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

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

U kunt gebruikmaken van de kaart voorin dit 
blad. Daarbij kunt u kiezen voor een lidmaat-
schap voor één jaar of voor een lidmaatschap  
tot het 35ste levensjaar van uw (klein)kinderen, 
in de overtuiging dat zij dan niet meer zonder  
de Vereniging Rembrandt willen en zelf hun 
lidmaatschap zullen voortzetten!

Geef uw (klein)kind een lidmaatschap 
van de vereniGinG rembrandt cadeau
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‘Als ik heel rijk was, was ik mecenas van beroep. 
Dankzij mijn lidmaatschap van de Vereniging Rembrandt 
kan ik dat nu een beetje zijn’ (citaat ledenenquête 2017) 

Het is al vaker gezegd: de Vereniging Rembrandt is nog 
even relevant als bij haar oprichting, nu 134 jaar gele-
den. Die relevantie behoudt zij door niet alleen goed 
te luisteren naar hoe de maatschappij zich verhoudt 
tot het openbaar kunstbezit, maar daar ook naar te 
handelen. De kerntaak blijft onveranderd: het behoud 
en het verrijken van de Collectie Nederland om die 
weer door te kunnen geven aan volgende generaties. 
Een taak die voorheen vaak in stilte werd uitgevoerd, 
maar deze tijd vraagt om een zichtbare Vereniging.

Daarom is de Vereniging Rembrandt nu in bewe-
ging, van reactief naar proactief. Deze zomer vroegen 
wij u per e-mail hoe u voor het eerst van ons hoorde  
– via via stond op één – en waarom u lid werd.  
De belangrijkste reden was om bij te dragen aan de 
versterking van de Collectie Nederland, op twee de 
Rembrandt kaart en op drie het willen doorgeven van 
ons gezamenlijke kunstbezit. Ook vroegen wij u naar 
wensen en verbeterpunten. Uit de vele antwoorden – 
700 leden vulden de enquête in – kwam naar voren  
dat velen nog meer benadrukt willen zien lid te zijn 
van een vereniging van gelijkgestemden. Ook blijkt  
er behoefte aan meer verdieping op de website.  
Aan beide wordt gewerkt!

Wij zijn blij met uw antwoorden op onze vraag 
waarom u lid bent geworden, want deze geven  
vertrouwen dat u ook lid zult blijven. De resultaten  
van de enquête bevestigen wat wij al wisten: u bent 
het belangrijkste kapitaal van de Vereniging Rembrandt. 
Dankzij u groeit de Vereniging en ook het besef onder 
museumbezoekers in uw omgeving dat de Collectie 
Nederland er niet zomaar is, en dat iedereen mecenas 
kan zijn.

Fusien Bijl de Vroe
Directeur van de Vereniging Rembrandt
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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 
Alkmaar, Haarlem, Leerdam, Leiden, 
Rotterdam en Zwolle.

Verzamelgebieden

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

In dit nummer
Nieuw in de Collectie Nederland
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De kunst van kijken en zien voor de medische professie

 Komt een jonge dokter bij de kunstenaar

LET GEERLING, IN SAMENWERKING MET JAN KEUNEN EN JUR KOKSMA

Net als organisaties die zich inzetten 
voor behoud en ontwikkeling van 
kunst en cultureel erfgoed, staat de 
zorg in Nederland voor reusachtige 
uitdagingen. De vraag neemt toe, 
budgetten nemen af en het elektro-
nisch patiëntendossier regeert. Wie 
kent het niet: de dokter die tijdens een 
consult meer zit te typen dan naar jou 
als patiënt én als persoon kijkt? De 
combinatie van tijdsdruk en nog meer 
moeten excelleren, maakt het voor 
artsen vrijwel onmogelijk om zich 
kwetsbaar op te stellen. Terwijl het 
juist voor dokters zaak is om open over 
dilemma’s te kunnen zijn en vragen 
zonder directe klinische relevantie te 
kunnen stellen. Wie ben ik en wat  
betekent dat voor hoe ik als dokter wil 
zijn en kan handelen? Zulke vragen 
liggen aan de basis van ieder profes-
sioneel en onderscheidend kunste-
naarschap. Maar de arts van nu heeft 
geen tijd om erbij stil te staan. In de 
dagelijkse praktijk is nauwelijks ruimte 
voor de gedachte dat gezondheid meer 
is dan een verzameling goed draaiende 
radertjes. Tegelijkertijd neemt de be-
hoefte om over dat soort vragen na te 
denken toe door een samenspel van 
vergrijzing en voortschrijdende techno-

logie. Parallel aan deze ontwikkelingen 
zoekt de kunstwereld naar nieuwe 
betekenisvolle verbindingen van kunst 
en cultureel erfgoed met de samenle-
ving als geheel. Het initiatief van het 
kunstprogramma van het Radboudumc 
en de Radboud Universiteit om in  
samenwerking met de Radboudumc 
Health Academy jonge artsen door de 
ogen van kunstenaars te leren kijken, 
laat zien dat geneeskunde, kunstwereld 
en mecenaat elkaar in die maatschap-
pelijke urgentie om over de grenzen 

van het eigen vak heen te kijken, kun-
nen vinden en versterken. Deze ambi-
tie gaat terug op de renaissance, toen 
kunst, humaniora en wetenschappen 
nog niet strikt gescheiden waren en 
private opdrachtgevers, bestuurders, 
geneesheren en kunstenaars elkaar 
opzweepten in een gezamenlijke zoek-
tocht naar kennis en vernieuwing. 

EEN PROEF IN OTTERLO

Uit wetenschappelijk onderzoek van 
prestigieuze Amerikaanse universiteiten 

In de minor De kunst van kijken en zien voor de 
medische professie van het Radboudumc en de 
Radboud Universiteit kunnen coassistenten en 
artsen in opleiding sinds vorig jaar samen met 
kunstenaars dingen ontdekken waar de patiënt  
in de spreekkamer beter van wordt, en zij zelf 
ook. Met in één jaar tijd ruim 50 nieuwe jonge  
Rembrandtleden tot gevolg. Het Nijmeegse  
initiatief laat bovendien zien waar geneeskunde 
en kunstmecenaat elkaar in de vragen van nu  
opnieuw kunnen vinden. 

Masterclass met Jan Rothuizen in Huize 
Heyendael, Nijmegen, 21 mei 2016

Masterclass met 
Lernert & Sander in 
het Van Abbemuseum, 
Eindhoven, 22 oktober 
2016
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blijkt dat professionele kunstobservatie 
de patroonherkenning en het diagnos-
tisch vermogen van artsen verbetert. 
Daarom gaan geneeskundestudenten 
in de Verenigde Staten al vele jaren 
naar musea om samen met een kunst-
historicus naar schilderijen te kijken 
en ze te analyseren. De diagnostische 
vaardigheden van geneeskunde-
studenten die zo’n cursus volgen,  
blijken statistisch beter dan van  
studenten die dat niet doen. Van  
kijken naar kunstwerken kun je dus 
een betere dokter worden.

Geïntrigeerd door deze bevindingen 
deed een gideonsbende van een 
kunsthistoricus, een oogarts die ook 
opleider is en een bioloog/filosoof 
van het Radboudumc en de Radboud 
Universiteit samen met fotodetective 
Hans Aarsman, bekend van zijn  
wekelijkse bijdrage in de Volkskrant 
en Roy Villevoye, docent aan de Rijks-
akademie van Beeldende Kunsten, eind 
2014 in het Kröller-Müller Museum 
een proef met een groep medisch 
specialisten, allen hoogleraar. Met één 
belangrijk verschil ten opzichte van 
de Amerikaanse aanpak. Meer zoals 
kunstenaars, wetenschappers en op-
drachtgevers tijdens de renaissance al 
experimenterend samen tot belang-
rijke nieuwe inzichten kwamen, werd 
de groep artsen uitgedaagd om door 
de ogen van Hans Aarsman en Roy 
Villevoye een voorstudie van Van 
Goghs Aardappeleters te observeren. 
Wat bleek? Slechts één van de artsen 
noteerde in zijn schriftje dat op het 
schilderij een groep mensen is afge-
beeld die samen een maaltijd nuttigen. 
Zonder uitzondering schoten ze direct 
in de details, zoals het mutsje of de 
lamp. Toen Aarsman en Villevoye hen 
dat simpele feit voorhielden, conclu-
deerden ze zelf wat dat betreft, ‘ziende 
blind te zijn geweest.’ 

GOOCHELTRUC

Deze proef deed de aanvankelijke 
aarzeling om kunstenaars een volwaar-
dige plek in het medisch curriculum 
te geven als sneeuw voor de zon ver-
dwijnen. Ook gaf de proef de doorslag 
om anders dan in het Amerikaanse 

Het medisch perspectief

Kunstenaar Roy Villevoye laat de dokters onder meer naaktmodel tekenen. 
Eerst in sessies van 10 minuten korte standen, dan een half uur lang de diepte 
in. ‘Teken wat je ziet, en niet wat je denkt te zien,’ geeft hij de studenten mee. 
‘Raar eigenlijk dat we tijdens de opleiding direct in een lichaam gaan snijden, 
zonder eerst de buitenkant verkend te hebben,’ merkt een van hen op. Na een 
half uur moet iedereen met de tekening van een ander aan de slag. ‘Oh nee, dat 
is de tekening die ik heb gemaakt!’ Maar voortborduren op een andermans werk 
gebeurt in de medische professie – net als bij kunstenaars – continu. De patiënte 
die meeloopt herkent dat: ‘Als jullie mij als patiënt zien, zie je het werk van 100 
voorgangers. Raak dát maar eens kwijt.’ Een ander inzicht van de jonge dokters 
in het klassiek college formele analyse  van universitair docent Wouter Weijers: 
‘Hoe geruststellend kan het voor een patiënt kan zijn net zo precies en geduldig 
eerst samen het beeld van een scan te lezen, en pas daarna met een conclusie 
te komen?’

Het kunstperspectief

Uniek aan de Nijmeegse aanpak is dat niet alleen jonge dokters er wijzer van 
worden, maar dat het ook de kunstenaars nieuwe samenwerkingen en inzichten 
oplevert. En nieuwe kunstwerken voor de collectie van ziekenhuis en universiteit. 
Zo fotografeerde Rob Johannesma in opdracht van het Nijmeegse kunstprogramma 
het proces dat de studenten doormaakten tijdens de masterclasses vanuit een 
gecombineerd perspectief als kunstenaar en patiënt, ‘in de overtuiging dat dit 
nieuwe onderdeel van het geneeskundecurriculum artsen beter in staat stelt 
naast de patiënt te staan en meer op persoonlijke behoeften toegesneden zorg 
te verlenen.’ Johannesma: ‘In de fotoserie heb ik getracht een nieuw, iconisch 
beeld samen te stellen van hoe jonge medische professionals samenwerken en 
nieuwe ideeën over gezondheidszorg ontwikkelen.’

Masterclass  
modeltekenen met 
Roy Villevoye en 
Hans Aarsman in 
Centrum Soeterbeeck, 
Ravenstein, 24 juni 2017

De foto’s bij dit artikel 
behoren tot de serie 
De kunst van kijken en 

zien voor de medische 

professie, 2016-17, door 
Rob Johannesma ge-
maakt in opdracht van 
het Radboudumc en de 
Radboud Universiteit
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voorbeeld, waarin de aandacht vooral 
uitgaat naar het observeren en correct 
interpreteren van kunstwerken, het 
accent te leggen op oog krijgen voor 
de context en samenwerking tussen 
dokters en kunstenaars. Als opdracht 
vanuit het gezamenlijk kunstprogramma 
van het Radboudumc en de Radboud 
Universiteit werden daarvoor in samen-
spraak met de kunstenaars opdrachten 
geformuleerd in het verlengde van zijn 
of haar manier van kijken en werken 
en verbonden met het proces van  
diagnosticeren. In de masterclasses 
leidde dat tot indringende vragen.  
Hoe komt het dat als we allemaal naar 
hetzelfde kijken, we allen iets anders 
zien? Hoe kom je van observeren tot 
een diagnose? Wat is een diagnose 
eigenlijk? Een eind- of een tussensta-
tion? Of zoals de deelnemers tijdens 
de masterclass die kunstenaar Frank 
Koolen afgelopen juli gaf, voorzichtig 
opperden, het succes van een goochel-
truc gebaseerd op een combinatie van 
kunst, kunde en illusie? Zulke funda-
mentele reflecties komen zonder de 
actieve inbreng van kunstenaars – wier 
professie het is om voortdurend te 
schampen langs de voorstelling van wat 
we menen te kennen – waarschijnlijk 
niet snel aan bod.

WEDERKERIGHEID

Na de geslaagde proef met medisch 
specialisten startte in 2016 een pilot 
met acht masterclasses. 32 studenten, 
AIOS (artsen in opleiding tot specia-
list) en coassistenten hadden zich 
aangemeld. Ze kwamen er acht vrije 
zaterdagen achter elkaar na een lange 
werkweek vroeg voor uit bed en 
over wonnen hun schroom om zonder 
ook maar iets van kunst te weten,  
een hele dag met vooraanstaande  
hedendaagse kunstenaars te werken. 
Soms in een museum. Maar het 
vaakst in een atelierachtige situatie 
op een plek buiten het ziekenhuis, 
met werktafels, potloden, papier, 
scharen, mesjes en lijm. Met uitzon-
dering van een klassiek kunsthisto-
risch college formele analyse, altijd 
met een kunstenaar en werkend aan 
een opdracht. Studie pun ten kregen 
de jonge dokters er niet voor, maar 
wel een lidmaatschap van de 
Vereniging Rembrandt – een bewuste 
keuze voor dit initiatief, dat door het 
opdrachtgeverschap van ziekenhuis en 
universiteit aan kunstenaars immers 
ook een vorm van mecenaat is. 
Verbaasd stelden de jonge artsen in 
opleiding tijdens de masterclasses vast 
ze vast dat ze tijdens hun opleiding 
eigenlijk nooit zo met elkaar samen-
werken, terwijl dat in de praktijk  
toch aan de orde van de dag is.

Omgekeerd gold dat ook voor de 
kunstenaars: die kenden de dokter  
alleen van de andere kant van de 
spreekkamertafel of als liefhebber  
van hun werk. Zonder uitzondering 
vonden ze het een eye opener hoe 
snel en gedreven artsen tot actie 
overgaan, niet eindeloos puntenslij-
pen en twijfelen, maar hands on, aan 
een oplossing werken. In iedere mas-
terclass ontwikkelde zich al gaande-
weg een diepgeworteld verlangen  
om elkaars verschillende werelden  
en zienswijzen te ontdekken en van  
elkaars overeenkomsten en verschil-
len te leren. Een ontroerend mooie 
vorm van wederkerigheid. Jonge  
dokters en kunstenaars bleken elkaar 
iets wezenlijks over de specifieke ken-
merken en dilemma’s van hun vak te  

vertellen te hebben. Met gezamenlijke 
nieuwe inzichten tot gevolg. In de 
woorden van Hans Aarsman: ‘Daar 
waar het stellen van diagnoses zoals 
artsen gewend zijn samenkomt met 
een vrijere vorm van observatie, daar 
komen werkelijkheid en kunst samen; 
dat is een kunstwerk in de Kantiaanse 
zin: daar waar alle wetenschappen  
de handen ineen slaan.’

IMPACT

De pilot had direct bij aanvang in 
2016 grote impact. Op de coassisten-
ten en AIOS die opgetogen vertelden 
dat ze maandagochtend in hun 
spreekkamer anders met patiënten 
communiceerden, en daarbuiten. 
Trendwatcher Farid Tabarki wijdde  
er zijn wekelijkse column in het 
Financieel Dagblad aan. Vaktijd-
schriften als Medisch Contact en het 
NtvG namen het initiatief voor publi-
caties. Het stimuleringsprogram ma 
The Art of Impact van het ministerie 
van OCW kwam met een financiële 
bijdrage. Nog voor het einde van pilot 
viel het besluit dat de masterclasses 
de komende vijf jaar een vaste plek  
in het curriculum hebben. Medio mei 
van dit jaar ging een nieuwe groep 
AIOS en coassistenten van start. 
Geïnspireerd door het Nijmeegse 
voorbeeld zijn andere universiteiten 
bezig om studenten tijdens hun  
opleiding met kunst in aanraking te 
brengen. In Nijmegen betrekken we 
er nu ook patiënten bij en bouwen 
we in de traditie van klassiek brede 
universiteit die we zijn voort op het 
renaissanceperspectief van een  
nieuw verbond tussen geneeskunde,  
wetenschap, kunst en mecenaats 

Let Geerling is kunsthistoricus en  

ontwikkelaar/coördinator van het 

programma Radboud Kunst & Cultuur; 

Jan Keunen is oogarts en opleider in 

het Radboudumc, voorzitter van de 

kunstadviesraad Radboud Kunst & Cultuur 

en lid van de Vereniging Rembrandt;  

Jur Koksma is bioloog/filosoof en 

universitair docent en onderzoeker  

‘leren voor de medische professie’  

van de Radboudumc Health Academy

Masterclass met  
Ruth van Beek in  
Het Koelhuis, Zutphen, 
25 juni 2016
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Anders
kijken

langs zonder het werk een blik waar-
dig te keuren. Soms viel het wél op 
en maakten klanten een selfie met de 
spiegel in de achtergrond. 

Wij waren op alle scenario’s voor-
bereid. Het was tenslotte mogelijk 
dat iemand het werk zou herkennen 
en deze ontdekking via sociale media 
wereldkundig zou maken. Maar dat 
gebeurde niet en zo lichtten we op 
maandagochtend 10 april de medewer-
kers van de Bijenkorf over de actie in. 
Voor 11 uur, op het moment dat het 
warenhuis de deuren opent, was een 
aantal vertegenwoordigers van de 
pers uitgenodigd en introduceerden 
wij de hashtag #meetthelamb. Rob 
Mulder en ik plaatsten een keurig 
tekstbordje naast de spiegel. Wat 
Duchamp met zijn signatuur op het 
urinoir bereikte, deden wij nu met 
een bijschrift: van een gebruiksvoor-
werp een kunstwerk maken... 
Langzaam maar zeker deed het nieuws 
de ronde en kwamen steeds meer 
mensen gericht naar de Bijenkorf om 
het werk van Koons te zien. Door het 
tekstje gingen mensen ineens heel 
anders kijken. Dit bewijst dat musea 
niet overbodig zijn, want ze verande-
ren je bliks

Andreas Blühm

Algemeen directeur van het Groninger 

Museum

Op 10 april 2017 was het precies  
100 jaar geleden dat Marcel 
Duchamp (1887-1968) een urinoir 
voorzien van een handtekening  
op een tentoonstelling indiende.  
Hij noemde het object Fountain  
en transformeerde op deze manier 
een banaal gebruiksvoorwerp tot 
een kunstwerk. Sindsdien kan  
alles kunst zijn en staan kenners  
en leken soms radeloos voor de 
scheppingen van kunstenaars die 
alle middelen gebruiken die zij  
tot hun beschikking hebben. 

Wij museumdirecteuren klagen graag 
over de uit de hand gelopen prijzen 
op de kunstmarkt, maar dragen daar 
zelf een flink steentje aan bij. Toen  
de Groningse journalist Rob Mulder 
mij weer eens met deze vermoeiende 
kwestie lastigviel, kon ik de vraag  
helaas niet ontwijken – we zaten  
namelijk twee uur lang samen in een 
auto. Ik mompelde iets over ene Jeff 
Koons voor wiens werken op veilingen 
inmiddels astronomische bedragen 
betaald werden en dat we in het 
Groninger Museum ook een werk van 
hem hadden. Gelukkig zag het museum 
op tijd dat Koons een belangrijk kuns-
tenaar zou worden: Christ and the 
Lamb werd al vroeg gekocht, in 1994. 
De Vereniging Rembrandt heeft het 
steunverzoek destijds ruimhartig ge-

honoreerd, waarvoor ook nu nog 
grote dank. 

EEN EXPERIMENT

Vlak voordat wij onze eindbestem-
ming bereikten hadden wij een plan: 
We draaien het verhaal van Marcel 
Duchamp om en tonen een kunstwerk 
als gebruiksvoorwerp! We presenteren 
de Koons buiten het museum aan een 
onvoorbereid publiek en kijken wat  
er dan gebeurt. Het lustrum van 2017 
was een perfecte aanleiding en het 
feit dat het werk in kwestie ook als 
gewone spiegel te gebruiken is kwam 
daarbij heel goed uit. Het warenhuis 
de Bijenkorf in Amsterdam leek de  
ultieme plek: centraal gelegen en druk 
bezocht. Medewerkers en bezoekers, 
iedereen zou deze spiegel anders waar- 
nemen en gebruiken hoopten wij.

Zou een meesterwerk van Koons 
zijn betekenis ook in een niet-muse-
ale omgeving kunnen overbrengen? 
Hoe zouden nietsvermoedende be-
zoekers van een warenhuis reageren 
op de exuberante spiegel? Kan het 
project een discussie losmaken over 
de avant-garde toen en nu? Op zater-
dag 8 april ’s ochtends was het zover 
en opende de Bijenkorf zijn deuren; 
medewerkers zagen een glimmende 
spiegel zonder tekst of uitleg tegen-
over de tassenafdeling hangen. 
Klanten en flaneurs liepen er veelal 

Christ and the Lamb
Jeff Koons
1988. Spiegel met ver-
gulde lijst, H 200,7 cm
GRONINGER MUSEUM

Aangekocht in 1994 met 
ondersteuning van de 
Vereniging Rembrandt
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Het fellowship van de Vereniging Rembrandt is in 2009  
ingesteld om de kennis van en de belangstelling voor het 
openbaar kunstbezit in Nederland te vergroten. Dat gebeurt 
aan de hand van tentoonstellingen, publicaties, lezingen 
en een jaarlijkse cursus voor studenten door onze fellow, 
de Utrechtse hoogleraar Kunstgeschiedenis Peter Hecht, 
inmiddels emeritus. 

PETER HECHT

De daarmee samenhangende problematiek vormde het 
onderwerp van de zomercursus die ik dit jaar vanuit het 
fellowship van de Vereniging Rembrandt aan vijftien  
studenten heb gegeven. Die studenten kwamen allemaal 
uit een Onderzoekmaster Kunstgeschiedenis bij een 
Nederlandse universiteit, dat wil zeggen uit de selectieve 
bovenbouw van twee jaar, die erop gericht is toekomstig 
kader op te leiden. De studenten moeten voor die oplei-
ding deelnemen aan twee van zulke korte cursussen, 
waarvan de landelijke Onderzoekschool Kunstgeschiedenis 
er jaarlijks vier aanbiedt. U gaapt al, en ik begrijp dat, 
maar korter kan ik het niet uitleggen.

Er meldden zich dertig studenten en de vijftien die ik 
kon plaatsen, studeerden aan vier verschillende universi-
teiten in Nederland en kwamen uit negen verschillende 
landen. Hun motivatiebrieven waren vaak een plezier  
om te lezen. Stages en studieverblijven in het buitenland 
zijn eerder regel dan uitzondering, er wordt gemusiceerd 
en soms wordt er ook een exacte studie opgegeven om  
verder te gaan in de kunsten. Er wordt aan sport gedaan 
en ook professioneel gekookt. 

DE OPMAAT

Wat ik had beloofd aan de orde te stellen, was de ver-
nieuwing van musea en dat te doen aan de hand van drie 
voorbeelden, gekozen uit de categorieën groot, midden 
en klein. Daarbij zou op zoveel mogelijk aspecten worden 

gelet – van het gebouw en de collectie tot en met het  
beoogde publiek en de financiële levensvatbaarheid. De 
problemen wilde ik daarbij niet ontkennen. Dat de geïn-
formeerde bezoeker met een vanzelfsprekende belangstel-
ling voor de vaste collectie een zeldzaamheid is geworden 
bijvoorbeeld, en dat een collectie daarom nu vaak in de 
vorm van een evenement wordt aangeboden. Mijn hoop 
was, dat de studenten de daarmee samenhangende  
problematiek ook zelf zouden gaan zien en aan de orde 
stellen, want in de tweede week van de cursus moesten 
ze een essay schrijven over een van de nieuwe opstellin-
gen in Nederland, waarbij ze konden kiezen uit Museum 
Boijmans Van Beuningen, het Van Gogh Museum, het 
Centraal Museum en het Stedelijk Museum Alkmaar. 

We oefenden een beetje op het Rijksmuseum: dat werd 
vier jaar geleden heropend en is een geweldig succes.  
Ik gaf college over de mogelijkheden en beperkingen van 
het gebouw, dat ook een monument is – in de vorm van 
een stadspoort, nota bene – en we spraken over de vraag 
wat te doen met een geweldige verzameling schilder- en 
beeldhouwkunst, waarvan de meeste bezoekers maar  
enkele tientallen werken willen zien. Over wat er gebeurt 
als je geschiedenis en kunst in een gemengde opstelling 
presenteert en een enorme collectie kunstnijverheid  
opstelt als een proeverij, en over wat het betekent als je 
in geen honderd jaar eigentijdse kunst hebt verzameld en 
een eeuw later aan een inhaalslag begint. Na een ochtend 
praten, gingen we in het Rijksmuseum kijken – en ontdek-
ten dat de eregalerij niet alleen uitstekend gehangen is, 
maar bij zoveel bezoekers ook een zegen. We hadden 
plezier in de vaste opstelling van de 17de-eeuwse kunst, 
analyseerden hier en daar een zaal, en werden moedeloos 
van de 20ste eeuw op zolder. 

ANTWERPEN, LEIDEN, DEVENTER

Daarna begon het echte werk: het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten in Antwerpen, tot 2019 dicht voor 
renovatie. We hadden al voordat de cursus begon, op een 
dag in juni, gekeken naar de manier waarop delen van de 
verzameling van het Koninklijk Museum in de stad waren 

Zomercursus vanuit het fellowship:

 Reinventing our museums 
De meeste musea beheren verzamelingen en geven die 
door, maar staan daarom nog niet stil. Willen zij hun  
missie goed vervullen, dan is verandering op gezette tijden 
onvermijdelijk. Het gebouw vraagt om onderhoud, of het 
is te klein voor de collectie of de steeds talrijker bezoekers 
geworden. De opstelling van de verzameling is niet meer 
fris of geloofwaardig, of er is geen geschikte ruimte om 
tentoonstellingen in te houden. Soms moeten musea  
opnieuw worden uitgevonden.

Peter Hecht met studenten in het atrium van het Rijksmuseum (Foto: Annelien Krul)



uitgezet: een keuze van topstukken die toen nog net 
waren te zien in het voormalig woonhuis van burgermeester 
Rockox, ooit een belangrijk opdrachtgever van Rubens, 
en daarna hadden we de hoogst ongewone herplaatsing 
van een reeks altaarstukken in de kathedraal bezichtigd. 
Ook dat gaf stof tot denken, want ezelschilderijen zij aan 
zij gehangen in een woonhuis uit de tijd van ontstaan, 
hoezeer dat huis ook is gerestaureerd, zien er toch heel 
anders uit dan in een 19de-eeuws museum, en een altaar-
stuk heeft absoluut baat bij de omgeving waar het ooit 
voor werd gemaakt – terwijl het in het museum toch een 
beetje in een gymnastiekzaal hangt. De directeur van het 
museum, Manfred Sellink, had ons als lesmateriaal zijn 
beleidsnota gegeven en vertelde uitvoerig en openhartig 
over zijn plannen en hun waarom. Ook hij moet werken 
met een monument uit de tijd van het Rijksmuseum als 

gebouw, maar de binnenplaatsen van het museum, die  
in Amsterdam tijdens de renovatie van hun latere inbouw 
zijn ontdaan, worden in Antwerpen nu juist gevuld. En 
Antwerpen wordt weliswaar jaarlijks bezocht door één 
miljoen toeristen, maar het Koninklijk Museum had voor 
zijn sluiting maar 200.000 bezoekers per jaar. 

Na London is Antwerpen met zijn 170 nationaliteiten 
de stad met de meest diverse bevolking van Europa, en 
van de generatie die nu een jaar of twintig is, heeft zestig 
procent een niet-westerse achtergrond. Het zwaartepunt 
in de verzameling van het museum ligt bij Rubens, pro-
pagandist voor de strijdende kerk en geleerd humanist 
bovendien. Zijn wereld en zijn kunst zijn niet vanzelf-
sprekend meer. De nieuwe opstelling in Antwerpen zal 
daarom ook niet kunsthistorisch-chronologisch zijn, maar 
eerder thematisch – met religieuze en seculiere accenten bij 
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Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal in 
Antwerpen met in het 
midden een drieluik  
van Quinten Metsijs  
(Foto: Wim Hendrix) 

Er is weinig uitdagender 
voor mij dan mijn  
plannen en visie toe te 
lichten en te verdedigen 
voor een gemotiveerde  
en goed geïnformeerde, 
maar kritische en 
onbevangen groep 
studenten. Dank aan de 
Vereniging Rembrandt,  
de Onder zoekschool 
Kunstge schie denis en 
vooral aan Peter Hecht  
om zo te werken aan de 
toekomst! Want zonder 
steeds nieuwe bevlogen 
en gedreven generaties 
verhalen  ver tellers zijn  
al die instellingen, 
gebouwen en collecties 
een lege huls. 

Manfred Sellink, Koninklijk 
Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen

Een keuze uit het 
Koninklijk Museum 
zoals in het  
Rockoxhuis te zien 
(Foto: Jesse Willems)  
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de oude kunst, en zalen rond licht, lijn en kleur na 1880. 
Misschien krijgt het museum zelfs een andere naam.

Een bezoek aan de ook voor renovatie en nieuwbouw 
gesloten Lakenhal in Leiden met een lezing van Meta 
Knol was niet minder boeiend – met om te beginnen een 
uitstekend verhaal over hoe zij als kersverse directeur de 
onvoldoende gedocumenteerde collectie van het museum 
in 2010 letterlijk op de lopende band had laten zetten.  
De staf bekeek en benoemde wat er was, de bezoekers 
keken mee. Die heldere eenvoud kwam ook naar voren 
in de analyse van het gebouw en het gewenste gebruik 
daarvan, in de zinnige omgang met de eigentijdse kunst 
en de opdrachten aan eigentijdse kunstenaars, en in de 
bescheiden ramingen van te verwachten aantallen bezoe-
kers. Leiden bouwt geen tentoonstellingsvleugel ter grootte 
van een kunstijsbaan, waar straks niemand meer komt 
kijken of waar alleen maar rommel is te zien. De studenten 
waren enthousiast en genoten ook van het bezoek aan 
de bouwplaats, met helmen op en laarzen aan. 

Onze derde en laatste excursie ging naar Deventer. 
Stedelijk Museum De Waag ging daar een paar jaar  
geleden kopje onder, maar is nu, net als het Speelgoed-
museum, weer opgestaan. Er wordt in Deventer weer  
gewerkt aan de toekomst van het verleden, zoals de plannen 
met het erfgoed worden genoemd. De stedelijke trots is 
terug, de verwachtingen zijn weer realistisch en er wordt 
in overleg met deskundigen binnen en buiten de stad  
gezocht naar samenwerking met andere steden langs de 
IJssel. Er worden plannen gemaakt om te herdenken dat 
de Britse monnik Lebuïnus in 768 op de plaats van het 
tegenwoordige Deventer arriveerde – volgend jaar 1250 
jaar geleden. Een zo fraaie stad van zo hoge ouderdom 
kan wel een museum gebruiken.   

DE STUDENTEN SCHRIJVEN

Groot, midden en klein waren de drie bezochte en  
besproken musea; de vier nieuwe opstellingen die de 

studenten vervolgens zelf moesten analyseren vielen ook 
in die drie categorieën. En iedereen had zijn voordeel 
met het werk uit de eerste week gedaan. Bijna iedereen 
bleek goed te letten op bedoeling en effect van een  
verbouwing, zich af te vragen wat een nieuwe opstelling  
beoogt en of die daarin is geslaagd, en vooral ook: zich met 
kracht van argumenten uit te spreken over de kwaliteit 
van wat er was gedaan. Dus ook wie smalend schreef 
over de vliegveldarchitectuur van de nieuwe ingangshal 
van het Van Gogh Museum, had toch begrepen wat de 
functie van die ondergrondse opvang was, en terwijl de 
één meende dat het goed is dat het museum zoveel aan-
dacht besteedt aan het leven van Van Gogh, omdat de 
bezoekers dat het liefste willen, meende de ander juist 
dat de kunst van de man daardoor tot een illustratie van 
zijn leven werd gereduceerd. Maar ze hadden dus allebei 
begrepen wat er aan de hand was en pas daarna geoor-
deeld. Een Poolse studente vond de historische opstel-
ling in Alkmaar met zijn talking heads in 17de-eeuwse 
pakjes childish and alienating, een andere, Amerikaanse, 
meende juist dat zij, die niets wist van het beleg en ont-
zet van Alkmaar en het belang daarvan, daarover op een 
fijne manier was bijgepraat. De gesprekken over en de 
belangstelling voor elkaars argumenten: met zulke mensen 
wil je later graag in een museum werken. Mooi was ook, 
dat iedereen begreep dat de nieuwe opstelling van het 
Centraal Museum bedoeld was als smaakmaker, maar dat 
het resultaat tot confusion instead of inspiration had ge-
leid. De geschiedenis van Utrecht in één zaaltje met een 
handvol spullen samenvatten onder het kopje: Zorgen 
toen en nu, dat is wel heel kort door de bocht. Koch en 
Dumas samen als de donkere zijde van de maan, dat is 
dun. Wat dan overblijft is hooguit poetic and entertaining. 
En een boze toerist die schreef: Ne venez pas ici! Ik zou  
er nog veel meer over kunnen vertellen, maar mijn 1500 
woorden zijn op. Volgend jaar weer: over het nut van 
verzamelens

Meta Knol met 
studenten op de 
bouwplaats in Leiden 
(Foto: Annelien Krul)

An exclusive tour of the 
Lakenhal Museum 
construction site was only one 
of the many memorable field 
trips I had during the course. 
Under Dr Hecht’s guidance, I 
acquired tremendous insight 
into how museums work 
towards achieving the best 
possible presentation for their 
collections and overcoming 
the challenges that are 
presented to them. It was a 
privilege to have museum 
directors sharing their own 
experience with us. It was 
wonderful and inspiring. 

Valerie Ng, Universiteit 
Utrecht
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OGENBLIK

Wat doen die beren daar?

Het is meer dan een halve eeuw 
de belangrijkste plek voor mijn 
onderzoek geweest. Gelukkig 
voor mij is hier maar heel weinig 
veranderd, wat onder andere  
betekent dat het er nog steeds 
heel stil is. De Pinacotheek zit 
niet in het programma van de 
dagjesmensen, die elke dag te 
hoop lopen in de Dom en op het 
komvormige plein, de Campo. 
Waarschijnlijk zijn er ooit toeris-
ten geweest die na een bezoek 
aan de Pinacotheek ‘Madonna-
blind’ zijn geworden, een ziekte 
die de grote Rembrandtkenner 
Horst Gerson feilloos bij zichzelf 
diagnosticeerde. 

Hoe dat ook zij, bijna elke keer 
als ik terugkom, ontdek ik iets 
nieuws aan die meer dan ver-
trouwde schilderijen. Ditmaal  
gebeurde dat al meteen in de 
tweede zaal. Daar bevinden zich 
twee luiken van ca. 120 x 70 cm, 
met scènes uit het leven van vier 
heiligen, geschilderd omstreeks 
1280. Eén ervan is een schildering 
van de stigmatisatie van de  
H. Franciscus van Assisi op de berg 
Alverna. Het is een bijzondere 
voorstelling van het moment 
waarop Franciscus zo intens bidt 
tot de Gekruisigde, dat hij de 
kruiswonden van Jezus kan voelen. 
Hij is hier ‘opgericht naar de eeu-
wige godheid’ afgebeeld, zoals 
dat heet in de taal van de mystiek.

In de kunstgeschiedenis is er 
een langdurige discussie geweest 
over de toeschrijving van dit werk. 
Zijn dit de vroegste schilderijen van 

de eerste grote Sienese schilder 
Guido da Siena of zijn ze door een 
leerling geschilderd? Door die 
discussie heeft bijna niemand zich 
bekommerd om de drie uit de 
kluiten gewassen beren, die hier 
de bossen van Alverna tot hun 
lustoord hebben gemaakt. Een 
half jaar geleden zag ik ze pas voor 
het eerst toen ik mijn reisvrienden 
rondleidde in het museum. Ik 
stond paf en kon alleen uitroepen: 
‘wat moeten die beren daar!?’

In de 13de-eeuwse kunst komt 
wel eens een schamel beertje voor, 
maar deze beesten mogen er zijn! 
Hoe is het mogelijk dat ik ze niet 
eerder heb gezien? Het moet iets 
te maken hebben met conditio-
nering. Ik keek alleen naar die 
Franciscus die zich uitrekt naar 
het kruis met de vleugels van de 
serafijn. Mijn collega’s discussi-
eerden over de toeschrijving van 
het schilderij en niemand be-
steedde aandacht aan die beren, 
ook al zijn ze prominent in beeld 
gebracht. Ik reisde naar Nederland 
terug met maar één vraag: ‘wat 
moeten die beren daar?’ Daarover 
gaat het volgende ‘Ogenblik’. 
Denkt u het te weten, geachte 
lezer, dan graag uw reactie (via 
bureau@verenigingrembrandt.nl)s

Foto: A
rjan Bronkhorst

Vorig jaar was ik weer eens terug in Siena. Met een groepje 
vrienden maakte ik een rondgang door de Pinacoteca  
Nazionale, het enige museum waar je een goed overzicht kunt 
krijgen van de geschiedenis van de Sienese schilderkunst. 

Franciscus van Assisi  
ontvangt de stigmata
Siena
ca. 1280. Tempera en bladgoud op 
paneel (deel van een altaarvleugel), 
122,5 x 71 cm
PINACOTECA NAZIONALE, SIENA
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ANTON ANTHONISSEN EN EVERT VAN STRAATEN

In de beginjaren van De Stijl zijn de 
standpunten over de relatie tussen  
architectuur en de andere kunsten 
streng. Er is de vaste overtuiging om 
de beeldmiddelen per discipline tot 
een minimum terug te brengen. In het 
resultaat moet de macht van de geest 
over de natuur uitgedrukt worden. 
De schilder werkt met kleur, de beeld-
houwer met massa en de architect 
met ruimte, constructie en materiaal. 
Het doel is om uiteindelijk harmonie 
te bereiken door tegendelen met  
elkaar in balans te brengen. De kleur 
biedt dan bijvoorbeeld een tegenwicht 
tegen de zwaarte van de constructie, 
maar de constructie zelf moet ook 
tegen de zwaartekracht ingaan, wat 
een architect bijvoorbeeld kon be-
werkstelligen door een gebouw een 
zwevend aanzicht te geven. Een schil-

der wordt geacht nooit het terrein 
van de beeldhouwer te betreden of 
dat van een architect en dat geldt 
anders  om ook. Schilderkunst beperkt 
zich, bijvoorbeeld, tot het platte vlak 
en mag ook nog eens onder geen  
beding illusionistisch zijn of herken-
baar de ‘natuurlijke’ werkelijkheid  
in beeld brengen. 

Mondriaan beschouwt zich als  
een schilder en houdt zich tijdens  
zijn loop  baan aan dit principe van 
 arbeidsverdeling. Van Doesburg splitst 
zich in verschillende kunstenaarsper-
soonlijkheden en bouwde als schilder, 
architect, dichter en typografisch vorm-
gever oeuvres op. Net als Mondriaan 
blijft hij moeite hebben met hybride 
kunstvormen als het reliëf. Het ruit-
vormige schilderij, zoals de zeer  
recent met substantiële steun van de 

Vereniging Rembrandt door het Leidse 
museum De Lakenhal verworven 
Contra-compositie VII uit 1924 (pp.  
30-33), vindt hij al ver genoeg gaan. 
Juist de jonge medewerkers van De 
Stijl, de Duitser Friedrich Vordemberge- 
Gildewart en de Nederlander César 
Domela, maar ook ouderen als de 
Fransman Jean Arp en een grote kring 
daaromheen, storten zich vanaf midden 
jaren twintig met enthousiasme op 
deze kunstvorm, waarin schilderkun-
stige en sculpturale elementen samen-
komen. Ze brengen in hun reliëfs 
beeldtaal van De Stijl samen met die 
van de kubisten als Picasso, en van 
Russische constructivisten als Tatlin. 
Ook Kurt Schwitters, dadaïst en vriend 
van Van Doesburg, maakt regelmatig 
gebruik van dit medium om te spelen 
met de diffuse overgang van vlakheid 

Dit is het tweede 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 te brengen zijn met 
De Stijl en de inspiratie die van deze beweging uit is gegaan. In deze 
aflevering aandacht voor de opvattingen van De Stijl over ruimtelijke 
vormen van kunst.

VAN HET PLATTE VLAK NAAR RUIMTELIJKE VORM

Relief mit gelbem Rechteck 2
Kurt Schwitters
1928. Olieverf, koper, staal en hout, 
 65 x 46,4 x 18 cm
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, OTTERLO

Aangekocht in 2004 met steun  
van de Vereniging Rembrandt

Theo van Doesburg en 
Cornelis van Eesteren, 
Maquette van het 
Maison d’Artiste, 1923 
(Collectie Het Nieuwe 
Instituut in bruikleen 
van collectie Van 
Eesteren-Fluck & Van 
Lohuizenstichting, 
Amsterdam)
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naar ruimtelijkheid. In zijn Reliëf met 
gele rechthoek 2 combineert hij de 
strengheid van de rechte hoeken van 
De Stijl met een ronde en een vrij 
zwevende, schuin geplaatste vorm.

Tot ver na de Tweede Wereldoorlog 
hebben kunstenaars het Stijl-idioom 
naar reliëfs vertaald, meestal vermengd 
met andere artistieke impulsen. De 
Braziliaanse Lygia Clark bijvoorbeeld 
liet zich daarbij inspireren door 
Mondriaan, Malevich en Van 
Doesburg, en de Amerikaan Charles 
Biederman voorzag zijn constructivis-
tische reliëfs van een rijk, naar de im-
pressionisten verwijzend kleurenpalet.

ARCHITECTUUR ALS SCULPTUUR

Binnen de Nieuwe Beelding wordt de 
scheidslijn tussen architectuur en 
sculptuur minder scherp getrokken 

dan tussen de schilderkunst en an-
dere disciplines. Een bouwwerk is in 
de eerste plaats een beeldend geheel 
en dient pas in de tweede plaats ook 
een functioneel doel. Deze voorkeur 
verklaart deels de wisselvallige  
waardering – in een steeds zakelijker,  
pragmatischer en functionalistisch  
ingestelde wereld – voor architectuur 
die dicht bij de uitgangspunten van 
De Stijl is gebleven. De huizenma-
quettes die Van Doesburg en Cor van 
Eesteren in 1923 in Parijs tonen maken 
indruk door hun radicaliteit: het zijn 
plastische composities van schijnbaar 
zwevende gekleurde muurvlakken, 
van links naar rechts en van boven 
naar onder verspringende ruimtes 
zonder herkenbare verdiepingen, af-
wisselend klein en groot. Functioneel 
en bouwbaar zijn ze niet, maar wel 

prikkelend. Wanneer in de jaren  
vijftig en zestig beeldend kunstenaar 
Joost Baljeu en architect Dick van 
Woerkom dit werk als uitgangspunt 
nemen voor hun eigen ontwerpen, 
blijkt het utopische karakter ervan 
nog steeds te gelden: er is niets van 
gerealiseerd.

De strenge regelgeving en de op-
vattingen over een gebouw als een 
sculptuur staan in dienst van een ide-
alistisch doel: de mens een omgeving 
aanbieden die hem moreel op een 
hoger niveau brengt. Materialisme en 
consumentisme horen daar niet bij, 
de inzet van licht en kleur wél. Nog  
in 1930 beschrijft Van Doesburg de 
nieuwe schilderkunst als ‘liturgie van 
het licht’. Hij ziet een belangrijke rol 
voor gekleurd glas als element dat de 
ruimtebeleving mede stuurt. Zijn 

Ontwerp voor een  
eengezinswoning
Joost Baljeu en Dick van Woerkom
1961. Maquette van hout, triplex,  
multiplex en olieverf,  
23,5 x 80,4 x 80 cm
HET NIEUWE INSTITUUT, ROTTERDAM

Aangekocht in 1992 met steun  
van de Vereniging Rembrandt

Serie van vier bovenlichten
Theo van Doesburg
1917. Glas in lood, elk 31,2 x 22,5 cm 
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN

Aangekocht in 2002 met steun  
van de Vereniging Rembrandt
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vroegste kunsttoepassingen in de  
architectuur bestaan dan ook uit glas-
in-loodramen, zoals de bovenlichten 
in een door Oud ontworpen woning, 
waarin nog met enige moeite een  
geabstraheerde compositie van een 
zittende figuur is te herkennen, steeds 
één keer gespiegeld en dat dan vier 
keer herhaald. Hij past dit medium 
regelmatig en nog tot vlak voor zijn 
dood in 1931 toe. 

VERNIEUWING VAN UITGANGSPUNTEN

De Stijl is aanvankelijk nogal kritisch 
over de toegepaste kunsten en hun 
beoefenaars. Van Doesburg stelt vanaf 
1918 regelmatig dat er in de nieuwe 
stijl geen plaats meer is voor een aparte 
categorie toegepaste kunst. Ook 
Mondriaan is, net als Van Doesburg, 
van mening dat de nieuwe gebruiks-

voorwerpen vanzelf zullen ontstaan 
uit de samenwerking tussen schilder, 
beeldhouwer en architect. De leden 
van De Stijl knutselen in de begintijd 
dan ook heel wat af. Wanneer Rietveld 
rond 1919 – dan nog als timmerman 
behorend tot de door De Stijl verfoeide 
categorie van ambachtskunstenaars – 
zijn beroemde leunstoel en kinder-
stoel maakt, stapt Van Doesburg, in 
tegenstelling tot Mondriaan, over zijn 
bezwaren heen en haalt ze De Stijl 
binnen als sculpturale oplossingen 
voor het meubel van de toekomst.

Rietveld voegt zich vervolgens bij 
De Stijl. Hij leert iets heel wezenlijks 
van de uitgangspunten van de  
beweging: namelijk dat materialen  
en technieken niet moeten worden 
gebruikt om een zuiver functioneel 
ding te maken of er iets anders mee 

te imiteren. Het gaat er om ze beel-
dend te gebruiken, door te proberen 
na te gaan wat de essentiële kenmer-
ken van het materiaal zijn en een 
techniek op zijn intrinsieke betekenis 
te doorgronden om vervolgens daar-
mee te gaan werken. Rietveld heeft 
dat nadien consequent en met open 
geest gedaan. Hij demonstreert daar-
mee ook dat zuivere toepassing van 
principes van de Nieuwe Beelding 
niet noodzakelijkerwijs tot het vaste 
vormrepertoire van Mondriaan hoeft 
te leiden, maar juist een veelheid van 
vormen kan opleveren.

Van Doesburg blijft net als Rietveld 
zoeken naar vernieuwing van de uit-
gangspunten en ontwikkelt daarbij in 
de jaren twintig achtereenvolgens het 
elementarisme en de concrete kunst, 
die hij presenteert als verbeteringen 

Le commencement du monde 
Constantin Brancusi
1924. Brons, 16,5 x 28,5 x 15,5 cm
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, OTTERLO

Aangekocht in 1995 met steun  
van de Vereniging Rembrandt

Ongekleurde lattenleunstoel
Gerrit Rietveld
ca. 1918-20. Gebeitst beuken- en  
platanenhout, 89,5 x 60,4 x 82 cm
CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT

Aangekocht in 2004 met steun  
van de Vereniging Rembrandt
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van het neoplasticisme van Mondriaan. 
‘Elementair’ betekent voor hem het 
naar boven halen van polariteiten om 
uiting te geven aan een dynamische, 
contrastrijke kunst- en levensbe-
schouwing. In zijn eigen kunst wordt 
de diagonale lijn daarvoor het belang-
rijkste uitdrukkingsmiddel. In het 
werk van Jean Arp en de Roemeen 
Constantin Brancusi, beiden door  
Van Doesburg aan De Stijl verbonden, 
herkent hij dat in de wijze waarop zij 
tot ronde en gebogen elementaire 
vormen komen. In een artikel voor  
De Groene Amsterdammer in 1930 
schrijft hij bewonderend over Brancusi’s 
volmaakte plastische vorm en afwe-
zigheid van dramatiek en sentiment, 
en dat hij een religieuze kracht in 
diens werk voelt die hem een gevoel 
van bevrijding geeft. Deze karakteri-

sering past heel goed bij een werk als 
Le commencement du monde, dat Van 
Doesburg in Brancusi’s atelier kan 
hebben gezien. Het is ook voorstelbaar 
dat dit werk van Brancusi hem heeft 
doen denken aan zijn eigen experimen-
ten op weg naar een nog onbekende, 
nieuwe kunst, zoals zijn poging uit 
1916 om een kosmisch visioen te ver-
beelden. Het laat in ieder geval zien 
dat de wereld van De Stijl niet zo vast 
ligt als nog wel eens gedacht wordts

Anton Anthonissen en Evert van Straaten zijn 

de auteurs van het bij Waanders Uitgevers 

verschenen boek De Stijl 100 jaar inspiratie. 

De Nieuwe Beelding en de internationale kunst 

1917-2017.

Sfeer
Theo van Doesburg
ca. 1916. Olieverf op doek op multiplex, 
27 x 37 cm
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN

Aangekocht in 1996 met steun  
van de Vereniging Rembrandt

Kunstvragen 

Paul van den Biesen (32 jaar)
Hoofd Mecenaat Vereniging Rembrandt
Mede-oprichter Caius Cirkel, lid van de Vereniging Rembrandt  
sinds 2010 

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Vingerverf op de peuterspeelzaal? Niet dat ik 
nu beweer dat ik toen een kunstenaar was, maar 
dat was waarschijnlijk wel mijn eerste ervaring 
met de combinatie vorm en kleur op papier.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Een bronzen borstbeeld van Napoleon op de 
rommelmarkt. Als tiener voor mij geen posters 
van voetbalhelden of rocksterren boven mijn 
bed, maar afbeeldingen van Napoleon. Ik zag de tiran toen echter 
meer als tactisch veldheer en kunstmecenas van onder andere 
David, Canova en de Empirestijl. Tijdens een veiling in 2014  
kreeg ik de kans om zijn steek op te zetten, maar ik durfde niet. 
Uiteindelijk werd hij verkocht voor € 1,8 miljoen aan een Zuid-
Koreaan. Jammer dat deze niet voor Frankrijk behouden is.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Het Mauritshuis: collectie van de hoogste kwaliteit in een  
overzichtelijk ensemble. In het buitenland de Royal Academy of 
Arts in Londen, met de meest uiteenlopende tentoonstellingen 
bestaande uit spectaculaire bruiklenen.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘De likeurkaraf door Copier voor het Glasmuseum te Leerdam 
vind ik een van de meest sympathieke recente aanwinsten: met 
een steun van € 750 is nu een gat in onze nationale collectie  
opgevuld. Daarbij werd er jaren naar dit sleutelstuk gezocht en is 
het uiteindelijk via Facebook bij het museum terechtgekomen.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk op u gemaakt?
‘De grootmeesters van het chiaroscuro tegenover elkaar in 
Rembrandt – Caravaggio in het Van Gogh Museum in 2006. Wat 
een spektakel! Ik weet nog steeds niet wie nu mijn favoriet is.’

Waarom bent u gaan werken bij de Vereniging Rembrandt?
‘Na het verkopen van privécollecties voor Christie’s in Londen 
kom ik nu in actie voor het uitbreiden en behouden van het 
Nederlands openbaar kunstbezit.’

Wat zou u graag uit uw eigen verzameling aan een museum 
willen schenken, om iedereen van mee te kunnen laten  
genieten?
‘De foto Models in Charles James gowns in the ornate interior  
of French & Co, New York door Cecil Beaton voor Vogue in 1948. 
Maar dat kan pas als mijn vrouw en ik er beiden op uitgekeken 
zijn!’
 

INTERVIEW
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Elk museum heeft wel een stuk dat lonkt  
aan de horizon en toch ongrijpbaar blijft. 
Voor het Rijksmuseum van Oudheden was 
dat het zwaard van Ommerschans. Meer  
dan 90 jaar trachtte het dit Europese topstuk  
– waarvan slechts enkele vergelijkbare exem-
plaren zijn – te verwerven, maar telkens greep 
het ernaast. Wat als de belangrijkste vondst 
van onze bronstijd (2000-800 v. Chr.) is  
omschreven, bleef een pijnlijk gemis voor  
publiek en wetenschap, tot afgelopen juli.

 Het zwaard van Ommerschans is een cere
monieel ‘reuzenzwaard’ uit de bronstijd, te 
dateren tussen 1500 en 1350 v. Chr. Ondanks 

de naam ‘zwaard’ is het eigenlijk geen wapen. Met 
een lengte van bijna 70 cm en een gewicht van bijna  
3 kilo is het simpelweg te groot en te zwaar om in de 
strijd te gebruiken. Het is bovendien ongeslepen en 
eigenlijk té mooi: de versiering en vorm zijn van een 
welhaast tijdloze, abstracte schoonheid: een Brancusi 
uit de bronstijd. Archeologen zijn het erover eens 
dat het een ritueel voorwerp is. Een belangrijke aan
wijzing daarvoor is dat het tot een select gezelschap 

van slechts zes van deze zwaarden behoort: het type 
PlougrescantOmmerschans. Deze zwaarden zijn  
opvallend doordat ze vrijwel identiek zijn in formaat 
en versiering, uitgezonderd het kleinere zwaard van 
Jutphaas dat in 2005 aan de Collectie Nederland 
werd toegevoegd. 

De expertise en kennis die nodig was om deze 
zwaarden te maken, bezitten we tegenwoordig niet 
meer. Ze zijn het werk van een onbekende meester  
en getuigen van bronsgietkunst op het allerhoogste 
niveau. De opvallende uniformiteit van deze zes en 
hun metaalcompositie duidt erop dat ze hoogstwaar
schijnlijk binnen een kort tijdsbestek op één plek  
zijn gemaakt, mogelijk ZuidwestEngeland. Daarna 
zijn ze over een groot deel van Europa verspreid. 
Twee exemplaren zijn gevonden in Norfolk (GB), twee 
in Frankrijk (Bretagne en Bourgondië) en twee in 
Nederland (Jutphaas en Ommerschans).  

EEN OFFER VOOR DE GODEN?

In het Europa van de middenbronstijd zullen de 
zwaarden zijn gezien als zeldzame pronkstukken  

VERZAMELGEBIED GESTEUND    KLASSIEKE OUDHEID EN ARCHEOLOGIE

Detail van de ongeslepen 
zijkant

Het magische zwaard van Ommerschans
Rijksmuseum van Oudheden verwerft prehistorisch topstuk



van ver. Ze dienden als een middel om indruk te 
maken en er zullen verhalen om bestaan hebben.  
Het zwaard van Ommerschans staat zo symbool  
voor het uitgestrekte uitwisselingsnetwerk dat toen al 
bestond en voor de krijgers en religieuze elite die een 
dergelijk stuk konden bemachtigen. Opvallend is ook 
hoe dit zwaard, net als de overige vijf, uit de roulatie 
verdween. Het werd niet verhandeld of omgesmolten, 
maar geofferd. Een kostbaar en zeldzaam wapen, een 
powerful object werd achtergelaten in het natte veen
moeras bij Ommerschans als offer aan de goden en/of 
ideeënwereld uit de bronstijd. Een kapitale vernieti
ging? Of juist een weloverwogen en indrukwekkend 
ritueel? In ieder geval is deze ideologische vernietiging 
van waardevolle voorwerpen typisch voor deze tijd. 
Juist het zwaard van Ommerschans kan meer licht 

daarop werpen omdat samen met het zwaard  
zeventien andere objecten werden gedeponeerd:  
beiteltjes, naalden, ruwe stukjes brons en mogelijk 
een scheermes. Dergelijke bijgiften ontbreken bij  
de andere vijf.

90 JAAR OP DE VERLANGLIJST

Het zwaard en de bijgiften werden meer dan 3000 
jaar geleden geofferd, om in 1894 opnieuw te worden 
ontdekt. Een landarbeider vond ze in de buurt van 
Ommerschans bij Ommen. Er is zelfs een kranten
artikeltje dat ervan bericht. Zonder dat men goed wist 
wat en hoe oud de stukken waren, kwamen ze in het 
bezit van de landeigenaar, een Duitse adellijke familie 
die ze onder beheer van haar boswachter plaatste. 
Daar werden ze op een grote houten plank gespijkerd 
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Het zwaard van 
Ommerschans en de  
bijgiften op de 
berkenhouten plank 
waarop ze al meer dan 
een eeuw vastgespijkerd 
zaten (Foto: Christie’s/
RMO)

Het magische zwaard van Ommerschans
Rijksmuseum van Oudheden verwerft prehistorisch topstuk

Zwaard van Ommerschans
Vindplaats: Landgoed De Junne, 
Ommerschans
ca. 1500-1350 v. Chr. Brons, L 68,3 cm
Bijdrage: € 200.000, waarvan  
€ 15.000 uit het Eleonora Jeuken-
Tesser Fonds  
RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN, 

LEIDEN

Het zwaard van Ommerschans is aan-
gekocht met de steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar Eleonora 
Jeuken-Tesser Fonds, het Mondriaan 
Fonds, de vriendenvereniging van het 
museum en de BankGiro Loterij.
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en hingen ze als een soort jachttrofee, waarschijnlijk 
tussen de hertenkoppen. Dat is hoe J.H. Holwerda, 
conservator en directeur van het Rijksmuseum van 
Oudheden (RMO) ze in 1927 aantrof. Hij doorzag met
een het belang van deze vondst voor de Nederlandse 
prehistorie en schreef aan de rentmeester van de familie 
hoe interessant hij het zwaard vond: ‘Dit bronzen 

voorwerp is een stuk van buitengewoon belang. Het 
vertoont den vorm van een ouden praehistorischen dolk, 
doch is veel groter en ook een dergelijke versiering als 
er op aangebracht is, is mij geheel onbekend. Kortom, 
dit voorwerp zou een museumstuk van bijzondere 
waarde voor ons zyn en ook het wetenschappelijk  
belang van zulk een vondst springt in het oog.’

Londen/Leiden, 5 juli 2017, 14.00 uur
 

En toen was het zover. Voor het RMO is het bieden op een veiling 
geen alledaagse zaak en bij de veiling in Londen is dit aan een pro-
fessional overgelaten. Een team van medewerkers heeft gespannen 
op het Leidse kantoor de veiling live gevolgd. Ondanks de financiële 
ruimte was het biedproces zenuw slopend en eigenaardig. 

Tot 200.000 pond werd er traag 
geboden en dachten we aan  
‘een koopje’. Maar vanaf 200.000 
euro steeg de prijs in tien stap-
pen binnen twintig seconden 
naar 4 ton. Vervolgens stokten 
de biedingen en hamerde de  
veilingmeester aarzelend af. Met 
opgeld en omgerekend werd  
het in totaal net iets meer dan 
550.000 euro. Een vorstelijk  
bedrag. Een hoofdprijs voor een 
archeologisch object – het duur-
ste voorwerp ooit door het RMO 
gekocht –  maar gelet op de  
iconische status toch ook een 
meevaller. Met steun van alle 
partijen, de Vereniging Rembrandt 
voorop, had het viervoudige  
gefinancierd kunnen worden. 
Fusien Bijl de Vroe, directeur  

van de Vereniging Rembrandt, 
verwoordde het treffend: ‘Alles 
wat goed is, heeft eeuwigheids-
waarde. Dit zwaard is daar een 
bewijs van. Het bestuur was er  
in vijf minuten over uit dat deze 
aankoop moest lukken en dat er 
een ruime financiële armslag 
moest zijn. Het kan toch niet zo 
zijn dat de belangrijkste vondst 
uit onze Nederlandse bronstijd 
hier niet te zien is?!’ De financiële 
steun was niet alleen strategisch 
en hartverwarmend, maar voor 
het museum ook een erkenning 
dat de verwerving van dergelijke 
voorwerpen, die van groot be-
lang voor de Nederlandse ge-
schiedenis en archeologie zijn, 
brede steun kan krijgen. 

Blijdschap bij de RMO-medewerkers die de veiling live volgden

De vijf Plougrescant-
Ommerschans zwaarden en 
de replica van Ommerschans 
gefotografeerd in het kader 
van de tentoonstelling 
Vlijmscherp verleden. 
Midden boven het  
zwaard van Jutphaas 
(Foto: RMO)
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Al zijn pogingen om ze te verwerven liepen vast, 
maar hij mocht de stukken wel kort lenen en maakte 
in 1927 in Leiden foto’s en een gipsafgietsel van het 
zwaard. In de jaren dertig verhuisde de familie met  
de stukken naar Duitsland. Latere pogingen bleven 
tevergeefs. Na een publicatie over het zwaard in 1961 
probeerde het museum het in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw nogmaals, maar ook toen bleek verkoop 
niet mogelijk. De ongrijpbare status van dit prehis
torische icoon werd enkel groter en geen enkele 
Nederlandse archeoloog had de vondst sinds 1927 
nog gezien.

VLIJMSCHERP VERLEDEN

In 2016 organiseerde het RMO een zwaardententoon
stelling, getiteld Vlijmscherp verleden. Een van de meest 
indrukwekkende opstellingen zou een presentatie van 
‘de zes’ zijn, inclusief Ommerschans. Ze zouden dan 
voor het eerst sinds de bronstijd weer herenigd zijn. 
Het lukte om het contact met de familie te herstellen 
en de hoop was op meer toeschietelijkheid bij een 
nieuwe generatie. Een bruikleen was de inzet en leek 
haalbaar, maar uiteindelijk ging men, zelfs na een  
ministeriële garantie dat het zwaard niet in beslag zou 
worden genomen, niet akkoord. Kort daarna opperde 
de familie het stuk aan het museum te willen verkopen, 
maar enkele maanden later besloot zij dit middels een 
openbare veiling te willen doen. Voor het RMO was 
het duidelijk dat dit hét moment zou zijn. Het stuk 
laten lopen na bijna een eeuw was geen optie. Hier 

moesten we volledig voor gaan. De details van de  
veiling en de richtprijs van 80.000120.000 pond  
(ongeveer 93.000140.000 euro) waren pas laat bekend 
en veilinghuis Christie’s deed er alles aan om de  
verkoop zo breed mogelijk te communiceren. Het 
zwaard stond centraal in een bijzonder item op zijn 
website en sierde de kaft van de catalogus. Het werd 
duidelijk dat het RMO geduchte concurrentie te ver
wachten had en dat we ons eerdere richtbedrag moesten 
herzien. In Leiden werd hard gewerkt aan een goede 
aanvraag bij verschillende fondsen. Naast de Vereniging 
Rembrandt waren dat het Mondriaan Fonds, de 
vriendenvereniging van het museum, de BankGiro 
Loterij en een familiefonds. Eventueel zou zelfs het 
Fonds Nationaal Kunstbezit van de Vereniging 
Rembrandt worden opengesteld. Zes krachtige letters 
of support onderbouwden onze steunverzoeken. Die 
brieven kwamen onder meer van het British Museum, 
het Franse nationale archeologische museum Saint
GermainenLaye (waar andere zwaarden uit de groep 
te zien zijn) en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed: een stevig blok dus en een goed verhaal.  
Dat bleek, want uiteindelijk leverde die inzet een  
financieel zeer gunstige uitgangspositie op! s

Luc Amkreutz

Conservator prehistorie

Wim Weijland  

Directeur

Opstelling van de 
Plougrescant-
Ommerschans zwaarden 
tijdens de tentoonstelling 
Vlijmscherp verleden  

(Foto: Rob Overmeer).



 Tekenles in Teylers
Onbeschreven voorstudie door Van Honthorst naar Haarlem

VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN

 Enkele jaren geleden is een grote hoeveelheid 
onbekende tekeningen van de schilder Gerard 
van Honthorst (15921657) opgedoken (zie 

kader). Ook het nu verworven blad was tot voor kort 
ongedocumenteerd. Het laat twee jonge vrouwen aan 
een tafel en een lessenaar zien, de één tekenend, de 
ander bladerend in een boek, ongetwijfeld een kunst
boek. Zoals hij vaker deed, gebruikte Van Honthorst 
witte verf om de voorstelling diepte te geven. Een 
schilderij met deze compositie is niet bekend, maar het 
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De aanwinst van deze tekening is een klein feestje 
voor Teylers Museum. Niet alleen omdat het de 
eerste van Gerard van Honthorst in de collectie is, 
maar ook vanwege het zeldzame onderwerp: twee 
jonge vrouwen van hoge komaf die zich bekwamen 
in de tekenkunst. Een passende aanwinst voor een 
museum dat zo’n rijke traditie op het gebied van het 
bestuderen en verzamelen van tekeningen heeft.
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Allegorie met de drie oudste 
kinderen van Frederik Hendrik 
en Amalia van Solms
Gerard van Honthorst
1629. Olieverf op doek,  
102,9 x 124,5 cm
PALEIS HET LOO, APELDOORN

Aangekocht in 2009 met steun 
van de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar Beatrijs de 
Rooij Fonds

Een spectaculaire vondst

Het is het soort ontdekking waarover elke kunsthistoricus 
wel eens fantaseert: enkele jaren geleden kwam een en-
semble van tientallen onbeschreven tekeningen van 
Gerard van Honthorst boven water. Dit betekende bijna 
een verdubbeling van het bekende oeuvre. Het gaat om 
voorstudies voor portretten, historiestukken en genre-
taferelen, die in sommige gevallen in verband zijn te 
brengen met bestaande schilderijen. De omvang van deze 
groep, het feit dat ze uit verschillende periodes stammen 
en in enkele gevallen zijn voorzien van kwadraatnetten, 
griffelsporen en soms ook verfspatten, doet vermoeden 
dat dit een deel van de ateliervoorraad van Van 
Honthorst betreft. Een aantal van deze tekeningen werd 
in 2014 in Parijs geveild. Dankzij een schenking van een 
particulier kwamen einde 2015 twee tekeningen in de col-
lectie van het Rijksmuseum Amsterdam. Mogelijk maakte 
ook de tot voor kort onbekende Tekenles deel uit van 
deze verzameling, die zich in Belgisch privébezit bevond.

De tekenles
Gerard van Honthorst
ca. 1640. Zwart en enig rood krijt, pen en zwarte inkt, 
gehoogd met witte dekverf, 210 x 251 mm
Bijdrage: € 37.500, waarvan € 18.750 uit het KOG-Vereniging 
Rembrandt Fonds en € 15.000 uit het Liente Dons Fonds
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM

De tekening door Van Honthorst is aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt mede dankzij haar KOG-Vereniging Rembrandt 
Fonds en haar Liente Dons Fonds, Matthijs de Clercq, het Van 
Regteren Altena-Loman Fonds en het Aankoopfonds Teylers Museum

blad oogt als een voorstudie, zowel door de schets
matige uitvoering als vanwege het zoekende karakter: 
rechts in de compositie is te zien dat hier oorspron
kelijk een staande figuur was gedacht. 

Maar wie zijn de twee jonge vrouwen? Op basis van 
het decor met zuilen, de kleding, haarstijl en juwelen 
moet worden gedacht aan vrouwen uit de hogere 
kringen die bezig zijn met tekenonderwijs. Het volgen 
van teken en schilderlessen als een essentieel onder
deel in de opleiding van jonge mannen en vrouwen 
aan de hoven werd met succes gepropageerd door 
Baldassare Castiglione in Il libro del Cortegiano uit 1528.¹ 
In de Republiek was het ook voor jongeren uit de  
hogere milieus gebruikelijk te leren tekenen en soms 
ook schilderen. Onder hen was de jonge Constantijn 
Huygens (15961687), die in de geheimen van het vak 
werd ingewijd door Hendrik Hondius nadat Jacques 
de Gheyn voor de eer had bedankt. In zijn jeugd
herinneringen vertelt Huygens over de motieven  
van zijn vader om hem tekenlessen te laten volgen: 
niet alleen voor het praktische nut, maar ook om op  
niveau mee te kunnen praten over kunst. Huygens  
senior had gemerkt hoe aanzienlijke leden zich soms 
de lachlust van vaklieden op de hals haalden met hun 
uitspra ken over kunst, en die schande wilde hij zijn 
zoon besparen.²

PRINCESS LOUISA DRAWING

Gerard van Honthorst was actief als leermeester en 
voelde zich niet te min om les te geven aan dilettanten. 
Verschillende bronnen melden dat hij vele kinderen 
van voorname mensen in de kunst heeft onderwezen.³ 
Er is wel eens gespeculeerd over de mogelijkheid  
dat Van Honthorst in Den Haag als hofschilder van 
Frederik Hendrik en Amalia van Solms de Oranje
prin sessen onder zijn leerlingen heeft gehad, maar  
rekeningen of andere archivalische documenten hier
over zijn niet gevonden.⁴ Wel heeft hij tijdens zijn 
verblijf in Den Haag tekenonderricht gegeven aan 

Meleager en Atalanta
Gerard van Honthorst
ca. 1630-40. Krijt, pen en  
penseel in grijs, 192 x 253 mm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

In 2015 geschonken door een 
particulier
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leden van een andere koninklijke familie, namelijk  
de kinderen van de koning en koningin van 
Bohemen, Frederik van de Palts en Elisabeth Stuart. 
Volgens Arnold Houbraken heeft hij een zoon en  
vier dochters van dit echtpaar leren tekenen.⁵

In Teylers Museum vermoedt men daarom dat  
hier twee dochters van de koning en koningin van 
Bohemen zijn geportretteerd, een suggestie die werd 
aangedragen door Ron Jonkhout, de vorige eigenaar 
van de tekening. Als dat zo inderdaad zo is, dan is  
het verleidelijk te denken dat één van hen Louise 
Hollandine (16221709) voorstelt. Zij had talent en 
zou zich tot een niet onverdienstelijk schilderes in de 
stijl van Van Honthorst ontwikkelen. Een gedicht dat 
de Engelse edelman Richard Lovelace (16181657) in 
1649 over haar schreef, Princess Louisa drawing, sugge
reert dat men aardigheid had in de kunstzinnige  
prinses.⁶ Tweehonderd jaar later sprak de tekenende 
Louise nog steeds tot de verbeelding. De kunstenaar 
Hendrik Jacobus Scholten (18241907) liet zijn fanta
sie de vrije loop en gaf Van Honthorst als trotse leer
meester van Louise Hollandine weer. Scholten, die 
later conservator van de Teylers Stichting zou worden, 
had er vast plezier in gehad als hij had geweten dat 
zijn museum deze tekening zou verwervens

Gerdien Wuestman

Redacteur van het Bulletin van de Vereniging Rembrandt

Noten

1. B. Castiglione, Het boek van de hove-
ling, Amsterdam 1991 (ed. princ. Il 
libro del Cortegiano, Venetië 1528).

2. C. Huygens (ed. C.L. Heesakkers), Mijn 
jeugd, Amsterdam 1987, pp. 70-71.

3. J. von Sandrart, Teutsche Academie 
der Bau-, Bild- und Mahlerey-Künste, 
Neurenberg 1675-1680, p. 303;  
A. Houbraken, De groote schouburgh  
der Nederlantsche konstschilders  

en schilderessen, dl. I, Amsterdam  
1718, p. 150.

4. J. Labordus, ‘Gerard van Honthorst 
en zijn prinsessen’, in E. Kloek et al., 
Vrouwen en kunst in de Republiek, 
Hilversum 1998, pp. 79-88.

5. Houbraken, op.cit. (noot 3), dl. I, 
p. 150.

6. R. Lovelace, Lucasta. Epodes, odes, 
sonnets, songs, Chiswick 1827 (ed. 
princ. Londen 1649), p. 11. 

Gerard van Honthorst 
toont aan Amalia van 
Solms de tekeningen 
van zijn leerlinge 
Louise van Bohemen 
(Louise Hollandine)
Hendrik Jacobus Scholten
1854. Olieverf op paneel, 
48 x 39,5 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Alkmaars 
trots verbeeld 
Stedelijk Museum Alkmaar 
verwerft stadsgezicht door  
Van Ruysdael
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Tegenwoordig moet je op een strategische plek staan om 
de Grote of Sint-Laurenskerk van Alkmaar vanuit de verte 
te kunnen zien, maar in de 17de eeuw torende hij boven 
alle andere bebouwing uit. Inwoners van de stad waren 
en zijn nog altijd trots op hun Grote Kerk, het proncksel der 
gebouwen. Onlangs slaagde Stedelijk Museum Alkmaar 
erin een gezicht op de stad van Salomon van Ruysdael 
aan te kopen, waarop de kerk prominent staat afgebeeld. 
Het schilderij uit 1644 is het vroegste van de veertien 
Alkmaarse stadsgezichten die Van Ruysdael maakte.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 17DE EEUW

Gezicht op de Grote of Sint-Laurenskerk  
van Alkmaar vanuit het noorden
Salomon van Ruysdael 
1644. Olieverf op paneel, 61,6 x 93,4 cm
Bijdrage: € 225.000, waarvan € 190.000 uit het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds
STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR

Het gezicht op Alkmaar is aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt 
mede dankzij haar BankGiro Loterij Aankoopfonds, de King Baudouin Foundation 
United States, Mondriaan Fonds, VSBfonds, Victoriefonds Alkmaar, gemeente 
Alkmaar en de Vrienden van Stedelijk Museum Alkmaar 
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 De boom links op het schilderij leidt het oog 
een rivierlandschap in dat in groene, gele en 
bruine tinten treffend is neergezet. In het  

midden van de voorstelling baadt de Grote of Sint
Laurenskerk in een warm, gouden licht. Diverse  
levendige details trekken de aandacht, zoals de vissers 
op de voorgrond en het ooievaarsnest op de kapel 
voor de Grote Kerk. De hoge, helderblauwe hemel 
bevestigt de zomerse, zonnige sfeer van het tafereel. 
De witte stapelwolken volgen de beweging van de  
rivier door het beeldvlak, van links naar rechts. 

Salomon van Ruysdael (1600/16031670), een  
oom van Jacob van Ruisdael, vermengde in zijn schil
derijen de werkelijkheid altijd met een flinke dosis 
fantasie. Zijn voorstellingen zijn geen natuurgetrouwe 
weergaven van bestaande steden of dorpen. De nieuwe 
aanwinst van Stedelijk Museum Alkmaar is een  
uitzondering op deze regel. Dat wordt duidelijk bij 
vergelijking met een betrouwbare plattegrond van 
Alkmaar uit dezelfde periode, uitgegeven door Joan 
Blaeu. De meeste topografische details in het schilderij 
zijn ook op de kaart aanwijsbaar.

Van Ruysdael toont de Grote Kerk vanuit het 
noorden; het koor bevindt zich links. Op de kaart 
van Blaeu is dit precies andersom, omdat de Grote 
Kerk hier vanuit het zuiden is verbeeld, met het koor 
rechts. De kleine kerk op de voorgrond van het schil
derij – met het ooievaarsnest – is de kapel van de 
Middelhof. Bij Blaeu is het een rechthoekig complex 
links boven de kerk. Het spitse torentje rechts is van 
de kloosterkapel van de Oude Hof, op de kaart pal 
links van de kerk. Van Ruysdael schilderde links tussen 
de bomen een molen. Dit moet De Munnik zijn, die 
destijds op het Munnikenbolwerk stond, op het noor
delijkste punt van de stad. Het eenzame gebouwtje 
rechts in de verte is de Geesterpoort. De Geesterbrug 
die ernaartoe leidde en die bij Blaeu duidelijk zicht
baar is, liet Van Ruysdael weg. In plaats daarvan gaf 
hij een weids water weer in de verte, dat er in werkelijk
heid zeker niet geweest is – een van de weinige fantasie

elementen in dit stadsgezicht. Het houten gebouwtje 
tegen de wal is een openbaar toilet. Er loopt net iemand 
vandaan en iemand naartoe. Op oude kaarten komt 
dit soort huisjes niet voor, maar het is goed mogelijk 
dat hier zo’n ‘privaat’ stond. De waterkant was een 
logische plek ervoor – vlak bij een natuurlijk riool. 

EEN GELIEFD ONDERWERP

Van Ruysdael woonde zijn hele volwassen leven in 
Haarlem, maar zal het slechts 30 kilometer noordelijker 
gelegen Alkmaar regelmatig hebben bezocht: zijn 
broer Pieter, een lakenkoopman en de enige die de 
oorspronkelijke familienaam ‘De Gooyer’ aanhield, 
woonde er met zijn gezin.1 Deze stierf in 1644, waarop 
Salomon de voogdij kreeg over Pieters zoon en drie 
dochters.2 Reden voor hem om de stad nog vaker te 
bezoeken. Het verklaart waarom hij Alkmaar zo vaak 
(ten minste veertien keer!) afbeeldde; steeds vanuit 
een ander standpunt en met andere stoffage, en 
meestal minder werkelijkheidsgetrouw dan op de  
recente aanwinst van Stedelijk Museum Alkmaar.3 

Tot voor kort bevond geen van die Alkmaarse stads
gezichten zich in een Nederlandse openbare collectie. 
Reden te meer voor Stedelijk Museum Alkmaar om 
de kans te grijpen zo’n werk te verwerven toen die 
zich recent voordeed. The National Gallery of Ireland 
bezit een stadsgezicht dat sterk lijkt op de Alkmaarse 
aanwinst: boom uiterst links, kerk en kapellen in het  

Gezicht op de Grote of  
Sint-Laurenskerk van 
Alkmaar vanuit het noorden
Salomon van Ruysdael 
1647. Olieverf op paneel,  
53,1 x 89,3 cm
NATIONAL GALLERY OF  

IRELAND, DUBLIN

Detail van de plattegrond van Alkmaar uit 
Toonneel der steden van de […] Nederlanden 
(Amsterdam 1650) door Joan Blaeu, met 
het standpunt aangegeven van waaruit Van 
Ruysdael de Grote Kerk heeft weergegeven 
(Regionaal Archief Alkmaar)
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midden, rivier die rechts lijkt uit te monden in een meer. 
Hier is de stad echter in het winterseizoen verbeeld, 
met schaatsenrijders op de bevroren singel. In de 
Scottish National Gallery te Edinburgh bevindt zich 
nog zo’n wintervoorstelling met Alkmaar op de achter
grond. In Boedapest kan men juist een zomerse voor
stelling van Alkmaar bewonderen, waarin Van Ruysdael 
sterk heeft ‘ingezoomd’ op de Grote Kerk en de be
drijvigheid langs de zuidelijke stadswal. De overige 
gezichten op Alkmaar bevinden zich in particulier 
bezit en in museale collecties te Oxford (Ashmolean 
Museum), Madrid (Museo ThyssenBornemisza) en 
New York (Metropolitan Museum of Art).

LANDMARK IN DE 17DE EEUW

De Grote of SintLaurenskerk, in zijn huidige vorm 
gebouwd tussen 1470 en 1518, was toentertijd het 
grootste gebouw van Alkmaar en haar wijde omge
ving, en moet van verre zichtbaar zijn geweest. Op 
stadsgezichten is hij steevast de meest herkenbare 

landmark, naast de Waag waar de vermaarde kaas werd 
gewogen. Alkmaarders waren er trots op. Kroniek
schrijver Cornelis van der Woude bejubelde de kerk 
halverwege de 17de eeuw:

’t Cieraedt van onse Stadt, het proncksel der gebouwen,
Mach yder een met recht ons Kercke wel voor houwen,
Want soeckt ghy frayigheydt, doorluchtigheydt, en kunst?
Roem mach wel sonder schroom daer wenden Oogh en 
gunst.4

Nu de stedelijke bebouwing eromheen dichter en 
hoger is geworden, is de Grote Kerk een minder 
beeldbepalend element in het silhouet van de stad. 
Maar Alkmaarders zijn er nog altijd trots op. Daarom 
wordt het 500jarig bestaan van het gebouw in 2018 
uitbundig gevierd, met activiteiten en publicaties. 
Stedelijk Museum Alkmaar geeft de aftrap voor dat 
jubeljaar met een tentoonstelling gewijd aan de  
schilderijen en tekeningen van Pieter Saenredam en 
Salomon van Ruysdael waarop de Alkmaarse Grote 
Kerk centraal staat. De nieuwe aanwinst krijgt een 
ereplaats in die expositie, maar zal natuurlijk ook  
een prominente plek krijgen in de vaste presentatie 
‘De Gouden Eeuw van Alkmaar’s

Christi M. Klinkert

Conservator 

Noten

1. I. van Thiel-Stroman, ‘Salomon Jacobsz 
van Ruysdael. Naarden 1600/03-Haarlem 
1670’, in: Pieter Biesboer e.a., Painting 
in Haarlem 1500-1850. The collection of 
the Frans Hals Museum, Gent 2006, pp. 
289-293. 

2. De relatie tussen Salomon van Ruysdael 
en zijn Alkmaarse broer wordt uitvoerig 
toegelicht in E. Gordenker en H. de 
Raad, ‘Alkmaar in de winter. Een weer 
opgedoken schilderij van Salomon van 
Ruysdael’, Oud Alkmaar 31 (2007), nr. 3, 
pp. 57-62.

3. W. Stechow, Salomon van Ruysdael. Eine 
Einführung in seine Kunst, Berlijn 1975 
(ed. princ. 1938), cat.nrs. 9, 21, 48, 143, 
143a, 362a, 376, 393, 401, 523b, 531, 535, 
545, 568. 

4. C. van der Woude, Kronyk van Alckmaar, 
met zyn dorpen [...], Den Haag 1746 (ed. 
princ. Alkmaar 1645), p. 88.

Gezicht op Alkmaar 
vanaf het nog  
onbedijkte Schermeer
Hendrik Vroom
1638. Olieverf op doek, 
103 x 209,5 cm
STEDELIJK MUSEUM 

ALKMAAR, ALKMAAR

 

Gezicht op de Grote of 
Sint-Laurenskerk van Alkmaar  
vanuit het zuiden
Salomon van Ruysdael 
1664. Olieverf op doek, 80,5 x 111 cm 
SZÉPMÜVÉSZETI MÚZEUM, BOEDAPEST
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 De indrukwekkende zilveren tabaksdoos draagt 
het wapen van Rotterdam op het gouden  
deksel. Het pronkstuk weerspiegelt de rijkdom 

van het 18deeeuwse Rotterdam en laat het vakman
schap van de plaatselijke zilver en goudsmeden zien. 
Daarbij draagt het als gelegenheidsobject ook een 
stuk lokale geschiedenis met zich mee.

Want wat is precies het verhaal achter dit Rotter
damse object? In 1757 schonk de vroedschap van 
Rotterdam de tabaksdoos aan Jacob van Belle (1685
1762), heer van Sleeuwijk. Jacob van Belle was van 
1709 tot 1761 stadssecretaris. Hij was de zoon van de 
rijke koopman Josua I van Belle, die betrokken was 
bij het Asiento de negros: het monopolie om slaven te 
leveren aan de Spaanse koloniën in ZuidAmerika. 
Van zijn deels door de slavenhandel vergaarde kapi

Achter zilveren objecten kunnen de interes-
santste verhalen schuilgaan. Dat geldt in het 
bijzonder voor gelegenheidsgeschenken, 
zoals de schitterende tabaksdoos die Museum 
Rotterdam onlangs verwierf. Het museum 
had dit pronkstuk 35 jaar lang in bruikleen, 
maar in 2016 brachten de eigenaren het op  
de markt. Het verhaal van de tabaksdoos is 
zo sterk met Rotterdam verweven, dat het 
museum direct in actie kwam om dit object 
voor de stad te behouden.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    ZILVER

Zilveren tabaksdoos
Louis de Haan/Jean Auguste Bagnol
1757. Zilver met gouden deksel, L 16 cm
Bijdrage: € 70.000, waarvan € 35.000  
uit het Dura Kunstfonds
MUSEUM ROTTERDAM

De tabaksdoos is verworven met steun van 
de Vereniging Rembrandt mede dankzij 
haar Dura Kunstfonds, de Erasmusstichting, 
de G.Ph. Verhagen-Stichting en de Stichting 
Bevordering van Volkskracht.

 Een stuk Rotterdamse geschiedenis
18de-eeuwse tabaksdoos behouden voor Museum Rotterdam 
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taal legde hij een schilderijencollectie aan van inter
nationale allure. Tijdens zijn jarenlange verblijf in 
Spanje liet hij zich portretteren door Bartolomé 
Murillo, een schilderij dat zich thans in de National 
Gallery of Ireland in Dublin bevindt. 

EEN KOSTBAAR CADEAU

Jacob van Belle ontving dit geschenk na 47 trouwe 
dienstjaren én omdat hij onbetaald en met grote ijver 
het stadsarchief had geordend. Dit alles is terug te 
lezen in de Latijnse tekst die rondom op het deksel is 
aangebracht.¹ De vroedschap bestelde de tabaksdoos 
bij Salomon de la Balle jr, kashouder aan de Hoog
straat in Rotterdam. De zilversmid was Louis de Haan, 
werkzaam vanaf 1745 in Rotterdam. De graveur Jean 
Auguste Bagnol, omstreeks 173757 actief in Rotter dam, 
was verantwoordelijk voor het drijfwerk van het  
deksel uit en bracht de gravering aan. Uit de stadsre
keningen die het Stadsarchief van Rotterdam bewaart, 
weten we dat de vroedschap ƒ 520 en 3 stuivers voor 
de tabaksdoos heeft betaald, iets minder dan de ƒ 600 
à ƒ 700 die ervoor was gereserveerd: ƒ 335.16 st. voor 
het goud, ƒ 58.7 st. voor het zilver, ƒ 36 arbeidsloon 
aan Salomon de la Balle en ƒ 90 aan Jean Auguste 
Bagnol voor zijn werk. Dit zou tegenwoordig neerko
men op bijna 5.000 euro. Een flink bedrag, maar een 
fractie van de huidige waarde.

De tabaksdoos is in meer dan één opzicht uitzon
derlijk. Hij is groter dan soortgelijke stukken uit de 
18de eeuw en bovendien zijn voorwerpen als deze 
doorgaans volledig uitgevoerd in zilver, al dan niet 
verguld, maar deze zilveren tabaksdoos heeft een deksel 
van puur goud gekregen. Ook de hoeveelheid goud 
van het deksel is opmerkelijk; er is ruim 300 gram in 
verwerkt. Dat maakt dit exemplaar tot een zeldzaam 
object. Daarnaast behoort het door de hoge artistieke 
kwaliteit van het drijfwerk tot de topstukken van de 
18deeeuwse edelsmeedkunst in Nederland. 

MEER DAN EEN PRONKSTUK

Museum Rotterdam verzamelt objecten die een verhaal 
vertellen over de stad en haar bewoners en niet alleen 
vanwege hun schoonheid. Zo’n echt stadshistorisch 
stuk als de tabaksdoos van Van Belle laat zich in dat 
opzicht goed vergelijken met een tabakspot die het 
Amsterdam Museum in 2012 verwierf, ook dankzij de 
steun van de Vereniging Rembrandt. Deze is gemaakt 
door een Amsterdamse zilversmid en werd betaald 
door de Amsterdamse hoogleraar anatomie en chirur
gie Petrus Camper. Hij schonk de tabakspot aan het 
Chirurgijnsgilde ter gelegenheid van zijn vertrek uit 
Amsterdam. 

De Rotterdamse tabaksdoos is eeuwenlang in de 
familie gebleven en werd in 2016 gekocht van recht
streekse afstammelingen van Jacob van Belle. Gelukkig 
is hij nu weer in Rotterdam te bewonderen. Direct na 
de aankoop werd het bijzondere object toegevoegd 
aan de stadshistorische opstelling van Museum 
Rotterdam, dat sinds vorig jaar gevestigd is in het 
splinternieuwe Timmerhuis, in het hart van de stads

Liesbeth van der Zeeuw

Conservator kunst en kunstnijverheid

Noot

1. De tekst luidt in vertaling: 
Voor de edelachtbare heer 
Jacob van Belle, heer van 
Sleeuwijk, secretaris van 
Rotterdam, niet alleen vanwege 
een zeldzame ijver en naarstige 
nijverheid tijdens een onaf ge-
broken periode van 47 jaren 
ambtsvervulling, maar ook 
wegens onvermoeibare arbeid 
in het bijeenbrengen van het 
openbare archief, een uitste-
kend werk, nu tot een gelukkig 
einde gebracht, bovendien uit 
zijn welwillendheid en om niet, 
dit herinneringsteken van de 
adel van deze stad, gaarne en 
terecht, een bewijs van dank-
baarheid getoond 4. Kalendis 
1757 (= 29 maart 1757).

Met dank aan de heer  
P. van Tuinen.

Wapens van stadssecre-
tarissen van Rotterdam
(met linksboven het wapen 
van Jacob van Belle)
Anoniem
In of na 1783. Album met  
ingekleurde tekeningen,  
46 x 58 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Zilveren tabakspot 
van het Amsterdamse 
Chirurgijnsgilde
Toegeschreven aan  
Nicolaas van Diemen
1761. Zilver, H 15,3 cm
AMSTERDAM MUSEUM

Aangekocht in 2006 met 
steun van de Vereniging 
Rembrandt
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

 Op 1 maart 2017 kocht 
Museum De Lakenhal het 
schilderij Contra-compositie 

VII (1924) aan op een Londense 
kunstveiling. Daarmee is er een 
absoluut hoogtepunt aan de col
lectie toegevoegd. Met het Laatste 
oordeel van Lucas van Leyden en 
de Brillenverkoper van Rembrandt 
van Rijn presenteert Museum De 
Lakenhal al ten minste twee be
langrijke publiekslievelingen (zie 
kader). Contra-compositie VII van 
Theo van Doesburg wordt het derde 
werk in deze beeldbepalende reeks.

Het nieuw verworven kunstwerk 
is bovendien een ‘gamechanger’  
in de nieuwe collectieopstelling 
van Museum De Lakenhal. Contra-
compositie VII is een iconisch voor
beeld van De Stijl zoals die door 
Theo van Doesburg vanaf 1917 ge
propageerd werd. Het werk draagt 
alle typerende kenmerken van de 

beweging in zich. Maar het is ook 
een schilderij aan de hand waarvan 
verhalen verteld kunnen worden 
over Van Doesburg en zijn ontwik
keling. Het vat als het ware samen 
waar zijn voortvarende, maar zeker 
ook moeizame begin in Leiden 
uiteindelijk toe leidde. De visuele 
kwaliteit en de moderne uitstraling 
ervan maken in één klap duidelijk 
hoe krachtig de verandering was 
waar Van Doesburg voor stond. 
Het is bovendien een schitterend 
voorbeeld van zijn streven naar 
een ‘intens grootere eenvoud en 
meer expressie’, dat is terug te 
voeren op de invloed van Piet 

Museum De Lakenhal in Leiden wordt 
momenteel gerestaureerd en uitgebreid. 
Door de aanbouw van twee gloednieuwe 
expositiezalen kan het bestaande gebouw 
straks helemaal worden gewijd aan de 
eigen collectie. In de nieuwe presentatie 
krijgt het topstuk van Theo van 
Doesburg dat recent werd aangekocht 
een prominente plek. 

Een ‘gamechanger’ voor de presentatie
Museum De Lakenhal slaat slag op Londense veiling

Contra-compositie VII
Theo van Doesburg
1924. Olieverf op doek, 45,3 x 45 cm
Bijdrage: € 1.205.821, waarvan € 723.493 uit het 
Nationaal Fonds Kunstbezit, € 100.000 uit het Fonds 
voor 20ste-eeuwse schilderkunst en € 50.000 uit het 
BankGiro Loterij Aankoopfonds
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN

Contra-compositie VII is aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Nationaal Fonds 
Kunstbezit, haar Fonds voor 20ste-eeuwse Nederlandse 
Schilderkunst en haar BankGiro Loterij Aankoopfonds, 
het Mondriaan Fonds, het VSB fonds, de Vereniging van 
Belangstellenden van Museum De Lakenhal, het Lucas van 
Leyden Mecenaat, de gemeente Leiden, het De Bander 
Fonds en een aantal anonieme particuliere schenkers
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Contra-compositie VII op de tentoon-
stelling Paintings by Theo Van Doesburg, 
San Francisco Museum of Modern Art, 
1947 (Archief Theo en Nelly van 
Doesburg, RKD, Nederlands Instituut 
voor Kunstgeschiedenis, Den Haag)
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Mondriaan die hij in deze periode 
onderging. Voor Museum De 
Lakenhal is dit werk niet alleen  
interessant vanwege de sterke  
visuele kwaliteit, maar ook als  
didactisch instrument in de 
nieuwe collectieopstelling. 

DE VROEGE STIJL

Binnen de Collectie Nederland 
richt Museum De Lakenhal zich 
wat betreft de kunst uit de eerste 

helft van de 20ste eeuw specifiek 
op het verzamelen en presenteren 
van ‘de vroege Stijl’. In dat kader 
belicht het museum ook de rol van 
Theo van Doesburg, die van 1916 
tot 1921 in Leiden woonde en daar 
in 1917 het internationale tijdschrift 
De Stijl oprichtte. Tijdens zijn 
Leidse jaren heeft Van Doesburg, 
in directe interactie met de inter
nationale Europese avantgarde, 
belangrijke ontwikkelingen door

gemaakt. In Leiden zette hij zijn 
eerste stappen richting abstractie 
en begon hij met formuleren van 
een eigen geometrische beeldtaal. 
De oprichting van het tijdschrift 
De Stijl werkte als een katalysator 
in deze ontwikkelingen. Ook 
raakte Van Doesburg tijdens zijn 
Leidse jaren (zou het iets te maken 
hebben met de aanwezigheid van 
Albert Einstein als gastprofessor 
in dezelfde tijd in dezelfde stad?) 



geïnteresseerd in het uitbeelden 
van de vierde dimensie. Daarmee 
werd de impact van tijd toegevoegd 
aan de klassieke ruimtelijke dimen
sies van lengte, breedte en diepte. 
De verhalen van De Stijl en de stad 
Leiden zijn door de aanwezigheid 
van Van Doesburg onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. 

De collectie van Museum De 
Lakenhal biedt onderdak aan circa 
vijftig kunstwerken die veel van de 
theoretische principes en idealen 
van de vroege Stijl weerspiegelen. 
Door toevoeging van dit iconische 
werk kan Museum De Lakenhal dat 
verhaal straks nog beter vertellen. 
In de nieuwe collectieopstelling 
zal voor het eerst ruimte worden 
gemaakt voor de presentatie van 
het verhaal over ‘De modernisering 
van het leven, 18401940’, waarin 
de overgang naar de moderniteit 
van de 20ste eeuw centraal staat. 
Het sluitstuk daarvan is straks een 
zaal die helemaal is gewijd aan De 
Stijl. Daarin wordt Contra-compositie 
VII als hoogtepunt gepresenteerd. 
Samen met bijvoorbeeld Sfeer (ca. 
1916, zie afb. op p. 17), het Portret 
van Petró (Nelly van Doesburg) en 
profil (1922) en een uitgekiende  
selectie objecten, waaronder meu
bels, glasinloodramen, ontwerpen 
en tijdschriften, geeft dit werk een 
helder beeld. Het schilderij zet de 

bestaande Stijlcollectie in een 
spannend en breder perspectief en 
draagt bij aan het visuele verband 
met andere werken die de invloeds
sfeer van deze beweging laten zien. 
Voor vele Leidse kunstenaars, 
zoals Harm Kamerlingh Onnes en 
Hendrik Valk, die officieel geen lid 
waren, zijn de opvattingen van de 
groep immers een belangrijke 
bron van uitdaging en inspiratie 
geweest. Zo is straks in de nieuwe 
collectiepresentatie van Museum 
De Lakenhal te zien hoe Theo van 
Doesburg en tijdgenoten een 
nieuwe wereld verbeeldden waarin 
alle aspecten van de kunst en het 
leven samenvloeien. 

INTERACTIE MET MONDRIAAN

Contra-compositie VII laat ook heel 
goed zien waar de inspirerende en 
tegelijkertijd moeizame interactie 
met Piet Mondriaan toe geleid 
heeft. Contra-compositie VII werd  
– getuige de voorbereidende schets 
die zich in de collectie van het 
KröllerMüller Museum bevindt – 
opgezet én uitgevoerd met een 
ruitvorm als compositorische dra
ger. Deze opvallende, decentrale 
compositie is direct terug te voeren 
op Mondriaan, die dit principe al 
in 1921 had toegepast. De ruitvorm 
draagt wezenlijk bij aan de dyna
mische, eigenzinnige uitstraling 
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Het ontbijt
Hendrik Jacobus Valk Jr.
1921. Eterniet en caseïne -
verf, 53,4 x 100,4 cm
MUSEUM DE LAKENHAL, 

LEIDEN

Van eminent en 
evident belang

Zonder de Vereniging Rembrandt 
was de aankoop van Van 
Doesburgs Contra-compositie VII 
niet gelukt. De Vereniging heeft 
waardering voor de voorbeeldige 
wijze waarop Museum De Lakenhal 
zich de afgelopen jaren heeft  
ingezet om De Stijl context in de 
verzameling te geven en voor de 
ambitie die het museum ook nu 
weer tentoonspreidt. Voor de steun 
van ruim € 1,2 miljoen heeft de 
Vereniging geput uit haar Fonds 
voor 20ste-eeuwse schilderkunst, 
haar BankGiro Loterij Aankoop  
fonds en haar Nationaal Fonds 
Kunstbezit, waaruit met € 723.493 
is bijgedragen. Het laatstgenoemde 
fonds, dat is voortgekomen uit de 
Stichting Nationaal Fonds Kunst-
bezit (SNFK), heeft als doelstelling 
het steunen van aankopen die van 
evident en eminent belang zijn 
voor het Nederlands openbaar 
kunstbezit. Eerder is dit fonds aan-
gesproken voor de verwerving van 
Mondriaans Victory boogie woogie, 
Rembrandts Oude man en Hollands 
meisje aan het ontbijt van Liotard. 
Met de aanwinst van dit schilderij 
van Theo van Doesburg is er weer 
een werk aan de ‘Eregalerij van de 
Collectie Nederland’ toegevoegd.



van het schilderij. Ook het verhaal 
over de interactie tussen Mondriaan 
en Van Doesburg kunnen wij straks 
toelichten aan de hand van onze 
nieuwe aankoop. Wie wil zien waar 
dat allemaal toe geleid heeft, kan 
in het Haags Gemeentemuseum 
zien hoe De Stijl, en in het bijzon
der het werk van Piet Mondriaan, 
tot volle wasdom kwam. 

Als permanent aanwezig top
stuk én als icoon van de beweging 
krijgt Contra-compositie VII natuur
lijk ook een vaste plek in het  
educatieve programma van het 
museum. Als onmisbaar onderdeel 
wordt het opgenomen in interac
tieve rondleidingen voor uiteen
lopende publieksgroepen, in de  
zogenaamde Art Talks op zaal en  

in de scholenprogramma’s. In de 
gloednieuwe educatieruimte van 
Museum De Lakenhal, Het Atelier, 
zal De Stijl één van de drie vaste 
programmalijnen zijn; met Contra-
compositie VII als aansprekend 
voorbeeld kan jong en oud daar 
straks aan de slag met de thema’s 
compositie, ontwerp en vorm
geving. Met de viering van het 
landelijke Stijljaar – dat nu in 
volle gang is – nog in het achter
hoofd, zal Theo van Doesburg 
vanuit Leiden velen blijvend  
kunnen inspirerens 

Meta Knol

Directeur Museum De Lakenhal

Met dank aan Doris Wintgens  

en Judit Krijgh-Bószán

Museum De Lakenhal zal in het  
voorjaar van 2019 weer open gaan voor 
publiek. Zie voor actuele informatie: 
www.lakenhal.nl. De aankomende  
tijd is Contra-compositie VII te zien op 
de afdeling moderne kunst van het 
Rijksmuseum. 

Drie hoogtepunten uit de collectie 
van Museum De Lakenhal, die alle 
sterk verbonden zijn met de stad. 
Theo van Doesburg woonde in een 
beslissende periode in zijn leven in 
Leiden en richtte er het tijdschrift 
De Stijl op. Lucas van Leyden  
heeft zijn gehele leven in Leiden 
gewoond en schilderde zijn Laatste 
oordeel voor de Leidse Pieterskerk. 
Rembrandt is er geboren en begon 
er zijn schilderscarrière, met de 
Brillenverkoper als een van zijn 
vroegste werken.

Naast de band met Leiden hebben 
deze drie werken nog iets gemeen: 
het is in alle gevallen te danken 
aan de kunstliefde en trots van 
particulieren dat deze schilderijen 
in Museum De Lakenhal hangen. 
Lucas’ Laatste oordeel overleefde de 
Beeldenstorm en kwam daarna in 
het Leidse stadhuis te hangen. 
Toen keizer Rudolf II in 1602 veel 
geld bood en politieke druk uitoe
fende om het drieluik voor zijn 
eigen verzameling te kopen, 
sprongen enkele Leidenaren met 

succes op de bres om het werk 
voor hun stad te behouden.

De twee andere schilderijen zijn 
recent met steun van particulieren 
– verbonden in de Vereniging 
Rembrandt – verworven. Na de 
aankoop was Contra-compositie VII 
korte tijd te zien in het Leidse 
stadhuis. Dat honderden inwoners 
van Leiden op 13 mei naar het stad
huis togen om de nieuwe aanwinst 
van hun museum te zien, toont 
aan dat burgers trots zijn op hun 
stedelijk erfgoed.
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Het laatste oordeel
Lucas van Leyden
ca. 1525-26. Olieverf op paneel,  
300,5 × 434,5 cm
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN

Brillenverkoper
Rembrandt van Rijn
ca. 1624. Olieverf op paneel,  
21 x 17,8 cm
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN

Aangekocht in 2012 met steun 
van de Vereniging Rembrandt

Contra-compositie VII
Theo van Doesburg
1924. Olieverf op doek,  
45,3 x 45 cm
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN

Aangekocht in 2017 met steun 
van de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar Nationaal 
Fonds Kunstbezit, haar Fonds 
voor 20ste-eeuwse Nederlandse 
Schilderkunst en haar BankGiro 
Loterij Aankoopfonds

De iconen van Leiden



34  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2017

 Een bevriende fotograaf stuurde, uit enthousiasme 
voor het te fotograferen object, de conservator van 
het Nationaal Glasmuseum in Leerdam een foto van 

dit prachtige beeld. Hij fotografeerde dit in opdracht van 
een kunsthandel, die hij uiteraard zeer discreet niet 
noemde. Het beeld zou op de kunst-, antiek en design-
beurs PAN in Amsterdam worden aangeboden en daar 
was een afbeelding voor nodig. 

De foto werd bijna achteloos verstuurd via WhatsApp 
en de aandacht van de conservator was meteen gevangen. 

Dit beeld was bekend via de catalogi van de Glasfabriek 
Leerdam maar in geen enkele Nederlandse museumcol-
lectie aanwezig. Via de fotograaf kon de belangstelling 
van het Nationaal Glasmuseum aan de kunsthandel wor-
den overgebracht. De handelaar wilde graag verder pra-
ten en zo werd het museum in de gelegenheid gesteld 
om met de Vereniging Rembrandt en crowdfunding het 
benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Als de conservator 
het beeld pas op de PAN voor het eerst had gezien, had 
het museum waarschijnlijk achter het net gevist. 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    GLAS 

Soms komt een conservator toevallig en bijna 
slinks aan informatie over wat er op de markt 
gaat komen. Dat is handig voor een museum 
zonder aankoopbudget, want dan kan er al  
bij fondsen gepolst worden of een aanvraag 
kansrijk is. Er dient soms snel gehandeld te 
worden. Dat geldt vooral bij niet al te kostbare 
werken, want dan zijn er natuurlijk musea of 
verzamelaars genoeg die de aankoopprijs in 
één keer op tafel kunnen leggen. 

In zichzelf gekeerde schoonheid
Hoe het Nationaal Glasmuseum een zeldzame glassculptuur verwierf 
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EEN AMERIKAANSE IN LEERDAM

De in Génève geboren en in de Verenigde Staten opge-
groeide Lucienne Bloch (1909-1999) begon haar kunst-
opleiding op het Cleveland Institute of Art en vervolgde 
die aan de École nationale supérieure des Beaux-Arts te 
Parijs. Ze studeerde beeldhouwkunst, maar tekende en 
fotografeerde ook. Als 20-jarige belandde ze in 1929 in 
Leerdam op uitnodiging van P.M. Cochius, de directeur 
van de Leerdamse Glasfabriek. Ze logeerde ook bij hem in 
het pand waar nu het museum is gevestigd. Glasfabriek 
Leerdam zocht in die jaren naar een nieuwe vormgeving, 
en serviezen en sculpturen van geperst glas hadden de 
volle aandacht van directeur Cochius.

Dit vrouwenhoofd was tevens Blochs eerste ontwerp 
voor Glasfabriek Leerdam. In haar oeuvre is het een  
uitzondering, want het is hol geblazen in een metalen 
mal, terwijl al haar andere glasontwerpen van geperst 
glas zijn gemaakt. Uit een dagboekfragment waarin zij 
naast dit vrouwenhoofd een sculptuur van een vis noemt, 
blijkt duidelijk de zoektocht naar uit te voeren vormen  
en de best toepasbare technieken. ‘November 13, 1929: 

Mr Copier was at the factory. He seemed quite pleased 
with my work. Admired sides especially so that I could  
tell the other sides were also good to his mind. In [the]  
afternoon the man of the iron casts came to see how they 
could be made in glass. It came out that they all were  
possible. He took the head and the fish at once which  
was the most marvelous speed and they will be already in  
plaster tomorrow.’  

VERKOOPSUCCESSEN

Lucienne Bloch was jong en reisde veel, alle indrukken 
van wat ze zag nam ze op in haar hoofd. In dit beeld is 
duidelijk invloed te zien van Franse kunst uit het begin 
van de 20ste eeuw: Muse Endormie van Brancusi of de 
foto Noire et Blanche van Man Ray uit 1926 waar model 
Kiki de Montparnasse een Afrikaans Bauolé-masker naast 
haar hoofd houdt. Het vrouwenhoofd is heel zeldzaam, 
hoewel het in een oplage – van onbekende grootte – is 
geproduceerd. In de catalogus van Glasfabriek Leerdam 
uit 1934 staat het nog wel vermeld. In de korte tijd dat de 

kunstenares voor de Glasfabriek werkte, maakte ze ver-
schillende geperst glazen ontwerpen zoals het liggende 
hertje, diverse eenden en de vis, die alle buitengewone 
verkoopsuccessen waren en tot in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw in productie bleven.

In 1931 keerde Bloch terug naar de Verenigde Staten en 
ging zij werken voor de bekende schilder Diego Rivera 
als assistent bij zijn grote frescomuurschilderingen. 

Daarnaast assisteerde zij ook diens vrouw, de kunste-
nares Frida Kahlo. Na haar huwelijk vestigde zij zich in 
Californië. In haar eigen werk richtte ze zich op fotografie 
en ook op muurschilderingen, net als haar leermeester 
Rivera. Sculpturen maakte zij in haar lange werkzame 
leven nauwelijks meer, wat de ‘Leerdamse periode’ des  
te interessanter maakt. Met deze nieuwe aanwinst heeft 
het Nationaal Glasmuseum niet alleen een zeer tot de 
verbeelding sprekend beeld aan zijn collectie toegevoegd, 
maar ook een voorwerp dat de ambitie en het interna-
tionale karakter van de Glasfabriek Leerdam rond 1930 
perfect illustreerts

 
Hélène Besançon

Conservator

Vrouwenhoofd
Lucienne Bloch
1929. In een mal geblazen glas, H 27,5
Bijdrage: € 2.000 uit het P.H. Soeters Fonds voor 20ste-
eeuwse Glaskunst
NATIONAAL GLASMUSEUM, LEERDAM

Vrouwenhoofd door Lucienne Bloch is aangekocht met steun van 
de Vereniging Rembrandt, dankzij haar P.H. Soeters Fonds voor 
20ste-eeuwse Glaskunst, de Vereniging van Vrienden van Modern 
Glas en particulieren via een crowdfundingsactie

Meer zien en lezen? 
Volgend jaar organi-
seert het Nationaal 
Glasmuseum een  
tentoonstelling met 
bijbehorende publi-
catie over Lucienne 
Bloch. Laurens Geurtz 
– een kleinzoon van de 
beroemdste glasont-
werper van Nederland 
A.D. Copier – is de 
gastconservator voor 
de tentoonstelling en 
schrijver van het boek. 

Vis
Lucienne Bloch
1929. Geperst glas, H 13 cm
NATIONAAL GLASMUSEUM, 

LEERDAM

Noire et Blanche
Man Ray
1926. Ontwikkelgelatine-
zilver druk, 21,2 x 27,5 cm
STEDELIJK MUSEUM 

AMSTERDAM

© Man Ray Trust/ADAGP, 
c/o Pictoright Amsterdam/
Stedelijk Museum 
Amsterdam
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VAN ONS ALLEMAAL SINDS 1892
DE LIEFDESBRIEF  JOHANNES VERMEER

Het lijkt zo vanzelfsprekend, dat het 
Rijksmuseum vier schilderijen van 
Johannes Vermeer kan tonen. Maar 
zo vanzelfsprekend is dat helemaal 
niet, want het oeuvre van de Delftse 
meester is klein en zijn werken zijn 
gewild. De eerste Vermeer in de 
collectie van het Rijksmuseum kwam 
er dankzij het optreden van de 
Vereniging Rembrandt. 

Vermeer, die in de eerste helft van  
de 19de eeuw nog nauwelijks bekend 
was – in 1833 schaarde een gezagheb-
bende auteur hem zelfs onder de 
leerlingen en navolgers van Gabriel 
Metsu – kreeg zijn grote reputatie 
pas laat. Maar na zijn herontdekking 
aasde menig museum en verzamelaar 
op zijn werk, dus toen in maart 1892 

zijn Liefdesbrief ter veiling kwam, 
vreesde men dat het schilderij naar 
het buitenland zou gaan. Met een 
toezegging van de Staat voor 15.000 
gulden en een verwachte veilingprijs 
van misschien wel 30.000 of 40.000 
gulden was dat ook bepaald niet 
denkbeeldig. Om te voorkomen dat 
het werk voor Nederland verloren 
zou gaan, kwam de Vereniging 
Rembrandt in actie. Zij benaderde de 
toenmalige eigenaar vóór de veiling 
met het verzoek het schilderij – en 
twee andere – te mogen kopen. Dat 
lukte dankzij de welwillende opstel-
ling van de verkoper, en omdat de 
Vereniging ook een deel betaalde, 
kon het Rijksmuseum het in januari 
1893 overnemen voor een bedrag  
dat ver onder de marktwaarde lag. 

‘Het was een ongelooflijk ambitieuze 
verwerving. Na de herintroductie van 
Vermeer was er een enorme vraag 
naar zijn werk, dus het was niet een-
voudig om een schilderij van hem te 
kopen,’ beaamt conservator Pieter 
Roelofs. In de tijd dat De liefdesbrief 
werd aangekocht, waren er slechts 
drie werken van hem in Nederlandse 
musea te zien, waaronder het Gezicht 
op Delft en Diana en haar nimfen in 
het Mauritshuis. ‘De liefdesbrief gaf 
een heel ander inzicht in het werk  
van Vermeer dan de stukken die er al 
waren. Het schilderij werd een anker-
punt in de collectie, en heeft het 
beeld van Vermeer heel lang bepaald.’

In de decennia na de aankoop  
van De liefdesbrief werden nog drie 
Vermeers aan het Nederlands open-
baar kunstbezit toegevoegd. Roelofs: 
‘Met die zeven werken kunnen we 
een mooi gedifferentieerd overzicht 
van het werk van Vermeer geven.  
Er is indertijd in de media wel discus-
sie geweest over de prijzen voor De 
liefdesbrief en Het melkmeisje, maar 
bij stukken van dit kaliber zie je altijd 
dat het blijvende aanwinsten zijn 
voor ons allemaal, die van generatie 
op generatie worden doorgegeven. 
We verzamelen ook voor de toe-
komst: wat nu ingelegd wordt, is 
morgen onderdeel van het totale 
kunstpatrimonium. Het is heel mooi 
als je daar als museum aan mag  
bijdragen. En alles is relatief, zeker  
als je de prijzen voor kunst vergelijkt 
met de bedragen die er bijvoorbeeld 
in de sport omgaan.’s

De liefdesbrief
Johannes Vermeer
ca. 1669-70. Olieverf op doek,  
44 x 38,5 cm 
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

In 1892 aangekocht met steun van 
de Vereniging Rembrandt



De Duitse schilder  
Neo Rauch mag worden  
gerekend tot de meest toon-
aangevende kunstenaars van 
dit moment. Als exponent 
van de zogeheten Neue 
Leipziger Schule werkt 
Rauch in een zeer eigen 
surrealistische stijl, waarin 
traditie en moderniteit op 
virtuoze wijze zijn geïnte-
greerd. Hij spiegelt ons de 
wereld voor als in een 
theater, een theatrum mundi, 
met zelfverzonnen decors en 
figuren die een rol spelen in 
een verhaal dat geschiedenis 
en actualiteit onlosmakelijk 
met elkaar verbindt. 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST
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 Het theatrum mundi van Neo Rauch
Een blikvanger voor de collectie van Museum de Fundatie 

Gewitterfront
Neo Rauch
2016. Olieverf op doek, 150 x 100 cm 
Bijdrage: € 100.000, waarvan  
€ 50.000 uit het Titus Fonds
MUSEUM DE FUNDATIE, ZWOLLE EN 

HEINO/WIJHE

Gewitterfront is verworven met steun van 
de Vereniging Rembrandt, mede dankzij 
haar Titus Fonds, de BankGiro Loterij, het 
Mondriaan Fonds en het VSBfonds.



 Met zijn collageachtige composities becom
mentarieert Rauch op persoonlijke wijze de 
complexiteit van het leven in de 20ste en 

21steeeuwse maatschappij. Zijn werk bevindt zich in 
belangrijke internationale collecties van moderne 
kunst, met name in Duitsland en de Verenigde Staten, 
waaronder het Hamburger BahnhofMuseum für 
Gegenwart in Berlijn, het Solomon R. Guggenheim 
Museum in New York en het Museum of Modern Art 
in New York.

Het internationale belang van de schilderkunst van 
Neo Rauch wordt ook in Nederland algemeen erkend. 
In 2002 won hij de prestigieuze Vincent van Gogh 
Biennial Award for Contemporary Art in Europe, wat 
resulteerde in een solotentoonstelling in het Bonne fan
tenmuseum in Maastricht. Daarnaast hebben verschil
lende kunstmusea in Nederland meermalen werk van 
Neo Rauch getoond op groepsexposities. Aankopen 
door Nederlandse musea bleven daarbij echter zeer 
beperkt. Het Bonnefantenmuseum en het Gemeente
museum in Den Haag bezitten elk een vroeg werk op 
papier en in de collectie van het Stedelijk Museum 
Amsterdam bevindt zich werk van Rauch in een  
kunstenaarsboek en een olieverfschilderij uit 2005. 

Kunstvragen 

Marloes van Leersum (37 jaar)
Verantwoordelijk voor de marketing bij de Vereniging Rembrandt, 
lid sinds 2017 

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Mijn vroegste herinnering is een bezoek aan 
het Van Gogh Museum. Mijn vader, die een 
studie kunstgeschiedenis volgde, moest een 
schilderij bestuderen voor een werkstuk en 
nam mij mee. Ik herinner me vooral dat hij er 
wel erg lang over deed.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Vier jaar geleden hebben we in een galerie 
een grote foto van Bernhard Hartmann ge-

kocht van operatheater Il Fenice in Venetië. Hartmann fotografeert 
lege theaters, ateliers en andere plaatsen waar kunst wordt gemaakt.’ 

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Ik kom graag in het Picassomuseum in Barcelona. Een mooi pand, 
gelegen in een leuk gedeelte van de stad, met een collectie waarin 
je heel goed het maakproces van de kunstenaar kunt zien. En de 
National Portrait Gallery in Londen. Zo’n verzameling portretten is 
een fantastische manier om de geschiedenis van een land te leren 
kennen.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Fotografie wordt altijd vluchtig genoemd, maar de fotograaf Daniel 
Cohen laat mensen in zijn project Slowtime vijf minuten stilzitten. 
Hij werkt met een ‘gaatjescamera’ die een lange belichtingstijd 
nodig heeft. Je kunt erover discussiëren in welk museum zijn werk 
zou passen.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk op u gemaakt?
‘Zeker 25 jaar geleden bezocht ik een tentoonstelling in Londen 
met de waterlelies van Monet. Die grote doeken maakten een 
enorme indruk. En dit jaar zag ik op de Biënnale in Venetië de  
tentoonstelling van Damian Hirst in Palazzo Grassi – ik heb zelden 
zo de slappe lach gehad in een museum.’

Waarom bent u gaan werken bij de Vereniging Rembrandt?
‘Voor mij als dochter van een kunstenares en een econoom vielen 
de puzzelstukjes in elkaar met deze baan. Ik werk er graag aan mee 
dat musea hun rol in de maatschappij kunnen blijven spelen en wil 
ook dat mensen weten dat het kunstbezit in Nederland een goud-
mijn is.’

Wat zou u graag uit uw eigen verzameling aan een museum 
willen schenken, om iedereen van mee te kunnen laten genieten?
‘Een schilderij van mijn moeder in Singer Laren! Zij schildert  
abstracte landschappen en zou er heel gelukkig mee zijn als een 
van haar werken in het museum hing...’
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Papillons
Francis Picabia
1929. Olieverf op doek, 117 x 90 cm
MUSEUM DE FUNDATIE, ZWOLLE EN HEINO/WIJHE



Gewitterfront is dus het tweede olieverfschilderij van Neo 
Rauch in een openbare kunstcollectie in Nederland 
en het enige voorbeeld van zijn recente werk. 

‘ALLES WAT KARAKTER VERTOONT’

De verzameling van Museum de Fundatie vindt zijn 
oorsprong in de privécollectie van Dirk Hannema 
(18951984), ouddirecteur van Museum Boymans in 
Rotterdam. In 1964 bracht deze verzamelaar de kunst
werken onder in de Stichting Hannemade Stuers 
Fundatie. De collectie was geen afgerond geheel. Het 
was Hannema’s bedoeling om deze door aankopen en 
schenkingen uit te breiden. Daarbij ging zijn belang
stelling uit naar ‘alles wat esthetisch boeit, uit welk 
tijdperk of van welk volk ook, naar alles wat karakter 
vertoont, wat oprecht zich openbaart, waar spanning 
in zit, waaruit een persoonlijkheid of het wezen van 
een periode spreekt’. Na Hannema’s dood in 1984 
bleef dit principe leidend in het verzamelbeleid van 
Museum de Fundatie.

Gewitterfront van Neo Rauch past om verschillende 
redenen zeer goed in de collectie van het museum. 
Met zijn surrealistische signatuur staat het schilderij 
recht in lijn met Papillons van Francis Picabia uit 1929, 

een ander hoogtepunt in de verzameling, waaraan het 
doek van Rauch ook in iconografische zin verwant is. 
De manier waarop het werk van Rauch dat van Picabia 
als het ware de 21ste eeuw inleidt, zoals omgekeerd 
het werk van Picabia dat van Rauch doet wortelen in 
de 20ste eeuw, is exemplarisch voor de wijze waarop 
de solitaire parels in de collectie van Museum de 
Fundatie decennia en soms eeuwen overspringende 
verbindingen aangaan. Daarnaast is het schilderij  
van Rauch een waardevolle aanvulling op twee Duitse 
hoogtepunten in de museumcollectie, namelijk De 
schepping van de paarden (1913) door Franz Marc en 
Landschap met opkomende zon (192027) door Max 
Pechstein.

HUIS VOOR DUITSE KUNST

Museum de Fundatie heeft zich de afgelopen jaren 
nadrukkelijk gepresenteerd als huis voor Duitse kunst. 
De reden hiervoor, behalve de aanwezigheid van  
bovengenoemde schilderijen en andere Duitse werken 
in de collectie, is het feit dat de Fundatie de artistieke 
nalatenschap van Paul Citroen beheert. Citroen,  
geboren en getogen in Berlijn, was als kunstenaar  
en kunsthandelaar in de jaren tien en twintig van de 
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De schepping van de paarden
Franz Marc
1913. Aquarel en gouache op papier, 45 x 40 cm
MUSEUM DE FUNDATIE, ZWOLLE EN HEINO/WIJHE

Landschap met opkomende zon 
Max Pechstein
1920-27. Olieverf op doek, 39 x 39 cm
MUSEUM DE FUNDATIE, ZWOLLE EN HEINO/WIJHE



vorige eeuw nauw betrokken bij de Duitse kunst, in 
het bijzonder bij BerlinDada en Bauhaus. Via schen
kingen zijn intussen ook enkele werken verkregen van 
John Heartfield (Helmut Herzfelde), Werner Tübke 
en Barbara Klemm. Gewitterfront bekrachtigt het 
Duitse aandeel in de collectie van de Fundatie op het 
gewenste topniveau.

Museum de Fundatie verankert met de aankoop van 
het schilderij door Rauch ook beeldende kunst die 
expliciet staat voor maatschappelijke betrokkenheid 
– zoals de afgelopen jaren tot uitdrukking gebracht in 
het expositiebeleid – stevig in zijn collectie. Daarmee 
geeft het museum invulling aan Hannema’s criterium 
dat kunst ‘het wezen van een periode’ moet vertegen
woordigen.

COMPLEX EN ASSOCIATIEF BEELD

Met Gewitterfront spiegelt Rauch zijn verbondenheid 
met (Oost)Duitsland, zijn geboortegrond en bron van 
inspiratie, aan zijn twijfel over de (Europese) toekomst. 
Het doek met de geknielde tamboer in 19deeeuws 
uniform refereert onder meer aan de nachtvlinders in 
het bekende gedicht van Goethe, die worden aange
trokken door het vuur, aan de al even bekende roman 
Die Blechtrommel van Günter Grass en aan de iconische 
knieval van Willy Brandt in het getto van Warschau  
in 1970, als symbolische boetedoening voor de Joden 
ver volging door de nazi’s. Daarmee levert Gewitterfront 
een complex en associatief beeld van onze geschiede
nis en een kritische blik op de toekomst.

Vanaf 20 januari tot en met 3 juni 2018 wijdt 
Museum de Fundatie een omvangrijke overzichts
tentoonstelling aan de schilderijen van Neo Rauch. 
Museum de Fundatie is de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar Titus Fonds), de BankGiro 
Loterij, het Mondriaan Fonds en het VSB Fonds 
dankbaar voor de ondersteuning bij de verwerving 
van Gewitterfronts

Ralph Keuning

Directeur Museum de Fundatie 

40  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2017

De knieval van  
Willy Brandt in het 
ghetto van Warschau

De trommelende Oscar uit de film  
Die Blechtrommel (1979) naar de gelijknamige 

roman van Günter Grass (1959) 
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IN MeMORIAM

Claudine de With
Met droefheid hebben wij kennisgenomen van 
het veel te vroege overlijden, 35 jaar oud, van 
Claudine de With. Een bijzonder mens. Na eerst 
lid te zijn geweest van de Titus Cirkel, initieerde 
Claudine, jong als zij was, in 2011 de Caius Cirkel. 

Onder de bezielende leiding van Claudine heeft 
deze jongerencirkel van de Vereniging sinds haar 
oprichting bijgedragen aan aankopen als het 
Stilleven met kazen, amandelen en krakelingen door 
Clara Peeters voor het Mauritshuis, de Japanse  
lakkist voor het Rijksmuseum, het Petrusbeeld  
van Claux de Werve voor het Catharijneconvent  
en Schaatsers bij een Hollandse stad van Andreas 
Schelfhout voor Kasteel Duivenvoorde. Haar diep-
gevoelde betrokkenheid bij het openbaar kunst-

bezit heeft  
zij hiermee 
blijvend  
doorgegeven. 
Sinds 2012  
was Claudine 
ook lid van  
de raad van 
adviseurs. 
Als dank en 
als aandenken 
heeft het  
bestuur van 
de Vereniging 
Rembrandt 
besloten de 

Claudine de With Beurs in het leven te roepen.  
Deze beurs ter hoogte van € 2.500 per jaar is be-
doeld voor promovendi die bijvoorbeeld onderzoek 
in het buitenland willen doen of een extra termijn 
nodig hebben voor onderzoek. Als tegenprestatie 
zal onder andere gevraagd worden tijdens het 
Caius jaardiner te vertellen over het promotie- 
onderzoek. 

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering 
op 24 juni hebben de leden dit besluit met applaus 
geaccordeerd.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

De ALV op 24 juni was druk bezocht: 
de voor deze gelegenheid gehuurde 
zaal in het World Forum in Den Haag 
was bijna tot de laatste stoel bezet. 
Er werd teruggekeken op het succes-
volle jaar 2016 en gesproken over de 
plannen om de Vereniging te verster-
ken.
 
Directeur Fusien Bijl de Vroe, voorzitter 
Arent Fock en penningmeester René 
Kuijten lichtten het jaarverslag over 2016 
toe en stelden de nieuwe leden van het 
bestuur en de raad van adviseurs voor. 
Bestuurslid en fellow Peter Hecht vertelde 
aan de hand van de tentoonstellingen 
die hij sinds 2008 heeft gemaakt over de 
manier waarop de Vereniging zich steeds 
heeft aangepast aan een zich voortdurend 
ontwikkelende maatschappij.

Speciale aandacht was er voor de grote 
tentoonstelling die voor 2018 op stapel 
staat, en waarin onder andere zal wor-
den ingegaan op de vraag waarom de 
gezamenlijke collecties moeten worden 
gekoesterd en behouden. Daarna was 
het woord aan Marloes van Leersum, die 
zich als nieuwe marketeer inzet voor een 
grotere naamsbekendheid van de Vereni-

ging en een groei van het aantal leden.
Tot slot gaf hoofdconservator Hans 
Janssen van het Gemeentemuseum Den 
Haag, waar na de vergadering een exclu-
sieve ontvangst voor de leden was, een 
inleiding op de tentoonstelling De ont-
dekking van Mondriaan. Hoezeer die 
tentoonstelling en de enthousiaste uitleg 
door de museummedewerkers ter plekke 
gewaardeerd werden, moge blijken uit 
het feit dat veel leden tot sluitingstijd  
op zaal bleven. De Vereniging dankt het 
Gemeentemuseum voor zijn gastvrijheid.
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Leden in het buitenland
Van de bijna 15.000 leden van de Vereniging 
Rembrandt wonen er een kleine tweehon-
derd niet in Nederland. Dat dit overwegend 
inwoners van België en Duitsland zijn zal 
niemand verbazen, maar zelfs in Zweden, 
de Verenigde Staten en Argentinië zijn 
Rembrandtleden te vinden. Wat beweegt 
hen om lid te zijn?

Elsbeth Scholtes, Vänge, Zweden: ‘Ik woon al 
bijna 39 jaar in Zweden en ben pas twee jaar 
geleden lid geworden, nadat vrienden mij over 
de Vereniging Rembrandt vertelden. Voor mij 
gaat het eigenlijk alleen om het steunen van 
een goede zaak. Zo ben ik ook lid van de 
Waddenvereniging en vriend van de Scratch 
Muziekdagen Leiden. Als ik in Nederland ben, 
een paar keer per jaar, ga ik meestal wel naar 
een museum, maar dat is niet zo vaak dat ik 
mijn lidmaatschap ‘eruit haal’!’

Frans Teding van Berkhout, Rockport MA, 
Verenigde Staten: ‘Ik kwam de Vereniging 
Rembrandt enkele jaren geleden op het spoor 
toen een schilderij van onze familiestichting 
(Teding van Berkhout) gekocht werd door 
Museum Prinsenhof in Delft. Ik woon al  

zo’n 45 jaar in Amerika maar kom minstens 
één keer per jaar naar Nederland. Mijn vrouw 
en ik zien ons zelf daar nu als ‘toeristen’ en 
lopen veel meer musea af dan toen we er nog 
woonden. Een groot voordeel is dat je met  
de Rembrandtkaart nergens in de rij hoeft te 
staan voor een kaartje. Verder steun je een 
goed doel en krijg je enkele keren per jaar een 
prachtig Bulletin (zelfs helemaal naar Amerika 
gestuurd!).’

Mevrouw Eschen, Villa Allende, Córdoba, 
Argentinië: ‘Mijn lidmaatschap voor het 
leven van uw vereniging is een zeer gewaar-
deerd cadeau van mijn echtgenoot. Wij  
bezochten regelmatig musea en kenden de 
Vereniging via de Rembrandtlezing. Het één 
kwam bij het ander: een bijdrage leveren  
aan de kunstverzamelingen in Nederland, 
aan de organisatie van de lezingen en andere  
activiteiten van de Vereniging, naast het  
bewonderen van de kunst die met haar  
bijdrage is aangeschaft. Ik waardeer het 
enorm dat u sinds enige tijd het Bulletin  
digitaal beschikbaar stelt, want met de  
digitale versie is het nieuws nog actueel in 
plaats van reeds verleden.’

SUPPORT THE REMBRANDT 
ASSOCIATION

Sinds dit voorjaar kunnen ook Amerikaanse 
ingezetenen met fiscale voordelen aan de 
Vereniging Rembrandt schenken. Dat kan via 
de Netherland-America Foundation of via de 
King Baudouin Foundation United States. 
Daarnaast is lid worden vanuit het buitenland 
een stuk makkelijker geworden, nu op de 
website van de Vereniging Rembrandt met 
creditcard kan worden betaald. 

De Netherland-America Foundation (NAF), is een 
organisatie die bilaterale betrekkingen tussen 
de Verenigde Staten en Nederland onder-
steunt, onder andere op het gebied van kunst, 
onderwijs en wetenschap (http://thenaf.org/
vereniging-rembrandt). Via de King Baudouin 
Foundation United States kunnen Amerikaanse 
ingezetenen goede doelen in Europa en Afrika 
steunen (http://kbfus.org). Meer informatie 
over het steunen van de Vereniging Rembrandt 
vanuit de Verenigde Staten vindt u op onze 
website, onder ‘Support the Rembrandt 
Associaton as a U.S. citizen’.

Landen
België en Luxemburg
Duitsland
Frankrijk
Zwitserland
Groot-Brittannië en Ierland
Verenigde Staten
Canada
Overige

Totaal

Aantal leden
87
18
12
17
18
16
4
17

189
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Terugblik op de TeFAF
Net als voorgaande jaren was de Vereniging Rembrandt aanwezig op de 
TEFAF in Maastricht, met dank aan de organisatie van de beurs. Dankzij  
haar aanwezigheid kon zij meteen reageren op steunverzoeken van musea. 
Dit jaar kocht het Bonnefantenmuseum hier een 18de-eeuwse driekranenkan 
en het Frans Halsmuseum een vroeg zeegezicht van Jan Porcellis. 

Om inzichtelijk te maken dat musea 
op beurzen als deze kunstwerken uit 
particulier bezit aankopen zodat ze 
onderdeel worden van de Collectie 
Nederland, was in de stand een mini-
tentoonstelling te zien van werken die 
eerder op de TeFAF zijn aangekocht. 
De Vereniging Rembrandt dankt de 
musea voor hun medewerking aan 
deze presentatie en de firma Hiscox 
voor haar bijdrage in de kosten van de 
verzekering van de werken. 

Bezoekers van de stand – deskun- 
digen en liefhebbers – werd dit jaar 
gevraagd welk kunstwerk zij een  

aanwinst zouden vinden voor een  
museum in Nederland. Enkele werken 
die werden genoemd zijn een 15de-
eeuws getijdenboek van een van de 
gebroeders van Limburg, een portret 
van Wallerant Vaillant (‘Ongelooflijk, 
wat een prachtig realistisch portret 
met kleurrijke tulband. Alsof je hem zo 
op straat zou kunnen tegenkomen’). 
Andere werken die de aandacht trok-
ken, zijn een studie van Jan Sluijters, 
een vaas van Grayson Perry (‘Totaal  
authentiek mens met totaal authen-
tieke kunst’) en de draadsculptuur 
Enough to charm van Fred Eerdekens.

Surrealisme in Rotterdam 
Het liep storm toen we onze leden op 21 maart een uitnodiging  
stuurden voor een exclusieve avondopenstelling van de tentoonstelling  
Gek van surrealisme in Museum Boijmans Van Beuningen op 9 april.

Binnen een dag hadden al 400 belangstellenden zich aangemeld, terwijl er  
plaats was voor maximaal 350. Om teleurgestelde leden tegemoet te komen, is 
de avondopenstelling met een uur verlengd, waarmee nog eens 100 bezoekers 
konden worden ontvangen. De tentoonstelling bood een overzicht van topstukken 
afkomstig uit vier befaamde Europese collecties van particuliere verzamelaars  
die ‘gek van surrealisme’ waren. De avond werd op deze warme voorjaarsdag  
afgesloten met een drankje in de tuin van het museum. Wij danken het museum 
voor zijn medewerking aan deze ontvangst!

Vijfde Gildemeesterdiner 
Op 18 mei vond het jaarlijkse Gildemeesterdiner 
plaats in Gemeentemuseum Den Haag. Na Kasteel 
de Haar (2013), het Rijksmuseum (2014), het 
Stedelijk Museum (2015) en Museum Boijmans  
Van Beuningen (2016) is het Gemeentemuseum aan 
deze illustere reeks toegevoegd.

De avond stond in het teken van Mondriaan en De Stijl. 
Na een welkomstwoord van directeur Benno Tempel 
hield hoofdconservator Hans Janssen een lezing over  
de verzamelgeschiedenis van de Mondriaans in het  
museum, waarin hij het belang van het particuliere  
mecenaat benadrukte. Arent Fock, voorzitter van de 
Vereniging Rembrandt, vertelde vanuit zijn persoonlijke 
ervaringen over de onmisbare rol van de Vereniging 
voor de Collectie Nederland. De aanwezigheid van onze 
beschermvrouwe maakte dit lustrumjaar extra bijzonder.
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Rembrandtcirkels
Inmiddels telt de Vereniging Rembrandt acht 
Rembrandtcirkels door heel Nederland. 
Leden bepalen als groep aan welk door de 
Vereniging gesteund kunstwerk de Cirkel zijn 
naam verbindt.

Caius Cirkel en Utrecht & Gooi Cirkel
Op 23 maart was er voor de leden van de Caius 
Cirkel en Utrecht & Gooi een lezing van conser-
vatoren Quentin Buvelot en Charlotte Rulkens 
met bezoek aan de tentoonstelling Slow Food in 
het Mauritshuis. Een van de hoogtepunten 
daarin was het Stilleven met kazen, amandelen 
en krakelingen van Clara Peeters, een aankoop 
die vanuit zowel het Caius Fonds als het Utrecht 
& Gooi Fonds is ondersteund.

Jheronimus Cirkel
Leden van de Jheronimus Cirkel waren op 26 
maart in Museum Klok & Peel in Asten ter gele-
genheid van de aankoop van een 16de-eeuwse 
bronzen luidklok, gemaakt door de Mechelse 
klokkengieter Jan van den Ghein. Presentaties 
werden gegeven door Rainer Schütte en  
Luc Rombouts, respectievelijk conservator en 
bestuurslid van het museum.

KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel
Het jaardiner van de KOG-Vereniging Rembrandt 
Cirkel werd op 21 april gehouden in Het 
Scheep vaartmuseum. Michael Huijser, directeur, 
en Vera Carasso, directeur collecties a.i., ontvin-
gen de leden met een presentatie. De aanwezi-
gen konden genieten van de tentoonstelling 
Drijfveer, 100 jaar verzamelen met daarin Gezicht 
op het IJ van Reinier Nooms, aangekocht met 
een bijdrage uit het KOG-Vereniging 
Rembrandt Fonds.

Van Rijn Cirkel
Op 7 mei was er een voorjaarsontvangst voor 
de leden van de Van Rijn Cirkel in Museum 
Gouda, een uitgelezen kans om een bezoek te 
brengen aan de Arntzenius-tentoonstelling 
waarin Strand bij Scheveningen van Floris 
Arntzenius in de context van het oeuvre kon 
worden bezichtigd. Dit schilderij werd aange-
kocht met een bijdrage uit het Van Rijn Fonds. 

Caius Cirkel 
Op 13 mei was de voorjaarsontvangst voor de 
leden van de Caius Cirkel. Ze vertrokken met 
sloepen vanaf de steiger van Het Scheep vaart-
museum voor een hedendaagse blik op het IJ 

om vervolgens in het museum samen met Vera 
Carasso, directeur collecties a.i. de nieuwe aan-
winst Gezicht op het IJ van Reinier Nooms in de 
tentoonstelling Drijfveer, 100 jaar verzamelen te 
bekijken.

Utrecht & Gooi Cirkel 
De leden van de Utrecht & Gooi Cirkel werden 
op 11 juni meegenomen in de wereld van de 
verzamelaar. Een van de leden, kenner van 
Maastrichts zilver met een eigen collectie, sprak 
onder andere over de drijfveren van verzame-
laars. Lars Hendrikman, conservator van het 
Bonnefantenmuseum in Maastricht, vertelde 
over de zilveren driekranenkan, recent aange-
kocht met steun van de Vereniging Rembrandt 
op de TeFAF 2017.

Titus Cirkel 
Op 22 juni was het jaardiner van de Titus Cirkel 
in het Van Gogh Museum in Amsterdam. 
Conservator Mirjam Westen van Museum 
Arnhem vertelde over de installatie In Pursuit of 
Bling door Otobong Nkanga. Dit werk is in 2016 
gezamenlijk met Stedelijk Museum Amsterdam 
aangekocht met een bijdrage uit het Titus 
Fonds. Na rondleidingen door het museum  
presenteerde Axel Rüger, directeur van het Van 
Gogh Museum, een zeer recente aankoop 
waarover u binnenkort meer hoort.

Saskia Cirkel
Voor de leden van de Saskia Cirkel was er op 2 
juli een exclusieve ontvangst in Teylers Museum 
door conservator Terry van Druten rond de  
zomertentoonstelling (zie p. 45). Als extraatje 
werden een oude atlas en een eerste druk van 
de beroemde Encyclopédie van Diderot en 
d’Alembert getoond, waarop een interessante 
discussie over de relatie tussen kunst en weten-
schap ontstond.
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Sinds 1883 heeft de Vereniging Rembrandt de aankoop van 
duizenden kunstwerken gesteund. Deze maken zo veel mogelijk 
deel uit van de vaste presentaties van musea, maar schitteren ook 
vaak in tentoonstellingen. In elk Bulletin lichten we er één uit.

Dichtbij de maker

Deze zomer is in Teylers Museum in Haarlem de tentoon-
stelling De Gouden Eeuw in Teylers te zien. Er worden  
tekeningen van enkele van de beste kunstenaars uit de 
17de eeuw getoond, onder wie Rembrandt, Jacob van 
Ruisdael en Paulus Potter. Niet minder dan negen bladen 
in deze presentatie zijn met steun van de Vereniging 
Rembrandt verworven, waaronder Gerard van Honthorsts 
Tekenles (pp. 22-24).

‘Wat maakt deze tentoonstelling de moeite waard om heen te 
gaan?’ vragen we Terry van Druten, conservator kunstverza-
melingen van Teylers Museum. ‘Het is altijd een buitenkans 
als tekeningen uit de dozen komen, omdat ze vanwege hun 
kwetsbaarheid voor licht niet continu kunnen worden getoond. 
Bovendien gaat het om werk van de beste tekenaars uit een 
bloeiperiode in de kunst,’ luidt zijn antwoord. ‘We hebben 
doorlopend tentoonstellingen van papierkunst in ons prenten-
kabinet. Vorig jaar lieten we een selectie zien van 16de-eeuwse 
tekeningen uit eigen bezit, naar aanleiding van de verschijning 
van de nieuwe bestandscatalogus, en daarna Watteau. De  
recente aankoop van de Honthorst was de aanleiding om aan-
winsten uit de collectie Van Regteren Altena te laten zien die 
met hulp van de Vereniging Rembrandt zijn verworven.’ Een 
van de meest intrigerende hiervan is gemaakt door Jacques de 
Gheyn III en verbeeldt een soldaat die met een stok in het zand 
schrijft, een voorstelling waarvan de betekenis nog altijd niet 
is ontrafeld. ‘Het zou fantastisch zijn als we dat raadsel konden 
oplossen, misschien heeft een van de leden van de Vereniging 
Rembrandt daar wel een idee over?’
Gevraagd naar zijn 
persoonlijke favo-
riet uit de werken 
die met steun van 
de Vereniging in  
de collectie zijn  
gekomen, noemt 
Terry van Druten 
een portretje van 
een vrouw door 
Abraham Bloemaert, 
dat vermoedelijk 
diens halfzusje 
Barbara voorstelt: 
‘Dit is misschien 
niet voor iedereen 
een in het oog 
springende tekening, maar het intense, persoonlijke karakter 
en de emotie waarmee het is getekend laten direct de kracht 
van tekenkunst zien. Het is een intiem medium waarmee je 
dichtbij de maker komt, meer dan in een schilderij.’ 

IN DE SCHIJNWERPERS

Interessegebieden/
Themafondsen
MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

Omdat Museum De Lakenhal momenteel wordt verbouwd, is Contra-
compositie VII door Theo van Doesburg voorlopig niet op zaal te zien (zie 
voor dit werk pp. 30-33). Leden van de Vereniging Rembrandt die moderne 
en hedendaagse kunst als verzamelgebied hebben opgegeven, werden op 
13 mei uitgenodigd in de Burgerzaal van het Leidse stadhuis om de nieuwe 
aanwinst alvast te komen bekijken.

SCHILDERKUNST 18DE EEUW

Op vrijdag 18 augustus opende het Haags Historisch Museum zijn deuren 
voor een ontvangst van leden met schilderkunst uit de 18de eeuw als favoriete 
verzamelgebied. Tijdens deze bijeenkomst werd het recent verworven 
groepsportret door Gerard Hoet gepresenteerd. Kunsthistoricus René Dessing 
hield een lezing in het kader van de huidige tentoonstelling Arm en Rijk/
Rijk en Arm, waarbij de op het schilderij van Hoet afgebeelde buitenplaats 
Vrijburg ook aan bod kwam.

NU OOK WELKOM IN LEENS

Dit voorjaar steunde de Vereniging 
Rembrandt voor het eerst een aan-
koop voor Landgoed Verhildersum 
in het Groningse Leens: het portret 
van de jonge borgheer Edzard 
(meer hierover in een van de vol-
gende Bulletins). Goed nieuws voor 
de medewerkers van Landgoed 
Verhildersum, maar ook voor de 
leden van de Vereniging 
Rembrandt, want die kunnen het 
landgoed met hun Rembrandtkaart 
nu vrij van entree bezoeken.
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p  Jonge meester
Ten minste € 350 per jaar.
Behalve de privileges die 
alle leden van de Vereniging 
Rembrandt genieten, hebt 
u vrije toegang tot de 

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

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

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

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

naam en de doelstelling en draagt zo op een heel 
persoonlijke wijze bij aan de Collectie Nederland. 
Daarnaast geniet u de privileges van een ‘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 ten minste  
€ 15.000 per kalenderjaar voor (minimaal) 
vijf jaar, kunt u een Rembrandtfonds op 

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

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

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

Fiscaal voordelig schenken
De Vereniging Rembrandt biedt u de keuze uit 
verschillende vormen van schenking. Welke 
vorm u ook kiest, iedere gift is fiscaal aftrekbaar. 
De Vereniging Rembrandt is geheel vrijgesteld 
van schenk- en erfbelasting en is aangemerkt 
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
De fiscale aftrekbaarheid is hierdoor voor u 
optimaal. Bovendien kunt u sinds 1 januari 2012 
gebruik maken van de multiplier, onderdeel 
van de Geefwet. Hierdoor is uw gift 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
Stedelijk Museum Breda

p BRIEllE
Historisch Museum Den Briel 

p CulEMBORg
Elisabeth Weeshuis Museum

p dElFT
Museum Prinsenhof Delft 

p dEVEnTER
Deventer Verhaal
Speelgoedmuseum 

p dORdREChT
Dordrechts Museum 
Huis Van Gijn 

p EIndhOVEn
Van Abbemuseum 

p 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
Museum Helmond

p ’s-hERTOgEnBOsCh
Het Noordbrabants Museum
Stedelijk Museum 
  ’s-Hertogenbosch

p hEusdEn A/d MAAs
Het Gouverneurshuis 

p hIlVERsuM
Museum Hilversum

p hOORn
Westfries Museum 

p kATwijk
Katwijks Museum 

p lAREn
Singer Laren

p lEEk
Museum Nienoord 

p lEEns
Landgoed Verhildersum

p lEERdAM
Nationaal Glasmuseum 

p lEEuwARdEn
Fries Museum 
Keramiekmuseum 
  Princessehof 

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

p lOOsdREChT
Kasteel-Museum Sypestyn 

p MAAsTRIChT
Bonnefantenmuseum 

p MARkEn
Marker Museum 

p MIddElBuRg
Zeeuws Museum 

p nAARdEn
vestingmuseum 

p nijMEgEn
Museum Het Valkhof 

p OTTERlO
Kröller-Müller Museum
Nederlands Tegelmuseum 

p Oud-zuIlEn
Slot Zuylen 

p puRMEREnd
Purmerends Museum 

p RIddERkERk
Huys ten Donck (alleen de 
  tuinen) 

p ROERMOnd 
Cuypershuis

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

p ROzEndAAl
Kasteel Rosendael

p dE Rijp
Museum In ‘t Houten Huis 

p Rijswijk (zh)
Museum Rijswijk

p sChEVEnIngEn
Museum Beelden aan Zee 

p sChIEdAM
Stedelijk Museum

p sChOOnhOVEn
Nederlands Zilvermuseum 

p sluIs
Museum Het Belfort

p snEEk
Fries Scheepvaart Museum 

p sOEsT
Nationaal Militair Museum

p TIEl
Flipje en Streekmuseum 
  Tiel 

p TIlBuRg
TextielMuseum 

p udEn
Museum voor Religieuze 
  Kunst 

p uIThuIzEn
Menkemaborg

p uTREChT
Centraal Museum  
Museum Catharijneconvent 
Museum Speelklok 

p VAAssEn
Kasteel Cannenburch 

p VlIssIngEn
Zeeuws maritiem 
  muZEEum 

p VOORBuRg
Museum Swaensteyn 

p VOORsChOTEn
Kasteel Duivenvoorde 

p wEEsp
Museum Weesp

p wOERdEn
Stadsmuseum Woerden

p zAAndAM
Zaans Museum
Museum van het 
  Nederlandse Uurwerk 

p zAlTBOMMEl
Stadskasteel Zaltbommel 

p zIERIkzEE
Stadhuismuseum 

p zuTphEn
 Museum Henriëtte Polak
Stedelijk Museum 

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

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

p 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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SAVE THE DATE
DONDERDAGAVOND  
26 OKTOBER
REMBRANDTLEZING 2017
AULA VAN DE 
UNIVERSITEIT VAN 
AMSTERDAM  
(OUDE LUTHERSE KERK)


