performances, 
tekeningen, foto- en videowerken en installaties. 
Onlangs kochten Museum Arnhem en Stedelijk 
Museum Amsterdam Nkanga’s installatie  
In Pursuit of Bling. In beide collecties vervult  
het werk een andere rol. 

 De duistere kant van onze zucht naar  
 ‘bling bling’   In Pursuit of Bling van Otobong Nkanga



De installatie bestaat uit twee ruggelings verbonden 
wandkleden die worden omringd door dertig  
tafeltjes waarop onder andere mineraalstenen als  
azuriet-malachiet, koper en mica liggen. In twee 
 tafeltjes is een monitor ingebouwd waarop video-
beelden zijn te zien van de toepassingen van mica  
en koper. Het ene wandkleed, getiteld The Discovery, 
toont de moleculaire structuur van mica en landkaar-
ten die verwijzen naar de locaties van dit kostbare  
mineraal. Het andere wandkleed, Transformation, the-
matiseert de winning van kopererts. Het kleed toont 
een schematische man- en vrouwfiguur, waarvan de 
bovenlichamen zijn vervangen door schachtgebouwen, 
die de exploitatie van grondstoffen zoals koper ver-
beelden. In een video is de kunstenares zelf te zien 
bij de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlijn, 
met een driehoekig hoofddeksel van kopercarbonaat. 
Het dak van de kerk heeft dezelfde vorm en kleur als 
Nkanga’s hoofddeksel. Het koper is afkomstig uit de 
Green Hill bij de stad Tsumeb in Namibië. De ooit 
florerende mijn werd aan het eind van de 20ste eeuw 
gesloten wegens uitputting; een reusachtig gat met 
delfafval is al wat resteert. 

KOLONIAAL VERLEDEN

Het oeuvre van Otobong Nkanga wordt gevoed  
door haar fascinatie voor land, landschap, het begrip 
‘thuis’, migratie en het effect van menselijke ingrepen 
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in het landschap. De steen als object keert telkens 
terug in haar werk. Voor de kunstenares is ‘de steen’ 
de drager van herinneringen en emoties, en de ver-
binding tussen natuur en menselijk ingrijpen. Stenen 
verwijzen in haar werk naar zowel grens, gereedschap, 
verdedigings- of vernietigingsmiddel, naar souvenir 
en relikwie, maar ook naar de uitputting van minerale 
grondstoffen. Nkanga verbindt zo de problematiek 
van de huidige tijd met het koloniale verleden én met 
vraagstukken waarmee toekomstige generaties zullen 
worden geconfronteerd. Stedelijk Museum Amsterdam 
en Museum Arnhem beschouwen deze installatie als 
een sleutelwerk in haar oeuvre.

Mirjam Westen

Conservator hedendaagse kunst Museum Arnhem

In Pursuit of Bling
Otobong Nkanga
2014. Diverse materialen, twee beeldschermen en twee 
videofilms, 445 x 470 cm (oppervlak)
Bijdrage: € 50.000, waarvan € 25.000 uit het Titus Fonds
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM / MUSEUM ARNHEM

In Pursuit of Bling is aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar Titus Fonds, het Mondriaan Fonds 
via het legaat Pierre Janssen, en de BankGiro Loterij.



Twee musea, één aankoop

In Pursuit of Bling zal afwisselend in Amsterdam en 
Arnhem worden getoond. De installatie stond vorig 
jaar opgesteld in Museum Arnhem, in het kader van 
de 11de editie van de Sonsbeek Manifestatie. Vanaf 
juni 2017 zal de installatie te zien zijn in de nieuwe  
tijdelijke collectiepresentatie rond het thema migratie 
in het Stedelijk Museum Amsterdam.

Amsterdam

Voor het Stedelijk Museum komen de kernwaarden 
van het verzamelbeleid samen in deze aankoop. 
Zowel de internationale belangstelling voor het werk 
van Nkanga als ook de uitdrukking ‘the now’ zoals 
geformuleerd in het collectieplan, motiveert de keuze 
van het Stedelijk Museum in deze. Het feit dat Nkanga 
eerder voor een performance is uitgenodigd verbindt 
de installatie In Pursuit of Bling met de institutionele 
geschiedenis van het Stedelijk. Het Stedelijk Museum 
ambieert om in de volle breedte van de activiteiten 
aan te kopen (zoals eerder werk van AA Bronson en 
Cally Spooner naar aanleiding van performances werd 
verzameld). Maar belangrijker nog is de aansluiting 
bij nieuwe verhaallijnen binnen de collectie die het 
resultaat zijn van het project Global Collaborations.  
In dit onderzoeks- en tentoonstellingsprogramma 
wordt de blik gericht op hedendaagse kunst uit niet-
westerse landen. Nkanga’s installatie verbindt diverse 
werken in de collectie van het Stedelijk Museum, zoals 
de reeds verzamelde performancekunst met bijvoor-
beeld de stenen schoenen van Marina Abramovic en 
de werken van Stansfield Hooykaas, met werk van 
Afrikaanse kunstenaars dat door Global Collaborations 
de collectie verrijkte. Ook de recente aanwinst, Steve 
McQueens Broken Column, waarin de betekenis van 
het kostbare Afrikaanse graniet een belangrijk element 
is, sluit prachtig aan bij In Pursuit of Bling.

Bart Rutten, hoofd collectie Stedelijk Museum Amsterdam

Arnhem

De relatie tussen kunst en samenleving is een  
belangrijk uitgangspunt voor Museum Arnhem. 
Engagement vormt een rode draad in de collecties 
en in het tentoonstellingsbeleid. Het museum kiest 
voor kunst die het heden verbindt met het verleden, 
en voor werk waarin thema’s als gender, machtsver-
houdingen, neokolonialisme, migratie en de bedrei-
ging van onze ecosystemen aan de orde zijn. 
Museum Arnhem verwerft sinds begin jaren tachtig 
actief werk van vrouwelijke kunstenaars, en sinds 
begin jaren negentig tevens werk van hedendaagse 
kunstenaars met een cultureel diverse achtergrond. 
Om die reden sluit de installatie In Pursuit of Bling 
uitstekend aan bij de collectie, met werk van onder 
anderen Marlene Dumas, Meschac Gaba, Kara 
Walker, Zanele Muholi, Dineo Bopape, Lida Abdul, 
en Tiong Ang. Een installatie die net als In Pursuit of 
Bling de verhouding tussen het Europese continent 
en andere continenten, in dit geval het verre oosten, 
aan de orde stelt is bijvoorbeeld Disorient (2009) 
van Fiona Tan. Tan gebruikte de observaties van 
koopman Marco Polo (1254-1324) voor de gesproken 
tekst bij filmbeelden van dezelfde gebieden waarover 
Polo verhaalde. Terwijl een duizelingwekkende  
hoeveelheid impressies van landen uit het verre 
oosten voorbij glijdt, hoor je Polo’s oordeel over  
de ‘vreemde’ gewoonten van de ‘volkeren’ die een 
‘onverstaanbare taal spreken’, en welke handelswaar 
er te koop is. Zonder zich echt te verdiepen in die 
‘vreemde’ culturen, droeg de publicatie van zijn  
verhalen bij aan de stereotiepe beeldvorming van  
en (voor)oordelen over het ‘oosten’ en uiteindelijk 
aan de kolonisatie ervans 

Mirjam Westen
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Renaissance per e-mail

Tot die voorwerpen behoorden vele vroeg-
Italiaanse schilderijen, waar ik samen met  
studenten onderzoek naar deed. Of ik toen 
ook heb gekeken naar Italiaanse beeldhouw-

werken, vraagt Angeniet. Nee, dat heb ik niet. 
Zij zegt: ‘Een stagiaire van ons, Chantal de 
Ruiter, maakte mij attent op een 15de-eeuwse 
marmeren tondo. Bij ons was die bekend als 
“School van Donatello”, maar Chantal kwam 
met een publicatie van 1983, waarin het werk 
werd toegeschreven aan de Venetiaanse beeld-
houwer Antonio Rizzo. De auteur vermeldt 
erbij dat de verblijfplaats van deze Madonna 
onbekend was en dat zij het alleen met een 
foto moest doen. Zal ik je die foto per e-mail 
sturen?’ Een half uur later zat ik verbijsterd  
te kijken naar de afbeelding van een prachtig 
kunstwerk. Dit is inderdaad niet gemaakt door 
zomaar een leerling van Donatello, maar door 

Antonio Rizzo, de eerste kunstenaar die om-
streeks 1470 de renaissance van de Florentijn 
Donatello naar Venetië bracht. Bravo Chantal, 
dat je dit meesterwerk hebt getraceerd in  
dat boek uit 1983 van Anne Markham-Schulz!

Het is een heel diep reliëf, waardoor de 
beeldhouwer Maria met Christus nog meer 
aanwezig maakt dan in die tijd gebruikelijk 
was. Daar werkt de als het ware in marmer 
gegraveerde achtergrond met de levendige 
engel ook aan mee. De moeder stelt met haar 
rechterhand haar kind ter beschikking aan ons. 
Jezus staat op een richel over de rand van de 
tondo. Daardoor wordt nog sterker de illusie 
gewekt dat de Verlosser bij ons binnenkomt.

Het meest bijzondere aan deze voorstelling 
vind ik het gelaat van Maria met de geloken 
ogen. Daardoor is dit niet zoals gebruikelijk 
een schematische verbeelding van de moeder 
Gods. Zij is iemand. Zij is een meisje dat je 
kunt tegenkomen. Zulke Maria’s komen vaker 
voor in de renaissancekunst. Ook de grote 
Vene ti aanse schilder Giovanni Bellini ver-
beeldde Maria alsof je haar kon tegenkomen. 
De vroeg gestorven journalist Joost Divendal 
zocht net zo lang in bibliotheken en archieven 
naar deze vriendin van Bellini totdat hij 
meende te weten dat zij Nicolosia heette, en 
schreef een boek over zijn speurtocht naar 
haar (Amsterdam, 2004). 

Een tondo als deze van Antonio Rizzo 
hoorde oorspronkelijk óf bij een graf boven 
een gebeeldhouwd portret van een gestorven 
patriciër, óf boven de ingang van een kerk. Dat 
was een toepasselijke plek voor dit stille meisje 
Maria om haar zegenende zoon te tonen.

Ik heb ook groot nieuws voor u, lezer. Na  
beraad met Angeniet stuurde ik het plaatje 
van Rizzo’s Madonna naar onze collega Frits 
Scholten, hoofdconservator beeldhouwkunst 
van het Rijksmuseum. Hij was net zo enthousi-
ast over dit kunstwerk als wij. Na overleg tussen 
de directies van het museum en de RCE is be-
sloten om dit prachtstuk in het Rijksmuseum 
een plaats te geven. De mooiste verwervingen 
voor het nationale erfgoed zijn soms ontdek-
kingen van kunst die je al had. Gaat dat zien!s

Foto: A
rjan Bronkhorst
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De telefoon gaat. Het is Angeniet 
Boeve, een vroegere student- 
assistente met wie ik altijd bevriend 
ben gebleven. Zij werkt al heel lang 
bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE). Vroeger heette  
die instelling Dienst voor ’s Rijks  
Verspreide Kunstvoorwerpen. 

Maria met Christus
Antonio Rizzo
1469. Marmer, Ø 86 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

(In bruikleen van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed)



40  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2016

Voor de leden...

VERZAMELGEBIED GESTEUND    KERAMIEKNIEUWS VAN DE VERENIGING

Goed Geld Gala 2017
Op donderdag 16 februari vond het jaarlijkse Goed Geld Gala 
plaats, waarin bekend wordt gemaakt welke bedragen de 
BankGiro Loterij aan de goede doelen geeft. Met deze bijdrage 
steunt de Vereniging Rembrandt via haar BankGiro Loterij 
Aankoopfonds de musea in Nederland die geen direct bene-
ficiënt zijn. Daarmee kan de Vereniging nog beter voldoen aan 
haar missie om openbare kunstcollecties door heel Nederland 
te steunen. Zo konden in 2016 zes aanwinsten met bijdragen 
uit dit fonds worden gerealiseerd, waaronder de Aanbidding 
der herders voor het Elisabeth Weeshuis Museum in 
Culemborg (p. 33). Net als vorig jaar mocht de Vereniging 
Rembrandt dit jaar weer € 400.000 in ontvangst nemen. In 
totaal kon de BankGiro Loterij dit jaar ruim € 66,9 miljoen 
schenken aan 66 organisaties op het gebied van cultuur en 
monumentenzorg – een recordbedrag.

Helpt u ons naar de 15.000 leden?
Al jaren groeit het aantal leden van de Vereniging Rembrandt 
gestaag. Aan het eind van 2016 stond de teller op 14.598. Dat 
is goed nieuws, want dit betekent dat er een groot draagvlak 
is voor het werk van onze Vereniging. We zijn alle leden die 
mond-tot-mond-reclame voor ons hebben verzorgd zeer dank-
baar, want het is vaak de inzet van bestaande leden die tot 
nieuwe aanwas leidt. Op naar de 15.000!

DRIE  
GENERATIES 
LID
Sommige namen komen heel 
lang in de administratie van  
de Vereniging Rembrandt voor. 
Eén daarvan is die van de  
familie Ten Feld.

Het oudste Rembrandtlid van 
deze familie, de heer Lambertus 
Bernardus ten Feld, is geboren 
op 2 augustus 1885, niet zo  
lang na de oprichting van de 
Vereniging. Hij maakte zijn zoon, 
de heer Gerhard Evert ten Feld 
lid, die op zijn beurt zijn elf jaar 
jongere echtgenote, mevrouw 
Nella ten Feld-Kaper aanmeldde. 
Onlangs gaf zij haar dochter 
Saskia op als lid, waarmee het 
lidmaatschap van deze familie 
bijna de gehele geschiedenis  
van de Vereniging Rembrandt 
omspant.

Mevrouw Nella ten Feld-
Kaper: ‘Het betekent heel veel 
voor mij om lid te zijn van de 
Vereniging, want ik ben een 
echte kunstliefhebber. Al vanaf 
mijn achttiende liep ik de musea 
af, maar ik ben pas lid van de 
Vereniging Rembrandt geworden 
na mijn huwelijk in 1969. Nu heb 
ik mijn dochter lid gemaakt, die 
vond dat heel erg leuk. Of er nog 
een vierde generatie bijkomt? 
Mijn dochter heeft geen kinderen, 
maar er is nog wel een zoon met 
kinderen uit een eerder huwelijk 
van mijn man, dus ik probeer het 
lijntje door te trekken!’

Saskia ten Feld (geb. 1972)

Lambertus Bernardus (1885-1967)

Gerhard Evert (1928-2012)

Nella ten Feld (geb. 1939)
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Het mr Rickert J-F. Blokhuis Fund
Mr Rickert Blokhuis, hoofdstedelijk notaris 
in ruste, weet nog precies waar en wanneer 
zijn passie voor kunst begon. Als middelbare 
scholier kwam hij in het Stedelijk Museum 
in Amsterdam in aanraking met het werk 
van Jean Tinguely en Niki de Saint Phalle. 
De jonge Blokhuis was meteen verkocht. 
Die liefde voor kunst zou een belangrijke 
constante worden in zijn leven en resulteerde 
dit jaar in de oprichting van een Fonds op 
Naam bij de Vereniging Rembrandt.

Doelstelling van dit fonds is het financieel on-
dersteunen van kunstaankopen op het gebied 
van fotografie, humor en design. Een onver-
wachte combinatie, die alles te maken heeft 
met de persoonlijke voorkeuren die Blokhuis 
al op jonge leeftijd ontwikkelde. Op zijn zes-
tiende jaar verhuisde hij van Rotterdam naar 
Amsterdam, waar hij op de tentoonstelling 
Bewogen Beweging in het Stedelijk Museum 
het werk van Jean Tinguely en later ook Niki de 
Saint Phalle leerde kennen, onconventionele 

en humorvolle kunst die een overweldigende 
indruk op hem maakte.

Gedurende zijn loopbaan als notaris groeide 
het enthousiasme van Blokhuis voor de kunsten, 
onder andere door contact met zijn vele cliën-
ten uit de culturele sector, en werd hij een 
fervent bezoeker van musea in binnen- en 
buitenland. De Guggenheim musea en FOAm 
in Amsterdam – een museum waarvan hij 
sponsor is – bezoekt hij graag. Nog altijd zijn 
Tinguely en De Saint Phalle zijn grote helden: 
een van zijn favoriete kunstwerken is de  
fontein die deze kunstenaars in 1983 bij het 
Centre Pompidou in Parijs maakten. Daarnaast 
is Blokhuis een groot liefhebber van design en 
fotografie, in het bijzonder het werk van Helmut 
Newton, en de architectuur van Frank Gehry.

Na het beëindigen van zijn carrière begon 
hij met het verzamelen van kunst. Inmiddels 
heeft hij een aardige collectie opgebouwd, 
maar zijn kinderen zeiden op een gegeven 
moment dat hij daar maar mee moest stoppen, 
omdat zijn huis vol is. Carolien Glazenburg, 

conservator van het Stedelijk Museum in 
Amsterdam, wees hem tijdens een etentje  
op het bestaan van de Vereniging Rembrandt, 
waar hij zich vervolgens bij aansloot. ‘De 
Vereniging Rembrandt is mij dierbaar, het is 
een ontzettend leuke club,’ zegt Blokhuis 
hierover. Het instellen van een Fonds op Naam 
ziet hij als een mooie manier om bij te dragen 
aan het openbaar kunstbezit waar hij zelf zo 
veel plezier aan beleeft.

Mr Rickert Blokhuis 
tijdens zijn  
kroonjaarviering in 
FOAm, 2016

Foto: Em
ily H

udig

TEFAF: 10-19 mAART 2017

De Vereniging 
Rembrandt naar  
Maastricht
Ook dit jaar is de Vereniging 
Rembrandt aanwezig op de TEFAF, 
de grote kunst- en antiekbeurs  
die elk voorjaar in Maastricht 
wordt gehouden. Daarvoor past 
een bedankje aan de organisatie 
van de beurs, die de Vereniging een stand heeft aangeboden. Mocht 
u ook naar dit evenement gaan, dan bent u van harte welkom in onze 
stand (nr. 729, afdeling kunst op papier op de eerste verdieping).

De TEFAF is de plek waar musea vaak nieuwe  
schatten ontdekken. Voor de Vereniging Rembrandt 
is de beurs bovendien een uitstekende gelegenheid 
om bestaande leden te ontmoeten en nieuwe leden 
te werven. Dit jaar presenteert zij een keuze uit  
recent gesteunde aankopen, die als gemeenschap-
pelijke deler hebben dat ze zijn verworven op de 
TEFAF: een landschap van Paul Bril (in 2013 aange-
kocht door het Mauritshuis), een Venetiaanse schotel 
(in 2015 aangekocht door Gemeentemuseum Den 
Haag) en een interieur van de Deense kunstenaar 
HammershØi (in 2014 aangekocht door Museum 

Boijmans Van Beuningen). We danken de musea dat zij deze werken 
wilden uitlenen voor onze minitentoonstelling en we zijn benieuwd 
wat de TEFAF van dit jaar voor het openbaar kunstbezit zal opleveren! 

Vorig jaar verscheen Hoe komt Nederland  

aan zijn kunst? als bijlage bij NRC Handelsblad. 
Om de bezoekers van de TEFAF te laten  
kennismaken met de Vereniging Rembrandt, 
is deze bijlage speciaal voor de beurs  
geactualiseerd en opnieuw uitgebracht.
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Rembrandtcirkels
Met de recent opgerichte Hendrickje Cirkel 
(Overijssel en Gelderland) en de Jheronimus 
Cirkel (Noord-Brabant) telt de Vereniging 
Rembrandt inmiddels acht Rembrandtcirkels 
door heel Nederland. Leden bepalen als  
groep aan welk door de Vereniging gesteund 
kunstwerk de Cirkel zijn naam verbindt.

Caius Cirkel
Van 3-6 november brachten leden van de Caius 
Cirkel een bezoek aan Parijs. Een van de bezochte 
instituten was de Fondation Custodia, waar  
directeur Ger Luijten een uitvoerige rondleiding 
verzorgde. Op 19 november was het jaardiner 
op kasteel Duivenvoorde te Voorschoten. Daar 
kozen de leden om bij te dragen aan een aan-
koop van het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden, het altaar van Nehalennia.

Titus Cirkel
De jaarlijkse Titus-familiedag was dit jaar op  
15 januari in het Mauritshuis in Den Haag.  
De allerkleinsten gingen op stap met Maurits 
Muis, de grote kinderen met iPads en een  
selfie-opdracht, en de volwassenen konden  
kiezen tussen een rondleiding langs de hoogte-
punten uit de vaste collectie of een bezoek aan 
de tentoonstelling Vermeer en tijdgenoten uit  
de Britse Royal Collection.

Van Rijn Cirkel
Terwijl er buiten werd geschaatst, besloten de 
leden van de Van Rijn Cirkel tijdens een bezoek 
aan Museum Voorlinden op 22 januari hun 
naam te verbinden aan het strandgezicht van 
Floris Arntzenius, aangekocht door Museum 
Gouda (pp. 30-32). Enkele maanden ervoor was 
er een uitstapje naar Frankfurt, waar onder  
andere tentoonstellingen over Jean-Antoine 
Watteau en Fiona Tan werden bezocht.

KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel
Op 8 december 2016 waren de leden van de 
KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel uitgenodigd 
voor een bezoek aan Bijzondere Collecties van 
de UvA om daar de recent verworven atlas 
Gerard en Leonard Valk uit 1711 te bezichtigen. 
De atlas kon worden bekeken in de studiezaal, 
in de context van ander cartografisch materiaal 
van Valk, waarmee het verleden tastbaar  
dichtbij kwam. 

Hendrickje Cirkel
In januari kwamen leden van de Hendrickje 
Cirkel bijeen in Museum de Waag in Deventer 
(zie p. 21) Tijdens de eerste jaarlunch van deze 
nieuwe cirkel in Huis Bergh op 12 februari werd 
de eerste bijdrage uit het Hendrickje Fonds toe-
gezegd aan de verwerving van een handschrift 
voor Huis Bergh, een aankoop waarover u meer 
kunt lezen in een van de volgende Bulletins. 

WAT ZIJN  
REMBRANDT CIRKELS?

Een Rembrandtcirkel bestaat uit ten-
minste 15 leden, uit dezelfde provincie 
of van dezelfde generatie, die met een 
periodieke akte elk tenminste vijf jaar 
minimaal € 1.000 schenken aan de 
Vereniging Rembrandt.

Een uitzondering hierop vormt de 
Caius Cirkel voor leden van 25 tot  
40 jaar. Zij schenken voor een periode 
van vijf jaar jaarlijks tenminste € 500. 
De Cirkel leden vormen met hun 
schenkingen gezamenlijk een eigen 
Rembrandt cirkelfonds.

De mogelijkheid om met een groep 
een eigen fonds binnen de Vereni-
ging op te richten  verbindt de leden 
van die Cirkel zowel met elkaar als 
met de brede doelstelling van de 
Vereniging. Dit enthousias me maakt 
ook hen tot belangrijke ambassadeurs 
van de Vereniging Rembrandt.
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Interessegebieden/Themafondsen
Groningen
Naar aanleiding van de aankoop van Schip 
met rood zeil (1926) door Jan Altink zijn de 
leden uit de regio Groningen uitgenodigd 
voor een speciale avondopenstelling in het 
Groninger Museum. Conservator Mariëtta 
Jansen vertelde over het ontstaan van De 
Ploeg als kunststroming en de rol van Altink 
binnen deze beweging, waarna de bezoekers 
konden genieten van deze zeer Groningse 
aankoop in de vaste presentatie van De 
Ploeg.

Prenten en tekeningen 
Op 29 november was er een ontvangst in 
Teylers Museum in Haarlem ter gelegenheid 
van de tentoonstelling Renaissance in Teylers, 
voor leden die prenten en tekeningen als  
interessegebied hebben opgegeven. Na een 
lezing van hoofdconservator Michiel Plomp 
kon de tentoonstelling worden bezocht. 
Een prima opzet, vond Rembrandtlid Hans 
Bollebakker: ‘De belangstelling is gewekt, de 
prikkel is gegeven, en de rest moet je zelf 
doen!’

Fotografie 
In het Stedelijk Museum in Amsterdam was 
op 3 februari een speciaal voor de Vereniging 
Rembrandt georganiseerde preview van de 
tentoonstelling Ed van der Elsken – De ver-
liefde camera. Hier waren onder andere en-
kele pagina’s uit de dummy te zien die re-
cent is aangekocht door Bijzondere 
Collecties Universiteit Leiden en waarover u 
binnenkort meer kunt lezen. Voor deze pre-
view werden leden met belangstelling voor 
fotografie uitgenodigd.

18de-eeuwse schilderkunst 
Op zondag 5 februari was er in het 
Rijksmuseum Amsterdam een lezing door 
conservator Reinier Baarsen over de recent 
verworven Liotard (pp. 22-25). Leden die 
hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in 
18de-eeuwse schilderkunst hebben hiervoor 
een uitnodiging ontvangen. Het animo bleek 
groot: niet minder dan 260 Rembrandtleden 
hebben zich voor de bijeenkomst in het 
Rijksmuseum aangemeld.

WILT U OOK WORDEN 
UITGENODIGD?

Een paar keer per jaar organiseert  
de Vereniging Rembrandt in samen-
werking met verschillende musea 
bijeenkomsten voor leden die  
hebben aangegeven belangstelling 
voor een bepaald gebied te hebben, 
bijvoorbeeld 19de-eeuwse schilder-
kunst, fotografie of toegepaste 
kunst. 

Op deze pagina hebt u over enkele 
van deze bijeenkomsten kunnen 
lezen. Geef u op via onze website 
(onder ‘Voor de leden’) zodat wij  
u de volgende keer ook kunnen 
uitnodigen.
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Voor de leden...

In 2016 aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar Fonds voor Klassieke 
Beeldende Kunst en haar BankGiro Loterij Aankoop-
fonds, en door de Vereniging van Vrienden van het 
Allard Pierson Museum en het Zandee Fonds.

Naschrift column
In het vorige Bulletin schreef  
prof. dr. Henk van Os een column 
over een 15de-eeuws schilderij  
uit de collectie van Jacques 
Goudstikker. De een-na-laatste 
zin uit deze column zou ten  
onrechte kunnen worden gelezen 
als kritiek op diegenen die hun 
vervreemd eigendom proberen 
terug te krijgen. De Vereniging 
Rembrandt benadrukt, mede  
namens de auteur van de column, 
het belang van het bestaan van 
de Restitutiecommissie en steunt 
deze commissie in haar beleid.

Eerste aankoop vanuit het Fonds voor 
Klassieke Beeldende Kunst
In de afgelopen jaren heeft de 
Vereniging Rembrandt verschillende 
nieuwe Fondsen op Naam mogen 
verwelkomen, waaronder het Fonds 
voor Klassieke Beeldende Kunst, op-
gericht in 2015. Onlangs werd voor het 
eerst bijgedragen aan een aankoop.

Het fonds is aangesproken voor een 
wel heel bijzondere aanwinst van het 
Allard Pierson Museum in Amsterdam: 
een Egyptisch vrouwenbeeld uit de 
15de eeuw voor Christus, gemaakt van 
cederhout. Vooral dat laatste is bijzon-
der, want door de kwetsbaarheid van 
het materiaal zijn houten beelden uit 
de oudheid veelal verloren gegaan.  
Dit 75 cm hoge beeld heeft de tand  
des tijds echter wonderwel doorstaan.

In Nederlandse musea zijn geen  
vergelijkbare exemplaren aanwezig, 
en ook buiten Europa zijn ze zeer  
zeldzaam: er is slechts één soortgelijk 
vrouwenbeeld bekend. Het nu ver-
worven beeld is vermoedelijk gebruikt 
in tempelrituelen, waarmee het een 
interessante toevoeging is voor de 
nieuwe presentatie van de vaste op-
stelling die het Allard Pierson Museum 
in voorbereiding heeft en waarin een 
van de rode draden ‘Tempels en 
Goden’ is.

Is uw nieuwsgierigheid gewekt?  
In het volgende Bulletin kunt u meer 
lezen over deze aanwinst en u kunt 
het beeld ook al in het echt zien: op  
21 februari is het gepresenteerd in  
het museum.

Aandacht in de media
Steeds vaker slaagt de Vereniging Rembrandt erin 
de krant te halen met haar steun aan museale 
aankopen. Zo publiceerde de Alkmaarsche Courant 
op 3 februari onder de kop ‘Een Ruysdael waar je 
hebberig van wordt’ een jubelend stuk naar aan-
leiding van de verwerving van een schilderij door 
Salomon van Ruysdael, waarin ook de Vereniging 
Rembrandt wordt aangehaald. In het artikel wordt 
conservator Christi Klinkert van Stedelijk Museum 
Alkmaar geciteerd, die vertelt hoe cruciaal de 
steun van de Vereniging voor deze aankoop was.

Enkele andere aanwinsten waarover recent  
enthousiast is bericht, zijn het schilderij van Jan 
Altink voor het Groninger Museum en de Liotard 
voor het Amsterdamse Rijksmuseum. Ook in de 
sociale media wordt meer dan eens positief  
bericht over de Vereniging Rembrandt, met dank 
aan onze betrokken leden.



Brokkelige kazen, knapperig brood, oesters en garnalen, 
sappige vruchten… Slow Food: Stillevens uit de 
Gouden Eeuw in het Haagse Mauritshuis is geen  
tentoonstelling om met een lege maag te bezoeken. 
Aan de hand van 22 schilderijen, overwegend uit de 
periode tussen 1600 en 1640, wordt de ontwikkeling 
van het vroege maaltijdstilleven in de Noordelijke en 
Zuidelijke Nederlanden getoond. Het is de eerste  
tentoonstelling gewijd aan dit onderwerp.

‘Bij maaltijdstillevens denken mensen al snel aan de 
gedekte tafels van Haarlemse kunstenaars als Pieter 
Claesz en Willem Heda,’ vertelt hoofdconservator 
Quentin Buvelot, ‘maar minder bekend is dat dit genre 
zijn oorsprong vond in de Zuidelijke Nederlanden. 
Clara Peeters bijvoorbeeld was een echte pionier die 
met haar werk ver vooruitliep op dat van Claesz en 
Heda.’ Het stilleven van Peeters dat het Mauritshuis 
in 2012 verwierf met steun van de Vereniging Rembrandt 
is dan ook een van de sleutelstukken in de presentatie.

‘Sterker nog, het was door de aankoop van dit 
schilderij dat wij op het idee kwamen deze tentoon-
stelling te organiseren,’ zegt Buvelot. ‘Toen we de 
Peeters in het Mauritshuis ophingen naast een stilleven 
van Claesz viel ons de grote onderlinge verwantschap 
tussen beide werken op, zoals het lage standpunt,  
de weergave van de voorwerpen in close-up en het 
ingetogen kleurgebruik.  

De stillevens van Peeters hebben ongetwijfeld een 
enorme invloed gehad op andere schilders in de 
Nederlanden en dat proberen we inzichtelijk te 
maken in de huidige tentoonstelling.’

Wie bij een bezoek aan Slow Food op de tekst-
bordjes bij de schilderijen let, zal opmerken dat de 
Vereniging Rembrandt niet alleen bij het stilleven van 
Peeters wordt vermeld: van de acht getoonde werken 
uit bezit van Nederlandse musea zijn er in totaal vier 
met haar steun aangekocht, waarmee de betekenis 
van de Vereniging voor het openbaar kunstbezit nog 
eens wordt onderstreept. 

De tentoonstelling is tot en met 25 juni te zien.

IN DE SCHIJNWERPERS
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Sinds 1883 heeft de 
Vereniging Rembrandt de 
aankoop van dui zenden 
kunstwerken gesteund. 
Deze maken zo veel 
mogelijk deel uit van de 
vaste presentatie van 
musea, maar schitteren 
ook vaak in tentoon
stellingen. In elk Bulletin 
lichten we er één uit.

Slow Food in het Mauritshuis

Stilleven met kazen
Floris van Dijck
ca. 1620. Olieverf op paneel, 
82 x 111 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

In 1982 aangekocht met steun 
van de Vereniging Rembrandt 
en de Rijksmuseum-Stichting.

Stilleven met kazen, 
amandelen en krakelingen
Clara Peeters
ca. 1615. Olieverf op paneel,  
34,5 x 49,5 cm
MAURITSHUIS, DEN HAAG

In 2012 aangekocht met steun  
van de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar A.M. Roeters 
van Lennep Fonds, Utrechtse 
Rembrandt Cirkel en Caius Cirkel), 
de Stichting Vrienden van het 
Mauritshuis, de BankGiro Loterij 
en een particulier.

Stilleven met haringen en oesters
Floris van Schooten
ca. 1625-30. Olieverf op paneel,  
35 x 49 cm
FRANS HALS MUSEUM, HAARLEM

In 2011 aangekocht met steun van  
de Vereniging Rembrandt en het 
Fonds J-P. de Man.



46  VERENIGING REMBRANDT  VOORJAAR 2017

p  Jonge meester
Tenminste € 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
Tenminste € 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. Daarnaast 
geniet u dezelfde privileges als een ‘Jonge meester’. 
Dit is een lidmaatschap voor 2 personen. 

p  Gildemeester 
Tenminste € 2.500 per jaar
Een ‘Gildemeester’ heeft 
dezelfde privileges als een 
‘Leermeester’, maar wordt 
bovendien uitgenodigd voor 

het jaarlijkse Rembrandtdiner op een wisselende, 
spraakmakende locatie. Dit is een lidmaatschap 
voor 2 personen. 

p  Hollandse meester 
Tenminste € 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 ‘Gilde-
meester’. Dit is een lidmaatschap voor 2 personen. 

MAAK DEEL UIT VAN KUNST IN NEDERLAND

ANDERE VORMEN VAN SCHENKEN  

AAN DE VERENIGING REMBRANDT

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 tenminste  
€ 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 schenking 
aan de Vereniging Rembrandt vastlegt in een 
periodieke schenkingsovereenkomst (voor-
heen 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 tot en met 
2017 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 ons, via e-mail: 
bureau@verenigingrembrandt.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.



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

ONDERSTEUNDE MUSEA    

VRIJE TOEGANG TOT DE VASTE COLLECTIES VAN:

p AlkmAAr
Stedelijk Museum 

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
Breda’s Museum 

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 EnkhuizEn
Zuiderzeemuseum 

p EnsChEdE
Rijksmuseum Twenthe 

p FrAnEkEr
 Museum Martena 

p gorinChEm
Gorcums Museum 

p goudA
Museum Gouda 

p ’s-grAvEnhAgE 
Gemeentemuseum Den Haag
Haags Historisch Museum 
Koninklijke Bibliotheek (op
  afspraak) 
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
Gemeentemuseum 
  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
Borg 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 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 AmsTErdAm
Huis Marseille 
  (50% korting op entree)  

p AmsTElvEEn
Museum Jan van der Togt 

p BErgEn
Museum Kranenburgh 

p kAmpEn
Stedelijk Museum Kampen 

p roTTErdAm
Chabot Museum 
Nederlands Fotomuseum 

p TilBurg
Museum de Pont 

p vEnlo
Museum Bommel van Dam

Giacoma Balla. Paravento con linea  
di velocità (1916-17). Aanwinst voor  
het Kröller-Müller Museum, Otterlo.
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P Middeleeuwen
P 17de-eeuwse Schilderkunst 
P 18de-eeuwse Schilderkunst 
P 19de-eeuwse Schilderkunst 
P Moderne en Hedendaagse Kunst
P Prenten en Tekeningen
P Fotografie
P Beeldhouwkunst
P Keramiek
p Zilver 
P Glas
P Toegepaste Kunst
P Niet-Westerse Kunst

Gesteund door Themafonds
Prenten en Tekeningen
Erhard Schön
Turkse ruiter op dromedaris, ca. 1530
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, 

ROTTERDAM

Geef uw gift kleur 

Door uw gift toe te wijzen aan  
een van de 13 Themafondsen van  
de Vereniging Rembrandt steunt  
u heel gericht aankopen binnen 
een verzamelgebied. U ontvangt 
persoonlijk bericht op het moment 
dat er mede dankzij uw schenking 
een aankoop is gesteund binnen  
dit verzamelgebied. 
Kijk op pagina 46 van dit Bulletin 
voor meer informatie of neem 
c ontact op met het bureau: 
bureau@verenigingrembrandt.nl

THEMAFONDS    ZILVER

Word Leermeester of Gildemeester en wijs  
uw gift toe aan een van de 13 Themafondsen
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Gesteund door Themafonds
19de-eeuwse schilderkunst
Floris Arntzenius, 
Strandgezicht bij Scheveningen, ca. 1900
VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM

Gesteund door Themafonds
Moderne en Hedendaagse Kunst
Jan Wiegers
Portret van Johan van Zweden, 1925
GRONINGER MUSEUM

Zilveren chanoekia, bekend  
als de Rintel-menora
Vervaardigd door Pieter Robol II
1753. H 102 cm, L 131 cm
JOODS HISTORISCH MUSEUM, 

AMSTERDAM

Het Themafonds Zilver 
droeg bij aan de aankoop 
van de chanoekia door 
Pieter Robol II.


