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

WILT U  
 UW LIEFDE 
VOOR KUNST 
DOORGEVEN?
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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 lidmaatschap voor 
één jaar of voor een lidmaatschap tot het 35ste 
levensjaar van uw (klein)kinderen, in de overtuiging 
dat zij dan niet meer zonder de Vereniging 
Rembrandt willen en zelf hun lidmaatschap zullen 
voortzetten!
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De titel van de afgelopen Rembrandtlezing was meer  
bedoeld voor ‘de buitenwereld’ dan voor u. Want een 
van de belangrijkste redenen om lid te worden van de 
Vereniging Rembrandt, zo bleek uit de ledenenquête van 
deze zomer, is de overtuiging dat elke aankoop impact 
heeft voor nu en voor toekomstige generaties museum-
bezoekers.

De vraag die wij eigenlijk stelden was: wordt de betekenis 
van een aankoop wel voldoende duidelijk aan al die niet-
leden die de Nederlandse musea bezoeken? Blijft die  
aanwinst niet te veel vooral interessant voor insiders, voor 
hen die al lid zijn van de Vereniging Rembrandt?

Vanuit mijn functie heb ik het voorrecht de aanvragen 
voor steun bij een aankoop te lezen, en zo de kennis,  
passie en volharding te leren kennen die ten grondslag ligt 
aan elk voorstel voor een aankoop. En tegelijkertijd zie ik 
hoe moeilijk het is juist dat aan een groot publiek over te 
brengen bij de presentatie van een nieuwe aanwinst. En 
hoe moeilijk het ook is de dank van het museum voelbaar 
te maken aan al die bezoekers die de aankoop mede  
mogelijk hebben gemaakt!

Aankopen uit het verleden vragen minder speciale  
aandacht, want zijn geen nieuwkomers meer. Zij zijn 
veelal gaan behoren tot ons gemeenschappelijk geheugen. 
Maar elke nieuwkomer moet zich ‘invechten’ bij het 
grote publiek, en zij kunnen een handje hulp dan goed 
gebruiken.

Dus daarom deze titel. Want ook al begrijpen wíj wel wat 
een aankoop nu werkelijk toevoegt, als onze doelstelling 
de verrijking van de Collectie Nederland is, dan moet die 
impact aan iedereen duidelijk worden gemaakt. Elke 
nieuwkomer moet zo gepresenteerd worden dat duidelijk 
is dat dat werk niet toevallig wordt toegevoegd, maar dat 
de aankoop het resultaat is van kennis, passie en volharding 
in combinatie met particulier mecenaat. Het zijn díe  
ingrediënten die maken dat aankopen de collectie blijvend 
versterken en verrijken.

Fusien Bijl de Vroe
Directeur van de Vereniging Rembrandt
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De impact van een aankoop



KLASSIEKE OUDHEID EN 

ARCHEOLOGIE

 20 Verheven erotiek uit het  
oude Egypte

Vrouwenbeeld,  
ca. 1500-1450 v. Chr.
ALLARD PIERSON MUSEUM, 

AMSTERDAM

SCHILDERKUNST 17DE EEUW

 24 De onstuimige wateren van 
Porcellis

Storm op zee, 1618/22
Jan Porcellis
FRANS HALS MUSEUM, HAARLEM

SCHILDERKUNST 18DE EEUW

 28 Dromen van het buitenleven

Portret van de familie 
Quarles, 1727/28
Gerard Hoet
HAAGS HISTORISCH MUSEUM

ZILVER

 33 Eenvoudige stukken voor  
de ‘gewone’ burger

Tien objecten uit de  
collectie Krekel
Diverse makers
MUSEUM BOIJMANS VAN 

BEUNINGEN, ROTTTERDAM

ZILVER

 34 Vakmanschap en design

Vier objecten uit de  
collectie Krekel
Diverse makers
NEDERLANDS ZILVERMUSEUM, 

SCHOONHOVEN

ZILVER

 35 Een bredere internationale 
context

Zes objecten uit de  
collectie Krekel
Diverse makers
GEMEENTEMUSEUM, DEN HAAG

ZILVER

 36 Uitbouwen van sterke punten 
in de verzameling

Negen objecten uit de  
collectie Krekel
Diverse makers
DRENTS MUSEUM, ASSEN

TOEGEPASTE KUNST

 38 ‘Een dure kast die de eeuwen 
zal moeten trotseeren’

Kast met oudtestamentische 
voorstellingen, 1943
GRONINGER MUSEUM

Achtergrond

  6 De impact van een aankoop
Op de Rembrandtlezing van dit 
jaar lieten drie 
museumdirec-
teuren zien wat 
hun recente aan-
koop toevoegt 
aan de Collectie Nederland.

12 De Stijl: een hoofdrol voor kleur
Anton Anthonissen 
en Evert van 
Straaten
Dit is het derde  
en laatste deel  
van een reeks artikelen over De 
Stijl, de kunstenaarsbeweging 
die 100 jaar geleden werd 
opgericht. 

16 De familie 
Stracké: 
beeldhouw-
praktijk en 
carrièrestrategieën
Frédérique Brinkerink
Dankzij een beurs van het 
Ekkart Fonds bij de Vereniging 
Rembrandt kon Frédérique 
Brinkerink onderzoek doen 

naar een bijna vergeten familie 
van beeldhouwers.

30 Hoe vier musea profiteerden 
van één collectie
Gerdien 
Wuestman
Voor Annelies 
Krekel was het 
een schrikbeeld 
dat haar zilververzameling  
naar het buitenland zou  
verdwijnen. Ze zocht (en vond) 
een oplossing.

En verder

19 Ogenblik:  
De beer is los
Prof. dr.  
H.W. van Os 
In zijn vorige column vroeg 
Henk van Os zich af waarom er 
beren staan afgebeeld op een 
13de-eeuwse schildering met 
Franciscus van Assisi. Lezers 
van het Bulletin dachten mee.

 Kunstvragen
15 Catharina Abels
26 Maarten van Buuren

Vereniging Rembrandt

23 Van ons allemaal sinds...

37 Uit het archief

41 De Vereniging Rembrandt 
 bijna 135 jaar

42 Nieuws van de Vereniging

45 In de schijnwerpers

46 Maak deel uit van kunst in 
 Nederland

47 Ondersteunde musea
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P beeldhouwkunst

P fotografie

P glas

P keramiek

p klassieke oudheid en archeologie

P middeleeuwse kunst

p moderne en hedendaagse kunst

P niet-westerse kunst

P prenten en tekeningen

p schilderkunst 16de en 17de eeuw

p schilderkunst 18de eeuw

P schilderkunst 19de eeuw

p toegepaste kunst 

p zilver
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Versterken en 
beschermen van 
de Collectie Nederland

Sinds haar oprichting in 1883 heeft de 
Vereniging Rembrandt bijgedragen 
aan belangrijke kunstaankopen van 
meer dan 125 musea door het hele land. 
In dit nummer worden aanwinsten ge-
presenteerd van musea in Amsterdam, 
Assen, Groningen, Haarlem, Den Haag 
(2x), Rotterdam en Schoonhoven.

Verzamelgebieden

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

In dit nummer
Nieuw in de Collectie Nederland
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Een tamboer kijkt wilskrachtig voor 
zich uit. Hij heeft zijn trommelstok 
stevig vast. De doffe dreun van de 
laatste slag klinkt nog na. Met zijn 
blik verkent hij de horizon. Heeft hij 
oogcontact met de vijand? Onweer 
balt samen boven zijn hoofd. De 
trommelaar lijkt weggelopen uit de 
Napoleontische oorlogen, zijn solda-
tenmuts en halflange legerjas nog 
aan. Wat echter het meest verwon-
dert is zijn houding. Hij is geknield. 
Een in de beweging bevroren beeld, 
zo lijkt het. Zal deze tamboer zo 
gaan staan, zijn weg vervolgen, of 
valt hij recht voorover op de grond? 
Hij zit in een tussenstadium. Stoppen 
of doorgaan, dat is de kwestie.

Gewitterfront heet dit schilderij van 
Neo Rauch uit 2016. In Museum de 
Fundatie hing het op de tentoonstelling 
Zie de mens – 100 jaar, 100 gezichten. 

Een tentoonstelling die de kunst en de 
wereld tussen 1917 en 2016 met elkaar 
verbond. Gewitterfront werd daar 
door mij onmiddellijk gevoeld als een 
commentaar op Europa. Een tamboer, 
midden in het Europese hartland, in 
het onweer, kort voor het neerzijgen 
of doorgaan, daar waar de volkeren-
slacht, de slag bij Leipzig in 1813 heeft 
plaatsgevonden. Gedachten aan de 
gefnuikte Europese ambities van 
Napoleon Bonaparte, die daar verloor, 
dringen zich op. Maar ook sterke  
verbindingen met de Tweede Wereld-
oorlog met een uit de kluiten gewas-
sen Oscar uit Die Blechtrommel van 
Günter Grass. En misschien wel een 
geknielde bondskanselier Willy Brand 
in het getto van Warschau in 1970, 
met de vleugels van de nachtvlinder 
van Goethe als teken van menselijke 
hoogmoed, die onvermijdelijk ten val 
komt. Gewitterfront als symbool voor 

REMBRANDTLEZING 2017
DE IMPACT VAN  
EEN AANKOOP
De vraag wordt wel eens gesteld: is het 
nodig dat musea kunstwerken blijven kopen 
als er al zo veel is? Een terechte vraag die 
een serieus antwoord verdient. Daarom was 
het thema van de Rembrandtlezing 2017: de 
impact van een aankoop. We vroegen drie 
museumdirecteuren die in het afgelopen jaar 
een kunstwerk met steun van de Vereniging 
Rembrandt hebben verworven te vertellen 
wat deze aanwinst nu werkelijk toevoegt aan 
hun collectie en presentatie. Op deze en de 
volgende pagina’s vindt u een verkorte weer-
gave van hun betogen.

 RALPH KEUNING OVER NEO RAUCH IN MUSEUM DE FUNDATIE

Uitgangspunt voor verder  
verzamelen en tentoonstellen
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onze instabiele situatie, onze geldings-
drang, de onvermijdelijke nederlaag, 
schuld en boete en de daarmee ver-
bonden bijna hopeloze ambitie om het 
veel beter te doen dan degenen die 
ons voorgingen. Met de deprimerende 
wetenschap dat de geschiedenis zich 
circulair ontwikkelt en wij tot in het 
oneindige de oude fouten zullen  
herhalen. Een schilderij dat de Europa-
gezinden onder ons bijna aanzet tot 
het aanmoedigen van de tamboer: sta 
op, roer je trom en voer ons aan naar 
een zonnige toekomst! En ergens heb 
je ook het gevoel dat de tamboer dat 
wel zal doen, waarbij je meteen de 
twijfel bekruipt of het zal helpen.

Museum de Fundatie verwierf dit 
schilderij in 2016 met steun van de 
Vereniging Rembrandt en andere 
fondsen. Wat doet zo’n aankoop nu 
voor het museum en waarom past Neo 
Rauch zo goed? Museum de Fundatie 

we intensief naar de DDR. Dat ligt  
in het verlengde van de nadruk op 
Duitsland in ons programma. Ook 
heeft het te maken met het programma 
van het museum, waarbij kunst in zijn 
ideologische context een specifieke 
plaats inneemt. Tentoonstellingen  
die hier uiting aan gaven, waren onder  
andere Neoclassicisme en Biedermeier, 
over de machtsesthetiek van de  
restauratie, en de tentoonstelling 
Meer Macht, over de relatie van kunst 
en kunstenaars met ideologie. Met  
retrospectieven gewijd aan Werner 
Tübke en Wolfgang Mattheuer in 
2017 wordt de relatie tussen kun- 
stenaar en propaganda onderzocht. 
Door de aankoop van Gewitterfront 
kunnen we het inhoudelijk krachtige 
gebaar maken om in 2018 een groot 
overzicht van Neo Rauch te laten  
zien in de Fundatie. 

Tenslotte is het belangrijk om te 
vermelden dat Museum de Fundatie 
een provinciaal museum voor beel-
dende kunst is. De grensligging van 
de provincie Overijssel en het feit dat 
Zwolle, een oude Hanzestad, inten-
sieve verbindingen met Duitsland  
onderhoudt, maakt het heel passend 
dat Museum de Fundatie met enige 
regelmaat zijn blik naar het Oosten 
wendt. 

Letizia Ramolino Bonaparte 
(Madame Mère)
Antonio Canova
1804-05. Terracotta, H 34,5 cm
MUSEUM DE FUNDATIE, 

ZWOLLE EN HEINO/WIJHE

Papillons
Francis Picabia
1929. Olieverf op doek,  
117 x 90 cm
MUSEUM DE FUNDATIE, 

ZWOLLE EN HEINO/WIJHE

Directeur Ralph Keuning van Museum 
de Fundatie, met op het scherm een 
afbeelding van het in 2016 aangekochte 
Gewitterfront door Neo Rauch

baseert zich op de verzameling van 
Dirk Hannema, wiens oog voor  
kwaliteit van het individuele kunstwerk 
een leidraad was bij het verzamelen. 
Hij trok zich weinig aan van kunsthis-
torische samenhang en bracht een 
collectie bijeen die zo’n vijf eeuwen 
omspant en zich kenmerkt door een 
reeks doorgaans solitaire parels. Voor 
Museum de Fundatie is een collectie 
met zo’n spanwijdte een inspiratie 
voor een levendig en diepgravend 
tentoonstellingsprogramma. Met 
Gewitterfront heeft het museum in 
het hier en nu een iconisch werk van 
een van de belangrijkste schilders van 
nu. Het is een sleutelstuk in de collec-
tie en vormt een uitgangspunt voor 
verder verzamelen en tentoonstellen.

Maar waarom nu Neo Rauch?  
Dat heeft ook te maken met het 
Duitse aspect van de verzameling van 
Museum de Fundatie. Met schilderijen 
van Franz Marc en Max Pechstein heeft 
het museum exemplarische werken 
van Der Blaue Reiter en Die Brücke in 
de collectie. Vorig jaar zomer toonden 
we daaromheen een tentoonstelling 
die nu in Tallinn, Estland te zien is. 
Verder heeft de Fundatie de collectie 
van Paul Citroen in beheer. Paul Citroen 
groeide op in Duitsland, nam deel aan 
Dada, studeerde aan het Bauhaus en 
was diep geïnvolveerd in de Duitse 
kunstscene. Zijn collectie omvat ook 
werken van Duitse tijdgenoten  
en was voor ons aanleiding om  
tentoonstellingen te maken over 
de kunst in de Republiek van  
Weimar en monografische 
tentoonstellingen gewijd  
aan John Heartfield, 
George Grosz, 
Ellen Auerbach 
en Felix 
Nussbaum. 
Sinds enige 
tijd kijken 
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De verwerving van Salomon van 
Ruysdaels Gezicht op de Grote of 
Sint-Laurenskerk van Alkmaar vanuit 
het Noorden betekent een fantasti-
sche verrijking van de collectie van 
Stedelijk Museum Alkmaar. Maar 
dat is niet het enige. Het is alsof we 
met deze aankoop niet alleen een 
prachtig schilderij maar ook een 
krachtig vliegwiel in huis hebben 
gehaald, dat het museum en zijn 
collectie op verschillende terreinen 
een enorme lift heeft gegeven. 

Net als andere Hollandse steden kende 
Alkmaar in de 16de en 17de eeuw een 
bloeiend cultureel leven waarin op-
drachtgevers en kunstenaars elkaar  
tot grote hoogte wisten te stuwen. De 
rijke artistieke productie in dit tijds-
gewricht wordt in de collectie van 
Stedelijk Museum Alkmaar behoorlijk 
goed, zij het nog niet volledig weer-

spiegeld. Zo bezit het museum meer-
dere werken van Cornelis Buys II en 
Caesar van Everdingen, terwijl andere 
uit Alkmaar afkomstige meesters  
als Emanuel de Witte en Allart van 
Everdingen nog ontbreken. Van de 
Hollandse Gouden Eeuw-schilders die 
geregeld in Alkmaar werkten, bezit 
het museum met werken van Maarten 
van Heemskerck, Hendrick Vroom en 
Pieter Saenredam een fraaie verzame-
ling. Maar wel met één grote afwezige: 
namelijk Salomon van Ruysdael. Die 
werkte in het midden van de 17de 
eeuw regelmatig in Alkmaar en schil-
derde de stad tenminste veertien maal 
vanuit verschillende gezichtspunten. 
Met de acquisitie van zijn Gezicht op 
de Grote of Sint-Laurenskerk van 
Alkmaar is deze lacune nu aangevuld 
en kan het museum een rijker en 
vooral representatiever beeld geven 
van de schilderkunst in Alkmaar.

De recente aanwinst heeft ook nieuwe 
context en betekenis gegeven aan 
schilderijen die Stedelijk Museum 
Alkmaar al langer in zijn collectie heeft. 
Waar Vroom de stad van grote afstand 
in beeld brengt, met een marine op 
de voorgrond en Alkmaar als silhouet 
aan de horizon, en waar Saenredam 
met zijn Interieur van de Grote of Sint-
Laurenskerk de stad van dichtbij en 
van binnenuit portretteert, slaat Van 
Ruysdael met zijn stadsgezicht een 
brug tussen deze twee werken. Hij 
laat zien hoe de stad in het landschap 
ligt, hoe de kerk is gepositioneerd  
en welk leven zich rondom de Grote 
Kerk aan de randen van de stad  
afspeelt. De schilderijen van Vroom 
en Saenredam, en ook andere stads-
gezichten in de collectie, krijgen door 
de Van Ruysdael een nieuwe context 
en worden onderdeel van een groter 
verhaal.

 PATRICK VAN MIL OVER SALOMON VAN RUYSDAEL IN STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR

Een enorme lift voor de collectie

Directeur Patrick van Mil 
van Stedelijk Museum 
Alkmaar, met op het  
scherm een afbeelding van 
het in 2016 aangekochte 
Gezicht op de Grote of Sint-

Laurenskerk van Alkmaar 

vanuit het noorden door 
Salomon van Ruysdael



Naar aanleiding van deze aanwinst  
is de permanente presentatie van de 
Gouden Eeuw in Stedelijk Museum 
Alkmaar grotendeels vernieuwd. Die 
begint nu met het meesterwerk van 
Van Ruysdael, waardoor de bezoeker 
in één oogopslag in het verhaal van de 
17de-eeuwse stad en de schilderkunst 
wordt gezogen. De relatie met andere 
stadsgezichten is voor bezoekers goed 
zichtbaar gemaakt; de schilderijen 
gaan een gesprek aan met elkaar.

De impact van deze aankoop reikt 
nog verder. Naar aanleiding van de 
acquisitie is onderzoek verricht waar-
door meer duidelijk is geworden over 
de relatie van Van Ruysdael met de 
stad Alkmaar en over zijn werkwijze. 
Zo weten we op basis van onderzoek 
van de stadsarchivaris en de stads- 
archeoloog van Alkmaar dat Van 
Ruysdael in dit geval topografisch 
zeer realiteitsgetrouw te werk is ge-
gaan en slechts een enkel onderdeel 
vanwege het schilderkunstige effect 
erbij heeft gefantaseerd. Zijn veelvul-
dige verblijf in Alkmaar kan worden 
verklaard door het feit dat zijn broer 
in Alkmaar woonde. Na diens dood in 
1644 werd Salomon voogd over diens 
kinderen. In datzelfde jaar schilderde 
hij het nu verworven Gezicht op de 
Grote of Sint-Laurenskerk van Alkmaar. 
Stedelijk Museum Alkmaar presen-
teerde deze inzichten in een kleinscha-
lige expositie over het schilderij die 
landelijk de nodige aandacht trok en 
vooral bij lokale media en bevolking 
veel trots genereerde.

Deze aanwinst heeft een niet te  
onderschatten impact op de inter- 
nationale positie en wervingskracht  
van Stedelijk Museum Alkmaar. Van 
Ruysdaels Alkmaarse stadsgezichten 
zijn verspreid over de wereld en be-
vinden zich in particuliere en museale 
collecties in onder andere Glasgow, 
Boedapest, Madrid, Londen, Dublin, 

New York, Edinburgh en Japan. Nu het 
museum voor het eerst een Alkmaars 
schilderij door Van Ruysdael in zijn 
collectie heeft, gaan ook de deuren 
van deze internationale collectie-
houders wagenwijd open. In 2018  
wil Stedelijk Museum Alkmaar naar 
aanleiding van de aankoop een  
tentoonstelling organiseren over Van 
Ruysdael in Alkmaar. Zoals het er  

nu naar uitziet, zijn vrijwel alle inter- 
nationale collectiehouders bereid hun 
werken in bruikleen af te staan voor 
deze unieke expositie. 

De aankoop leidt zelfs tot een lang-
durige internationale uitbreiding van 
onze museumcollectie: de National 
Gallery of Ireland in Dublin bezit een 

gezicht op de Grote Kerk van Alkmaar 
door Van Ruysdael vanuit hetzelfde 
noordelijke perspectief, maar dan bij 
winter, met sledes en schaatsende 
Alkmaarders in vaal, winters licht.  
Nu we het allereerste stadsgezicht 
van deze kunstenaar hebben kunnen 
verwerven, is de National Gallery of 
Ireland bereid om de latere winterva-
riant voor een meerjarige langdurige 

bruikleen aan ons af te staan. Dat  
betekent dat we met één aankoop 
opeens twee Alkmaarse schilderijen 
van Salomon van Ruysdael kunnen 
presenteren. Een mooie bonus dankzij 
het onvolprezen mecenaat van de 
Vereniging Rembrandt.
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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

Interieur van de Grote 
of Sint-Laurenskerk van 
Alkmaar
Pieter Saenredam
ca. 1665. Olieverf op doek, 
206,8 x 276,3 cm
STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR
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Het Allard Pierson Museum  
presenteert hierbij een uitzonderlijk 
vrouwenbeeld van cederhout uit de 
18de Dynastie van het oude Egypte 
(ca. 1500 v. Chr.). We zijn er trots op 
dat we deze lieftallige jongedame  
in ons museum kunnen laten zien. 
Er is ter wereld slechts één directe 
parallel bekend.

Het Egyptische houten vrouwenbeeld 
krijgt een bijzondere plek in de herin-
richting van het museum, waar we al 
enkele jaren mee bezig zijn. Daarbij 
stappen we af van de traditionele  
indeling in culturen en maken we de 
keuze voor een chronologische inde-
ling. Zo’n indeling biedt ons meer 
mogelijkheden om de verbinding met 
de Europese context te zoeken, en sluit 
ook beter aan bij de lesmethodes op 
scholen, die vrijwel altijd een chrono-
logische indeling hanteren. Een mooi 

voorbeeld daarvan is de tentoonstelling 
Crossroads. Reizen door de Middel-
eeuwen die we momenteel laten zien, 
waarbij onze Koptische collectie in de 
context van het vroegmiddeleeuwse 
Europa wordt getoond. 

Musea volgen verschillende tradities 
als het gaat om de filosofie van presen-
teren. Zo zijn er grote verschillen tussen 
kunsthistorische en etnografische musea 
of tussen techniek- en openluchtmusea. 
Bovendien verandert de positie van 
musea in de maatschappij naarmate de 
maatschappij verandert. Sociologen 
geven vaak aan dat de manier waarop 
we collecties tonen vaak meer zegt over 
ons dan over het tijdvak waarop de 
collectie betrekking heeft. Musea van 
de 21ste eeuw zijn daarom op zoek 
naar een nieuwe context om verhalen 
bij hun collecties te presenteren. 

Het volgende citaat van Gordon Fyfe 
is misschien wat apocalyptisch, maar 

toont aan dat we niet meer te maken 
hebben met een eenvoudig eenrich-
tingverkeer van de conservator naar het 
museumpubliek: ‘Het hedendaags mu-
seum opereert in een gemedialiseerde 
wereld van digitale netwerken en een 
snelle beeldcultuur, waarin cultuur 
vermarkt wordt, massatoerisme steeds 
belangrijker wordt en waarin betekenis-
sen steevast vervliegen aan de horizon 
van curatoriale controle.’ De biografie 
van collecties en van verzamelaars, de 
verbinding met gemeenschappen, het 
feit dat elke bezoeker bijna een eigen 
narratief zou kunnen creëren, maken 
het presenteren van collecties tot een 
uitdagende maar ook ingewikkelde 
puzzel. Om die reden willen we in ons 
heringerichte museum naast een aan-
tal vaste sleutelobjecten ook meer 
ruimte voor dynamiek en afwisseling 
creëren. Op die manier zullen we niet 
alleen meer van de collectie kunnen 

Directeur Wim Hupperetz 
van het Allard Pierson 
Museum, met op het 
scherm een afbeelding van 
het in 2016 aangekochte 
Egyptische vrouwenbeeld

 WIM HUPPERETZ OVER HET VROUWENBEELD IN HET ALLARD PIERSON MUSEUM

Nieuwe context voor het presenteren van verhalen
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tonen, maar ook meer nieuw onder-
zoek en kleinere, kortdurende thema-
tische presentaties mogelijk maken. 

Hoe past het houten vrouwenbeeld 
in de nieuwe opzet van het Allard 
Pierson Museum? Met dit beeld  
kunnen we de bezoeker meenemen 
naar de kern van de Egyptische cultuur: 
de tempelcultus. We gaan daarbij 
terug naar de Late Bronstijd (ca. 1500 
v. Chr.), toen het beeld gemaakt werd 
en in gebruik was. Dit was een periode 
van grote economische en militaire 
dynamiek, en van diplomatieke net-
werken die laten zien dat Egypte in 
contact stond met andere delen van 
het Nabije Oosten. We kennen uit deze 
tijd brieven in de vorm van kleitablet-
ten die hun weg vonden tussen Egypte 
(Amarna), Babylon, Ugarit, Assyrië, 
Mycene, Kreta, Cyprus en de Hittieten 
(in Turkije). Voor het eerst ontstond 
er een internationale wereld, en ons 
houten vrouwenbeeld laat die dyna-
miek en globalisering zien. Het is  
gemaakt van kostbaar cederhout dat 
afkomstig was uit Libanon, en was 
beschilderd met kostbare pigmenten, 
een bewijs van handelscontacten die 
gericht waren op het verkrijgen van 
exclusieve materialen.

Dit uiterst bijzondere cederhouten 
beeld stelt een jonge vrouw voor in 
een religieuze pose. Ze gaat bloots-
voets, en heeft een grote haardos. 
Haar linkerarm valt langs haar lichaam 
over haar heup; de rechterarm houdt 
zij schuin voor haar bescheiden bor-
sten. Daarmee heeft de beeldhouwer 
de nadruk gelegd op de sensualiteit van 
deze jonge vrouwenfiguur, die wellicht 
een meisje van tussen de zestien en 
achttien jaar oud moet voorstellen. 
We denken dat dit beeld dienst zal 
hebben gedaan in tempelrituelen 
waarmee de zonnegod (Amun/Atum-) 
Ra (-Horachti) dagelijks tot leven 
werd gewekt nadat hij ’s nachts door 

de onderwereld was gereisd. In een 
tempel gewijd aan Amun-Ra, ver-
moedelijk in Boven-Egypte, wellicht 
in Thebe (het huidige Luxor) zal dit 
vrouwenbeeld gediend hebben als 
plaatsvervanger van een priesteres bij 
de verering van de zonnegod. Dat dit 
houten beeld überhaupt bewaard is 
gebleven is ook zeer uitzonderlijk. We 
vermoeden dat het na dienst gedaan 
te hebben in een tempel uiteindelijk 
toch in een graf is terechtgekomen of 
op een of andere manier in het droge 
woestijnzand is begraven. 

Dit vrouwenbeeld roept nog steeds 
allerlei vragen op over de functie en 
betekenis. In die zin is het nog steeds 

een mysterieus beeld dat ons de  
komende tijd nog veel zal inspireren. 
Maar duidelijk is dat het ons op  
verschillende manieren toegang geeft 
tot de kern van de Egyptische cultuur. 
Het laat zien hoe dit soort beelden  
als vervanger van een levende figuur 
fungeerden, een fenomeen dat ver-
klaart waarom er zoveel kleine beeld-
jes (sjawabti’s) of grotere ka-beelden 
werden gemaakt. Het beeld als alibi, 
het beeld als letterlijke plaatsvervanger 
en daarmee als medium in de verering 
van de zonnegod. Daarmee komen 
we heel dichtbij de kern van de 
Egyptische religieuze beleving van 
3500 jaar geleden. En dat blijft toch 
fascinerends

Amenhotep II (of zijn
vader Thoetmosis III)
Egypte
ca. 1550-1291 v.Chr. 
Graniet, H 27,5 cm
ALLARD PIERSON 

MUSEUM, AMSTERDAM

Impressie van de bouw van het tempel complex 
van Karnak in Egypte, het grootste religieuze 
complex ter wereld. In de zijkamer van de  
festivaltempel van Thoetmosis III werd in 1968 
het ontbrekende deel van de faraokop gevonden 
dat bleek te passen bij het deel in het Allard 
Pierson Museum. In dit tempelcomplex werd 
ook het houten vrouwenbeeld gevonden.
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ANTON ANTHONISSEN EN EVERT VAN STRAATEN

Piet Mondriaan legt in zijn theorie van 
de Nieuwe Beelding uit dat de schilder 
de volumes binnen een natuurlijke 
voorstelling moet herleiden tot recht-
hoekige vlakken en de natuurlijke 
kleuren moet terugbrengen tot drie 
primaire: rood, geel en blauw. Binnen 
de utopische visie van De Stijl wordt 
waarde gehecht aan kleur vanwege 
haar vermeende positieve invloed op 
de psyche van de mens. Vooral toe-
passing van kleur in de ruimte wordt 
dan ook een specialiteit van De Stijl. 
Er is al vroeg discussie over de door 
Mondriaan vereiste beperking tot  
de drie primaire kleuren (en de niet-
kleuren wit, grijs en zwart). Waarom 
zouden bijvoorbeeld, binnen een  
opvatting waarin het scheppen van 
harmonisch evenwicht op basis van 
tegendelen wezenlijk is, geen secun-
daire kleuren in stelling mogen worden 

gebracht tegenover de primaire?  
En wat te doen met de theoretici die 
stellen dat groen ook een primaire 
kleur is?

De stellingname van Mondriaan 
staat dan ook al vroeg en steeds weer 
opnieuw ter discussie binnen de gele-
deren van De Stijl, maar Bart van der 
Leck doet daar niet aan mee. Hij is, 
verrassend genoeg, de eerste die (al 
in 1916) de heldere primaire kleuren 
heeft toegepast en dat zijn hele leven 
volhoudt. Mondriaan blijft nog tot in 
1919 zachte tinten en zelfs bruin ge-
bruiken, alvorens pas in de loop van 
1920 zich tot de primaire kleuren te 
gaan beperken in een raster van zwarte 
lijnen. Binnen dit zelf gekozen kader 
zoekt hij de uiterste grenzen op van 
wat mogelijk is: van composities met 
veel kleurige vlakken tot alleen zwarte 
lijnen en witte vlakken of een enkel 

kleurvlak, zoals in Composition de  
lignes et de couleur uit 1937. Huszár, 
Vantongerloo en Van Doesburg ont-
wikkelen echter eigen kleurenpaletten, 
die soms tot een nieuwe kleurentheo-
rie leiden, zoals in het geval van 
Vantongerloo die naar analogie van de 
muziek met twaalf kleuren gaat werken. 
Van Doesburg experimenteert ook met 
materiaalcontrasten, bijvoorbeeld in 
zijn Compositie XXII, waarin hij het 
grote gele vlak een gouden uitstraling 
heeft willen meegeven. 

MEER OF MINDER KLEUR?

De architecten van De Stijl van het 
eerste uur, zoals Oud, Wils en Van  
’t Hoff, staan aanvankelijk welwillend 
tegenover de ideeën van de schilders, 
maar haken snel af, geschrokken door 
de kakofonie van kleuren in hun ge-
bouwen en de ondergraving van hun 

Dit is het laatste van een serie van drie artikelen waarin Evert van 
Straaten en Anton Anthonissen 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 in de loop der jaren onder-
steunde 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 rol van kleur: dat de primaire kleuren niet voor alle 
Stijl-kunstenaars en -bewonderaars alleenzaligmakend waren.

DE STIJL: EEN HOOFDROL VOOR KLEUR

Composition de lignes et couleur III
Piet Mondriaan, 
1937. Olieverf op doek, 80 x 77 cm
GEMEENTEMUSEUM, DEN HAAG

Aangekocht in 1967 met steun van  
de Vereniging Rembrandt

Rechtsboven:
Vilmos Huszár en Gerrit 
Rietveld, Ruimte-kleur-
compositie voor een  
tentoonstellingsruimte, 
1923, maquette, verloren 
gegaan, L’Architecture 
Vivante, herfst 1924, 
plaat 10-11
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machtspositie. Ook Rietveld, die vanaf 
1919 bij De Stijl betrokken raakt, leert 
op zijn ontwikkelingsweg als architect 
al snel van de ervaringen van de an-
dere Stijl-architecten. Hij werkt slechts 
één keer samen met een andere Stijl-
medewerker, namelijk met Huszár in 
de Ruimte-kleur-compositie voor een 
zeshoekige tentoonstellingsruimte in 
1923 in de Juryfreie Kunstschau in Berlijn. 
Verder bepaalt Rietveld van het begin 
af aan zelf de kleuren van zijn meube-
len en architectuur. Zijn eerste geschil-
derde meubel is de kinderstoel die in 
1919 rood, groen en lichtgroen was. Het 
tweede, hier afgebeelde en enig over-
gebleven exemplaar dateert uit 1921 
en is rood, blauw, geel en zwart ge-
schilderd, dus passend binnen de uit-
gangspunten van de Nieuwe Beelding. 
Voor zijn meubelen zal Rietveld vaak 
de primaire kleuren (naast die van het 

materiaal zelf) blijven gebruiken, maar 
de kleurenschema’s die hij in zijn  
gebouwen gebruikt, worden steeds 
terughoudender en zachter van toon. 
Hij vindt de toepassing van kleur we-
zenlijk voor het bewust ervaren van 
een ruimte, maar is gekant tegen een 
overdadige toepassing ervan, omdat 
de aandacht dan weer teveel wordt 
afgeleid. 

Aan de ene kant ontstaat zo al in de 
loop van de jaren twintig en dertig 
het beeld van de consequente toe-
passing van de drie primaire kleuren 
door Mondriaan. Aan de andere kant 
ontwikkelen zich binnen de gelederen 
van De Stijl andere opvattingen, die 
soms diametraal tegenover de uit-
gangspunten van Mondriaan staan. 
Diens herkenbare beeldtaal blijft  
echter het imago van De Stijl bepalen. 

Zijn werk vindt aanvankelijk na zijn 
overlijden in New York in de jaren 
veertig en vijftig veel weerklank. Zo 
werken bijvoorbeeld Ilya Bolotowsky 
en Fritz Glarner in de voetsporen van 
Mondriaan. Ook voor Ad Reinhardt 
zijn de kleur en het vroege werk met 
blokjes van Mondriaan aanvankelijk 
belangrijk. Reinhardt wil kunst terug-
brengen naar de essentie en op deze 
weg naar een zuivere kunst besluit hij, 
net als Mondriaan en Malevich eerder 
gedaan hadden, zoveel mogelijk bal-
last overboord te gooien. Zijn laatste 
schilderijen, zoals Ultimate Painting 
No. 39, zijn composities van negen 
vierkanten, die met ontelbare lagen 
zwarte, in verschillende richtingen  
gestreken olieverf worden ingevuld.

Voor Reinhardt is Mondriaan nog 
een belangrijk baken, maar Ellsworth 
Kelly verzet zich al in de jaren vijftig 

Compositie XXII
Theo van Doesburg
1922. Olieverf op doek, 45,5 x 43,3 cm
VAN ABBEMUSEUM, EINDHOVEN

Aangekocht in 1967 met steun van  
de Vereniging Rembrandt

Kinderstoel (uitgeklapt)
Gerrit Rietveld
1918/1921-22. Essenhout, iepenhout, 
leer, 123 x 44 x 55 cm
CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT/

STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht in 2008 met steun van 
de Vereniging Rembrandt
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tegen het autoritaire lijnenraster van 
Mondriaan. Hij wil het kleurvlak weer 
verbinden met de natuur, wat hij doet 
door vormen uit zijn omgeving die zijn 
aandacht trekken tot uitgangspunt te 
nemen. Barnett Newman maakt later 
met zijn serie schilderijen met de titel 
Who’s afraid of Red, Yellow and Blue 
(onder andere) een statement tegen 
de gijzeling van de primaire kleuren, 
waar hij Mondriaan verantwoordelijk 
voor houdt. De kunstenaars van de 
minimal art (makers van sculpturen 
met geometrische vormen) uit de jaren 
zestig, zijn zich ongetwijfeld bewust van 
het werk van Mondriaan, maar mede 
door hun vaste wil om een authentieke 
kunst van Amerikaanse bodem te 
scheppen wordt er nauwelijks meer 
naar Mondriaans werk verwezen. Een 
uitzondering vormen de aan Mondriaan 
opgedragen werken van Dan Flavin, 

zoals de grote installatie voor het 
trappenhuis van het Stedelijk Museum 
in Amsterdam. Daarin speelt hij met 
Mondriaans vermeende afkeer van de 
kleur groen, in combinatie met het 
gegeven dat in lichtkunst de kleur 
groen juist als een primaire kleur wordt 
gezien. Het blijft in het midden of ze 
bewonderend of ironisch moeten 
worden geïnterpreteerd.

DE STIJL HERONTDEKT

Een aantal van deze Amerikaanse mi-
nimal art kunstenaars heeft in latere 
jaren overigens laten blijken dat ze 
Mondriaan en andere kunstenaars 
van De Stijl wel degelijk kenden. Sol 
LeWitt bestudeerde teksten van Van 
Doesburg en was een vroege verza-
melaar van de meubelen van Rietveld. 
Ook Donald Judd ontdekte en verza-
melde het werk van Rietveld, dat hem 

mede inspireerde om meubelen vol-
gens zijn eigen sculpturale principes 
te ontwerpen. Judd krijgt in 1993 de 
Nederlandse Sikkens Prijs, een prijs 
voor bijzondere toepassing van kleur. 
Wanneer hij de prijs in Nederland in 
ontvangst neemt, vat hij in zijn dank-
woord zijn bewondering voor De Stijl 
samen in de boude uitspraak dat ‘kleur 
in de architectuur begon en eindigde 
met De Stijl.’ Zijn eigen werk, zoals de 
grote sculptuur in Museum Boijmans 
Van Beuningen in Rotterdam, is zo 
krachtig ontwikkeld en persoonlijk 
van karakter dat het de vergelijking 
met glans kan doorstaan.

Buiten Europa en Noord-Amerika  
is een rijkdom aan kunstuitingen ont-
staan die met De Stijl te verbinden is. 
Enkele voorbeelden, die in Nederland 
te zien zijn geweest: de werken van 
de Chinees Liu Ye in het Singer 

Untitled, to Piet Mondrian through his preferred 
colors, red, yellow and blue (onder) en Untitled, 
to Mondrian who lacked green, 2 (boven)
Dan Flavin
1986. Installaties met fluorescerend licht
STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht in 2011 met steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar Titus Fonds

Ultimate Painting No. 39
Ad Reinhardt
1960-66. Olieverf op doek,  
152,4 x 152,4 cm
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, OTTERLO

Aangekocht in 2010 met steun van  
de Vereniging Rembrandt, mede  
dankzij haar Titus Fonds
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Museum (2011) en het Mondriaanhuis 
(2016), de Thai Surasi Kusolwong in 
het Van Abbemuseum (2011) of de 
Australiër Gordon Bennett in het 
Aboriginal Art Museum (2012). Ook 
andere niet-westerse kunstenaars 
zoeken naar alternatieven voor de 
’gevangenis’ van het lijnenraster en 
het kleurenschema van Mondriaan. 
zoals Atul Dodyia uit India, Magdalena 
Fernández uit Venezuela of de Japanner 
Hiroshi Sugimoto, kunstenaars wier 
werk in Nederland nog niet of nauwe-
lijks te zien is geweest. Ze proberen 
het leven en de natuur, soms letterlijk, 
dan weer figuurlijk een plaats te geven 
in de abstracte kunst. Dit gebeurt op 
uiteenlopende manieren, bijvoorbeeld 
door de eigen geschiedenis (koloniale 
invloeden in India), lokale symbolen 
(de kleuren van het verenpak van een 
Zuid-Amerikaanse papegaai) of cultu-

rele tradities (Japanse theeceremonie) 
te verbinden met de beeldtaal van  
De Stijl. In Nederland verbindt de in 
Suriname geboren Remy Jungerman 
thema’s en motieven uit de Marron-
cultuur en de Afrikaanse diaspora met 
westerse manifestaties van modernis-  
me, zoals De Stijl. Al deze voorbeelden 
maken duidelijk dat de Nieuwe 
Beelding steeds weer op een andere 
manier geïnterpreteerd en getransfor-
meerd 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.

Zonder titel
Donald Judd
1984. Poedercoating op aluminium,  
150 x 165 x 900 cm
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, 

ROTTERDAM 

Aangekocht in 1987 met steun van  
de Vereniging Rembrandt

Kunstvragen 

Catharina Abels (54 jaar)
Freelance programmamanager Haagse Vrijheidsweken;  
lid Vereniging Rembrandt sinds 2001 

Wat is uw eerste kennismaking met kunst? 
‘De jeugdherinnering die mij het meeste is bij 
gebleven, was toen ik een jaar of 10, 11 was. Met 
mijn jongere zusje logeerde ik toen bij een tante 
in Amsterdam en zij nam ons mee naar het 
Rijksmuseum om ons de Nachtwacht te laten 
zien. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt.’ 

Wat is uw eerste kunstaankoop? 
‘Een houtdruk KUM (3/10), van Rita Lentz  
uit 1996.’ 

Naar welk museum gaat u graag terug? 
‘Dat zijn er meer, maar ik ga zeer regelmatig naar het Mauritshuis 
en het Gemeentemuseum in Den Haag.’ 

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen? 
‘Ik heb geen specifiek kunstwerk in gedachten, maar onlangs 
 hebben wij een overeenkomst tot periodieke schenking gesloten 
en daarbij aangegeven dat onze voorkeur uitgaat naar 17de-eeuwse 
schilderkunst, fotografie en klassieke oudheid en archeologie.  
Bij de presentatie van het zwaard van Ommerschans in het Rijks-
museum van Oudheden gaf het mij dan ook wel een bijzonder 
gevoel, dat deze aankoop – mede dankzij onze steun – mogelijk 
was gemaakt.’ 

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk op u gemaakt? 
‘De jubileumtentoonstelling van de Vereniging Rembrandt in 
2008 in het Van Gogh Museum: 125 Grote Liefdes. In een interview 
zei Peter Hecht dat hij het heel mooi zou vinden als de bezoekers 
na afloop zouden denken: “Wat fantastisch dat al deze prachtige 
kunstwerken voorgoed van ons zijn”. Dat gevoel van trots en  
betrokkenheid is bij mij absoluut teweeggebracht.’ 

Waarom bent u lid geworden van de Vereniging Rembrandt? 
‘Voorop staat dat ik het heel belangrijk vind dat cultureel erfgoed 
behouden blijft en wordt doorgegeven aan volgende generaties. 
Het biedt een referentiekader voor het waarderen van de eigen en 
andermans cultuur en draagt ook bij aan gemeenschapsvorming 
en burgerschapsvorming.’ 

Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen 
 verzameling aan een museum willen schenken, om iedereen 
van mee te kunnen laten genieten?  
‘Dat is een hypothetische vraag, want dit kunstwerk blijft vast in 
de familie, maar als dat aan de orde zou zijn, dan zou het een 
schilderij zijn van mijn schilderdocent Arjan van Gent uit 2013,  
The Art of Teaching, een hommage aan Johannes Vermeer.’ 

INTERVIEW
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Hoewel de Nederlandse sculptuur in 1858 door een  
vooraanstaande criticus ‘de asschepoester, die slechts in de 
koude bestorven akademiezalen de Professoren gezelschap 
moest houden’ werd genoemd, speelde de beeldhouw-
kunst een belangrijkere rol in het culturele en artistieke 
milieu van Nederland dan in de literatuur gesuggereerd 
wordt.1 In de eerste fase van dit onderzoek, uitgevoerd 
door dr. Hanna Klarenbeek, kwamen de namen van enkele 
honderden kunstenaars naar boven, die kleinplastieken 
tot monumentale sculptuur vervaardigden. Goede voor-
beelden zijn portretbustes van de koninklijke familie en 
van Nederlandse geleerden en kunstenaars, door onder 
anderen Louis Royer (1793-1868). Talrijke sculpturen sier-
den de Nederlandse begraafplaatsen, door het hele land 
werden monumenten opgericht voor historische figuren 
als Jacob Cats (Brouwershaven), prins Willem van Oranje 
(Den Haag), Pieter van der Werff (Leiden), Samuel Sarphati 
en dr. G.F. Westerman (beide Amsterdam). Ook mogen 
wij de vele inzendingen voor de Tentoonstellingen van 
Levende Meesters niet vergeten. 
 In een tweede fase zouden de positie en functie van  
de beeldhouwkunst worden bepaald, de beroepspraktijk 
van beeldhouwers worden geschetst en de ontwikkeling 
van de beeldhouwkunst in Nederland in kaart worden 
gebracht. Al snel bleek dat het oeuvre van één specifieke 
groep beeldhouwers zich hier uitstekend voor leende: de 
reislustige en productieve kunstenaarsfamilie Stracké. 

PRODUCTIEF ATELIER

In 1842 vestigde Ignaz Stracké (1790-1875) zich vanuit 
Pruisen in Arnhem. Deze beeldhouwer, die enige tijd in 
de leer ging bij de beroemde classicist Christian Daniel 
Rauch (1777-1857), leidde zijn zoons Gottfried (1813-1848), 

De familie Stracké:  
beeldhouwpraktijk en carrièrestrategieën

FRÉDÉRIQUE BRINKERINK 

Nederlandse beeldhouwkunst uit de 19de 
eeuw heeft veel minder aandacht gekregen 
in de kunstliteratuur dan de schilderkunst uit 
dezelfde periode. Terecht of onterecht? In 
2015 ontving Museum Beelden aan Zee een 
onderzoeksbeurs uit het Ekkart Fonds van de 
Vereniging Rembrandt om dit stukje vergeten 
cultuurbezit in kaart te brengen. Frédérique 
Brinkerink gaf een nieuwe wending aan het 
door haar voorganger opgezette onderzoek.

Koning Willem II 
Johann Stracké
1849. Steen, levensgroot
Wijnstraat, Rotterdam



Johann Theodor (1817-1891) en Franz (1820-1898) op in 
het vak. Het oeuvre van Ignaz wordt gekenmerkt door 
veel houtsnijwerk; hij moet een productief atelier gehad 
hebben dat voornamelijk religieus werk leverde voor  
opdrachtgevers uit de regio en net over de grens.
 De oudste zoon Gottfried bleef in Duitsland, waar hij 
op relatief jonge leeftijd overleed, maar Johann en Franz 
gingen in ons land een glansrijke carrière als beeldhouwer 
én als docent tegemoet. Zij verbonden zich aan kunste-
naarscentra in uiteenlopende steden als Brussel, Leuven, 
Arnhem, Amsterdam, Rotterdam, Baarn en ’s-Hertogen-
bosch, maar ook Münster, Trier, Berlijn en Keulen. Beiden 
konden zich bogen op een divers oeuvre, variërend van 

religieuze beelden en decoratieve kleinplastieken tot  
monumenten, gevel- en grafsculpturen. Zij werkten  
enerzijds in een klassieke trant, waardoor ze beschouwd 
werden als opvolgers van Louis Royer. Anderzijds weken 
ze van de gevestigde normen af door onderwerpen te 
kiezen uit de (Duitse) Romantiek, zoals Franz’ beelden van 
Doornroosje (Rijksmuseum, Amsterdam) en Sneeuwwitje 
(Dordrechts Museum), en hun beeldhouwkunst te integre-
ren in de architectuur. Zo onderhielden ze goed contact 
met een aantal leidinggevende figuren van de neogotische 
beweging in het Rijnland, zoals de architect Vincenz Statz 
(1819-1898). Bovendien besteedden zij aandacht aan de 
kunstnijverheid, wat niet alleen tot uiting kwam in hun 
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Knielende engel op 
het praalgraf van de 
familie Dorrepaal 
Franz Stracké
1872-86. Steen, marmer, 
levensgroot
Begraafplaats Zorgvlied, 
Amsterdam
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lesprogramma, maar ook in hun eigen prachtige hout-
snijkunst, gemaakt en taille directe (rechtstreeks uit het 
hout gesneden of gestoken). Zo vormden de gebroeders 
Stracké een afwisseling op de overheersende stilistische 
en pedagogische invloeden van kunstenaars uit de  
academische traditie, die veelal boetseerden en Franse 
lesmethodes aanhielden. Hun zonen, Frans jr. (1849-1919), 
Frans Xavier (1850-1888), Leo Paulus (1851-1923), Lodewijk 
Ignatius (1856-1934), Carl (1859-?) en Caspar (1861-?)  
zetten de traditie voort. Met name de carrière van de in 
Haarlem woonachtige en werkzame Frans jr. verdient 
meer aandacht. Op hun beurt bleef ook hun nageslacht 
verbonden aan het Nederlandse kunstenaarsmilieu; de 
zonen van Leo Paulus, Johannes Maria (1889-1960) en 
Leo Wilhelmus (1897-1963), werden beiden schilder.

VERGETELHEID

De verdiensten van de Stracké’s werden al tijdens hun 
leven beschreven, maar de familie raakte in de vergetel-
heid door de onderwaardering van de beeldhouwkunst uit 
de 19de eeuw. Hoewel er de afgelopen decennia groeiende 
aandacht is voor de Nederlandse sculptuur uit deze peri-
ode, is de kennis over deze kunstenaarsfamilie gebrekkig 
gebleven. Wat nog altijd ontbreekt, is een uitgebreide 
catalogus van hun oeuvre, gekoppeld aan een analyse van 
hun beeldhouwpraktijk en carrièrestrategieën, afgezet tegen 
de ontwikkeling van de Nederlandse beeld houwkunst in 
de 19de eeuw. Dankzij het Ekkart Fonds van de Vereniging 
Rembrandt heb ik het vooronderzoek voor die catalogus 

kunnen uitvoeren in verschillende archieven, bibliotheken 
en musea, zoals het Nationaal Archief, het Katholiek 
Documentatie Centrum, de KB, Rotterdam Museum  
en museum Beelden aan Zee.2 Zo bevat het Katholiek 
Documentatie Centrum een aantal ongepubliceerde  
brieven van Johann Theodor Stracké en zijn zoon Frans jr. 
Op basis van de behaalde resultaten is besloten om een 
promotieonderzoek te wijden aan de familie Stracké aan 
de Universiteit Leiden. En mogelijkerwijs volgt er een 
presentatie in museum Beelden aan Zee, zodat iedereen 
kan kennismaken met het werk van deze getalenteerde 
families

Frédérique Brinkerink is junior conservator bij museum  

Beelden aan Zee
  

Doornroosje
Franz Stracké
1867. Marmer, H 70 cm
RIJKSMUSEUM,

AMSTERDAM

Tafel
Johann Stracké
1860-1880. Kersen- en 
lindehout, H 92 cm
CENTRAAL MUSEUM,

UTRECHT

Noten

1. J.A. Alberdingk Thijm, ‘De 
Kompositie in de Kunst’, 
Kunstkronijk 2 (1858), p. 10. 

2. De resultaten van dit 
onderzoek worden op 
verschillende momenten 
en op diverse manieren 
openbaar gemaakt; zo zal 
er een artikel verschijnen in 
Sculptuur Studies (2017-18) 
en een artikel over Louis 
Royer en Johann Stracké in 
XIX. Studies in 19th-Century 
Art and Visual Culture  
(verwacht in 2018).
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PROF. DR. H.W. VAN OS

OGENBLIK

Een aantal van u heeft ontdekt 
dat beren in de middeleeuwen 
een slechte reputatie hadden. 
Gevaarlijke rotbeesten zijn het, 
maar de meeste briefschrijvers 
hebben een verhaal uit de 
 middeleeuwse beestenboeken 
(bestiaria) opgedoken van het 
vormeloze, pasgeboren beren-
jong, dat pas door zijn moeder 
wordt gemodelleerd tot een 
beest dat er echt als beer uitziet. 
In een bestiarium worden zulke 
verhalen verteld om elk dier  

een vrome betekenis te geven. 
Zo betekent dit verhaaltje dat 
christenen de heidenen hebben 
bekeerd. Je moet er maar op 
komen.

De eruditie van enkele brief-
schrijvers reikt nog verder: het 
verhaal van dat vormeloze beren-
jong hebben de anonieme auteurs 
van de beestenboeken ontleend 
aan de Metamorfosen van Ovidius! 
Die heeft het al over een beren-
jong, dat bij geboorte een ‘onbe-
holpen vleesklomp’ is. ‘Likkend 
maakt zijn moeder er een lijf met 
poten van en vormt het dier tot 
wat het zelf is’ (Metamorfosen 15 
regel 379-381). Een mooier voor-
beeld van ontlening aan de oud-
heid is nauwelijks denkbaar. Nu 
is het probleem, zoals een van de 
respondenten terecht opmerkt: 
hadden die beren op dit schilderij 
wel de betekenis van de beren 
uit het beestenboek? Zijn er ook 
nog heel andere interpretatie-
mogelijkheden uit middeleeuwse 
bronnen te putten? Ik ben samen 
met een enkele briefschrijver op 
zoek gegaan naar 13de- en 14de-
eeuwse beschrijvingen van de 
plek waar de stigmatisatie plaats-
vond, de berg Alverna. In de 
meeste vroege levensbeschrijvin-
gen van Franciscus wordt daaraan 
niet veel aandacht besteed. Maar 
er is één geschrift waarin dat  
wel gebeurt. Het heeft als titel 
Beschouwingen over de stigmata 
en is een soort bundeling van 
oude verhalen van dat wonder dat 
zich aan Franciscus voltrok. In de 
eerste van de vijf beschouwingen 
wordt verteld hoe Franciscus  
op die hoge berg was terecht-
gekomen. 

In 1324 ontmoette onze heilige 
op een receptie de steenrijke eige-
naar van de berg Alverna. Deze 

Roland van Chiusi en Casentino 
wil graag de spraakmakende 
 kluizenaar sponsoren en biedt 
hem de berg aan als een prima 
plek om te bidden. Het was daar 
toch te ruig voor de jacht. Maar 
voor heremieten was het ideaal. 
Die leven immers zo dichtbij de 
Schepper, dat zij in vrede kunnen 
omgaan met alle andere schepsels. 
Franciscus accepteert het aanbod 
en vervolgens geeft Roland hem 
en twee van zijn vrome volgelin-
gen een vijftigtal gewapende 
mannen mee om een goede  
plek op de berg te vinden voor 
hun leven in gebed. Vijftig man. 
Gevaarlijk waren die wilde bees-
ten. En het meest prominente 
wilde beest was toen natuurlijk 
de beer! Maar of het nu beren  
of wolven waren, dankzij zijn 
 intense devotie deerde het de 
heilige niet. Vandaar dat de beren 
op het schilderij ook zulke brave 
lieverds zijn.

Nu we de verhalende context 
van deze schildering van de 
 stigmatisatie kennen, vragen 
sommige briefschrijvers zich 
 misschien af of zij ongelijk had-
den door met de berentheologie 
van het bestiarium te komen. 
Helemaal niet, want het verhaal 
van de likkende berin is hier ver-
moedelijk voorgesteld. Er zijn drie 
beren afgebeeld. Eén knabbelt 
wat, de ander ziet het wonder 
gebeuren en de derde is een 
klein hompje beer, dat in de grot 
ligt. Die moet hoognodig nog 
wat bijgelikt worden door zijn 
moeder. Nu weten we dankzij  
u pas echt wat die beren daar 
doen! Met elkaar hebben we alle 
materiaal aangedragen voor een 
voortreffelijk artikel in een van de 
vooraanstaande kunsthistorische 
tijdschriftens

Foto: A
rjan Bronkhorst

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

Aan het slot van mijn vorige 
Ogenblik vroeg ik lezers 
om te antwoorden op mijn 
vraag ‘Wat doen die beren 
daar op een 13de-eeuws 
schilderij met de voorstel-
ling van de stigmatisatie 
van de H. Franciscus?’  
Het resultaat is verbluffend. 
Wat een eruditie hebt u 
aan de dag gelegd. 

De beer is los?



 Het houten beeld stelt een jonge vrouw 
met een volle haardos voor. Zij staat 
rechtop, zonder schoenen, met haar 

voeten enigszins uit elkaar op een plint. Haar 
linkerarm valt langs haar lichaam over haar 
heup; haar rechterarm houdt zij schuin voor 
haar borst. De vingers van haar handen, hoe-
wel enigszins beschadigd, zijn opvallend lang. 
Je moet goed kijken om te zien dat zij gekleed 
is, want haar halflange jurk is zo strak op de 
huid weergegeven dat de elegante vormen van 
haar lichaam volledig zichtbaar zijn. De beeld-
houwer heeft zodoende de nadruk gelegd op 
de sensualiteit van deze jonge vrouwenfiguur. 

Dit antieke kunstwerk voldoet geheel aan de 
schoonheidsidealen en de canon van proporties 
van het oude Egypte. De lichte asymmetrie van 
haar gezicht verlevendigt de lieflijke uitdruk-
king. De wenkbrauwen zijn opmerkelijk recht 

Verheven erotiek uit het  Oude Egypte
3500 jaar oud beeld naar het Allard Pierson Museum

Het Allard Pierson Museum, het archeologiemuseum van de 
Universiteit van Amsterdam, heeft vorig jaar een uitzonderlijk 
oud-Egyptisch vrouwenbeeld van cederhout verworven. 
Wereldwijd is er slechts één vergelijkbaar houten vrouwen- 
figuur bekend. Dat beeldje, nu in New York, is niet alleen 
veel kleiner, het is ook eeuwen jonger. Wat zo bijzonder is 
aan het recent aangekochte vrouwenbeeld is de positie van 
haar armen, die aangeeft dat het oorspronkelijk een religieuze 
functie heeft gehad.

Vrouwenbeeld
Egypte
ca. 1500-1450 v. Chr. Cederhout, H 72,6 cm 
Bijdrage: € 65.000, waarvan € 35.000 uit het Fonds 
voor Klassieke Beeldende Kunst en € 20.000 uit het 
BankGiro Loterij Aankoopfonds
ALLARD PIERSON MUSEUM, AMSTERDAM

Het Egyptische vrouwenbeeld is aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Fonds voor Klassieke 
Beeldende Kunst en haar BankGiro Loterij Aankoopfonds,  
de Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum 
en het Zandee Fonds voor de verwerving van Egyptische 
voorwerpen.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    KLASSIEKE OUDHEID EN ARCHEOLOGIE
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boven de wijdopen, ronde ogen met hun puntige 
hoeken en scherp aangegeven oogleden. De ken- 
merkende cosmetische lijn vanuit de buitenste  
ooghoeken is duidelijk in het oppervlak gemarkeerd. 
De mond, met volle lippen, is verfijnd en toont een 
zweem van een glimlach. De volle haardos heeft een 
scheiding in het midden en is in strengen langs beide 
kanten van het gezicht naar beneden gekamd zodat 
de oren geheel bedekt zijn.

WAS- OF VERNISLAAG

Voor een oud-Egyptisch houten beeld is het stuk op-
merkelijk goed bewaard gebleven. Verspreid over het 
oppervlak zijn wel wat kleine butsen en beschadigin-
gen te zien. Het beeld is waarschijnlijk vóór 1900 met 

een laag was of vernis bedekt om het aantrekkelijker 
te maken, waardoor het cederhout rood- tot donker-
bruin is verkleurd. Hier en daar is het oppervlak  
aangevuld. De armen zijn opnieuw aangezet, met als 
gevolg dat haar rechterschouder nu iets te laag zit. 

 

Verheven erotiek uit het  Oude Egypte
3500 jaar oud beeld naar het Allard Pierson Museum

Aphrodite van Menophantos 
Rome 
ca. 1ste eeuw v. Chr. Marmer, H 193,5 cm
PALAZZO MASSIMO ALLE TERME, ROME

 
Dit marmeren standbeeld is een variant van Praxiteles’ beroemde beeld 
‘Aphrodite van Knidos’. Het is gesigneerd door Menophantos, een 
Griekse beeldhouwer uit de 1ste eeuw v. Chr., over wie verder niets 
bekend is. Door met een kuis gebaar haar lichaam te willen bedekken, 
richt de godin de aandacht van de toeschouwer juist op haar naaktheid.
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Het vrouwenbeeld kan in de eerste helft van de 15de 
eeuw v. Chr. gedateerd worden. Uit koolstofdatering 
bleek namelijk dat de boom waaruit het beeld ver-
vaardigd is in de 16de eeuw v. Chr. geveld moet zijn. 
Er zijn misschien één of twee generaties voorbijgegaan 
voordat de houtkern uit Libanon op de werkplaats 
van de beeldhouwer in Egypte belandde. Dan dateert 
de vrouwenfiguur uit de vroege 18de Dynastie, dat  
wil zeggen rond de regeringsperiodes van onder  
andere de beroemde koningin Hatsjepsoet en farao 
Thoetmosis III. Qua stijl doet het beeld voor die  
periode conservatief aan.

De houding van de armen van het vrouwenbeeld  
is voor oud-Egyptische conventies ongebruikelijk  
– en dat maakt het juist zo bijzonder. Normaal zou  
de linkerarm stijf langs het lichaam zijn weergegeven, 
maar hier draait het als het ware over haar lichaam 
naar binnen toe. De positie van de rechterarm doet 
verwachten dat de hand een attribuut vasthoudt 
(zoals een scepter of bloem), maar hier is de hand 
open. Door haar linkerhand voor haar schaamstreek 
te houden en haar rechter voor haar borst, laat de 
jonge vrouw dus zien dat zij haar kuisheid bewaart. 
De reeds genoemde sensualiteit van haar lichaam 
wordt daardoor echter juist benadrukt.

TEMPELRITUELEN

De pose valt erotiserend te noemen en te vergelijken 
met beelden die in de kunstgeschiedenis Venus pudica 

genoemd worden: de kuise Aphrodite of Venus die  
tevergeefs probeert haar vrouwelijkheid te bedekken. 
Het Egyptische beeld had vermoedelijk een religi-
euze functie, wat de conservatieve stijl overigens kan  
verklaren. De Britse Egyptoloog Nicholas Reeves  
vergelijkt het met een houten beeld uit de 22ste 
Dynastie (ca. 8ste eeuw v. Chr.), dat zich nu in het 
Metropolitan Museum of Art te New York bevindt. 
Reeves verwijst naar oud-Egyptische mythologische 
teksten met schunnige humor waarin seksualiteit een 
religieuze lading heeft. Zo onthult de grote godin 
Hathor haar vagina om de zonnegod Ra te reanimeren 
en zodoende de kosmische orde te herstellen.

Samenvattend kunnen we stellen dat dit uiterst  
bijzondere cederhouten beeld een jonge vrouw  
voorstelt in een erotisch-religieuze pose. Het gebaar 
waarmee zij tevergeefs haar kuisheid poogt te bewaren 
is juist bedoeld om haar sensualiteit bloot te leggen. 
Daarmee verwijst de figuur naar de erotische kracht 
waarmee de kosmische orde naar oud-Egyptische 
voorstelling nieuw leven geacht werd te geven. Dit 
beeld zal daarom dienst hebben gedaan in tempel- 
rituelen waarmee dagelijks de zonnegod tot leven 
werd gewekt nadat hij ’s nachts door de onderwereld 
was gereisd. In een tempel fungeerde het vrouwen-
beeld dan als plaatsvervanger van een priesteres,  
die de rol van Hathor vervulde, ter verering en  
dagelijkse reanimatie van de zonnegods

Branko F. van Oppen de Ruiter

Conservator

Meer over het vrouwenbeeld en de betekenis van deze 
aanwinst voor het Allard Pierson Museum leest u op  
pp. 10-11

Vrouwenbeeldje
Egypte
ca. 8ste eeuw v. Chr. Buxushout, H 11,8 cm 
METROPOLITAN MUSEUM OF MODERN ART, NEW YORK

 
De rechterarm van dit beeldje is in vergelijkbare maar gespiegelde 
houding bevestigd als het recent verworven vrouwenbeeld in 
Amsterdam; de linkerarm is verloren gegaan. Met behulp van een 
katrol ter hoogte van de schouders en een (nu niet meer aanwezig) 
koord door het lichaam konden de armen omhooggetrokken worden.
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VAN ONS ALLEMAAL SINDS 1894
PORTRET VAN EEN MAN UIT DE FAMILIE LESPINETTE  HANS MEMLING

‘Nog altijd is dit het enige portret  
van Memling in een Nederlands 
 museum. En wat voor één!’ zegt 
Ariane van Suchtelen, conservator 
van het Mauritshuis: ‘Op dit moment 
hangt het in de tentoonstelling 
Zuiderburen, waar het een glansrol 
speelt. De vergelijking met de werken 
uit Antwerpen bevestigt nog eens 
dat het een schilderij van de hoogste 
kwaliteit is. Dat stukje bont is zo zacht 
dat je het zou willen aaien. Dan dat 
markante hoofd van die man tegen 
de blauwe hemel. Ook de kleuren 
dragen bij aan de krachtige werking 
van het schilderij: het blauw van de 
lucht, het groen en blauw van het 
landschapje en het diepe rood van 
zijn kraag.’

Het meesterwerk van Memling 
maakt al sinds 1894 deel uit van de 
verzameling. Dat het toentertijd kon 
worden verworven, is te danken aan 
het connaisseursoog en het kordate 
optreden van Abraham Bredius,  di rec - 
teur van het Mauritshuis en  bestuurs - 
lid van de Vereniging Rembrandt. 
Het portret werd in een Londense 
veiling aangeboden als een werk van 
een Italiaanse meester, maar Bredius 
had de hand van Hans Memling her-
kend. Met een renteloze lening van 
de Vereniging Rembrandt kon het 
stuk worden veiliggesteld voor het 
Mauritshuis. In een jubelende brief 

van vier kantjes deed Bredius de  an  - 
dere bestuursleden van de Vereni ging 
verslag van zijn aankoop: ‘Gisteren 
kocht ik te Londen in publieke veiling 
een puikgaaf – overheerlijk schoon – 
ontwijfelbaar echt portret van 
Memlinck!’

Dat Bredius enthousiast was over 
het slagen van zijn missie is begrijpe-
lijk, maar ook 125 jaar later kunnen 
we niet anders dan concluderen dat 
dit een buitengewoon fortuinlijke 
aankoop is geweest. In al die jaren 

hebben vele duizenden bezoekers 
van het Mauritshuis genoten van dit 
schilderij, dat nog niets van zijn fris-
heid lijkt te hebben verloren. Ariane 
van Suchtelen: ‘Het Mauritshuis is 
trouwens gelukkig met een heel 
mooie groep vroege portretten: de 
Holbeins, Memling, Sittow en het 
portret van de man met de Simson-
medaille. Als groep versterken die 
werken elkaar en daarin speelt de 
Memling een niet te overschatten 
rol.’s

Portret van een man uit 
de familie Lespinette
Hans Memling
1485-90. Olieverf op 
 paneel, 30,1 x 22,3 cm 
MAURITSHUIS, DEN HAAG

Aangekocht in 1894 met 
steun van de Vereniging 
Rembrandt

Het Portret van een man uit de familie 
Lespinette door Hans Memling in het 
Mauritshuis is stevig verankerd in ons 
 nationaal geheugen. Al vele generaties 
kunstliefhebbers hebben oog in oog ge-
staan met deze buitengewoon levensecht 
weergegeven man, en met bewondering 
gekeken naar fijn geschilderde details  
in zijn gezicht: de wenkbrauwen, de  
baardstoppels op de kin en de nauwelijks 
 waarneembare rimpels rond de ogen.  
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 17DE EEUW

De onstuimige wateren van Porcellis
Frans Hals Museum verwerft zeegezicht van groot pionier

Jan Porcellis (ca. 1584-1632) is een van de meest 
 geprezen marineschilders uit de 17de eeuw. Schilder-
biograaf Samuel van Hoogstraten noemde hem in 1678 
‘dien grooten Raphel [Raphael] in ’t zeeschildren’.1 
Aan het begin van de 17de eeuw bracht hij een revolutie 
in de schilderkunst teweeg. Volgens de schilder en 
kunstenaarsbiograaf Arnold Houbraken is de in de 
Zuidelijke Nederlanden geboren Porcellis in Haarlem 
in de leer geweest bij de beroemde zeeschilder 
Hendrick Vroom (1562/63-1640), die aan het begin 
van de Gouden Eeuw domineerde in de Hollandse 
marineschilderkunst.2

’T SCHUIMENDE PEKEL

Vroom staat bekend om zijn imposante, kleurrijke 
voorstellingen vol anekdotische details. Porcellis 
daarentegen introduceerde samenhang: hij toonde 
schepen in perspectivisch overtuigende verhouding tot 
elkaar, vermengde zijn kleuren en sorteerde daarmee 
een ruimtelijk effect, waarmee hij ook weerscondities 
tastbaar maakte: opstekende en vertrekkende stormen, 
schipbreuk, veranderende wolkenpartijen en dramati-
sche lichteffecten. Constantijn Huygens, de secretaris 
van de stadhouder en een tijdgenoot van Porcellis, was 
vol lof over de schilder, over wie hij opmerkte dat hij 
Vroom ‘zozeer heeft overvleugeld, dat ik hen nauwe-
lijks in één adem durf te noemen.’3 En in 1718 schreef 
Houbraken bewonderend over ‘de onweerwolken’, 

Goed bewaard gebleven en representatieve 
schilderijen van de vernieuwende zeeschilder 
Jan Porcellis komen zelden op de markt. 
Toen ik afgelopen voorjaar bij een handelaar 
een bijzonder vroeg en uitzonderlijk goed 
bewaard gebleven stuk van hem tegenkwam, 
was ik dan ook enthousiast: dit was een 
 buitenkans voor het Frans Hals Museum. 
De directeur pikte mijn voorstel op en mede 
dankzij de Vereniging Rembrandt, die onze 
spoedaanvraag direct honoreerde en daarmee 
voor een vliegwieleffect in de fondsenwerving 
zorgde, kan het Frans Hals Museum nu  
op grootse wijze het verhaal vertellen over  
de pionier Porcellis en zijn belang voor de 
ontwikkeling van de (zee)schilderkunst.  
Het schilderij sluit hiermee naadloos aan bij 
het collectieverhaal van het museum dat in 
het teken staat van artistieke vernieuwing. 

Aankomst van Frederik V van de Palts  
en Elisabeth Stuart te Vlissingen
Hendrick Vroom
ca. 1613. Olieverf op doek, 203 x 409 cm
FRANS HALS MUSEUM, HAARLEM
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‘de geweldige bliksemstralen’ en ‘’t schuimende Pekel’ 
in zijn zeestormen.4 Compositorisch is het werk van 
Porcellis ogenschijnlijk eenvoudig, en zijn schilderijen 
lijken op het eerste gezicht geenszins geconstrueerd. 
Alles is met een minimum aan middelen gedaan, maar 
het effect is van een natuurlijke vanzelfsprekendheid 
die nog niet eerder was vertoond.

Andere zeeschilders volgden, en ook landschaps- en 
stillevenschilders begonnen in de jaren 1620 subtielere, 
meer samenhangende voorstellingen te maken in een 
palet met weinig kleuren: de zogenaamde monochrome 
landschappen en banketjes – zie bijvoorbeeld het 
werk van Jan van Goyen (1596-1656) en Pieter Claesz 
(1597/98-1660). Zoals de kunsthistoricus Wolfgang 
Stechow terecht opmerkte in diens klassieker Dutch 
landscape painting gaf Porcellis hiertoe de aanzet: ‘[…] 
it was a marine painter, Jan Porcellis, who led the field in 
the development of all tonal painting’.5 

Porcellis brak door als schilder terwijl hij in Haarlem 
werkzaam was, in de periode 1622-24. Hij stond in  
de Gouden Eeuw als Haarlemse kunstenaar bekend, 

Schepen in een storm 
Jan Porcellis
1618-22. Olieverf op paneel, 47 x 71 cm
Bijdrage: € 320.000, waarvan € 40.000 uit het Daan Cevat 
Fonds en € 15.000 uit het Coleminks Fonds
FRANS HALS MUSEUM, HAARLEM

Schepen in een storm is aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar Daan Cevat Fonds en haar 
Coleminks Fonds, de Stichting mr. Cornelis Roozen Fonds en  
het Mondriaan Fonds.



Kunstvragen 

Maarten van Buuren (60 jaar)
Schrijver en emeritus hoogleraar Moderne Letterkunde aan de 
Universiteit Utrecht; al vele jaren lid van de Vereniging Rembrandt

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Beeldende kunst werd niet gecultiveerd bij ons 
thuis. Mijn belangstelling daarvoor ontstond al 
vroeg, onder andere door de Zwarte Beertjes-
boeken over schilders, die ik als kind verzamelde 
en koesterde. Mijn vader had een verhuisbedrijf 
en sloeg boeken en tijdschriften die het Rode 
Kruis inzamelde voor ziekenhuizen tijdelijk op  
in de garage. Ik vond het heerlijk om daarin te 
grasduinen en scheurde er de artikelen met 
kunstreproducties uit om te bewaren.’ 

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Toen ik als leraar Nederlands op een middelbare school begon, 
woonde ik op een kamer bij een kunstenaar in Utrecht. Via hem 
kwam ik in aanraking met het werk van Charles Donker, van wie 
ik toen een paar etsen heb gekocht.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Museum Voorlinden vind ik schitterend. Dat is voor mij het 
 ideale museum. En verder vooral musea met moderne kunst, 
zoals het Van Gogh en Museum Kröller-Müller.’
 
Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Moeilijke vraag. Bij de weelde van het Nederlands openbaar 
kunstbezit gaat het niet zozeer om het vullen van leemtes, maar 
om aankopen die het mogelijk maken de vaste collectie te ver-
nieuwen, opnieuw in te richten en in een ander perspectief te 
zetten. De meest saaie optie is om niets meer te doen dan de 
 bestaande collectie in stand houden.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk op u gemaakt?
‘Vermeer in het Mauritshuis en de late Rembrandt in het Rijks-
museum zijn de eerste die me te binnen schieten, al heb ik daar 
eerlijk gezegd geen aangename herinneringen aan omdat het er 
veel te druk was.’
 
Waarom bent u lid geworden van de Vereniging Rembrandt?
‘Daar is geen enkele twijfel over. Ik heb heel veel plezier in kunst 
en het bezoeken van musea. De Vereniging Rembrandt helpt mij 
bij het uitleven van die hobby, dus ik help de Vereniging.’ 

Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen 
 verzameling aan een museum willen schenken, om iedereen 
van mee te kunnen laten genieten? 
‘Hier past mij enige bescheidenheid. Ik heb wel dingen waar ik 
zeer aan gehecht ben, maar geen topstukken waar musea op 
azen.’

INTERVIEW

hoewel hij ook in een hele reeks andere steden heeft 
gewoond en gewerkt, waaronder Londen, Antwerpen, 
Gent en Amsterdam. Tekenend voor Porcellis’ status 
is zijn faam onder collega’s: niemand minder dan 
Peter Paul Rubens (1577-1640) en Rembrandt (1606-
1669) verzamelden zijn werk. En Dirck Hals (1591-
1656), de jongere broer van Frans Hals (1592/93-1666) 
citeerde hem zelfs in zijn schilderij Vrouw die een brief 
verscheurt uit 1631, om uitdrukking te geven aan de 
storm die zich in het hart van de vrouw voltrekt. 

NATUURLIJKHEID

Schepen in een storm is een vroeg en uiterst vernieuwend 
schilderij van Jan Porcellis: een van zijn eerste uit-
beeldingen van noodweer op zee. Op het werk zijn 
twee driemasters te zien die vechten tegen een zware 
storm. Het schip op de voorgrond is in de grootste 
moeilijkheden en heeft het anker uitgegooid om te 
voorkomen dat de golven het tegen de gevaarlijke 
rotsachtige kust slaan. Prachtig weergegeven is de 
overgang van het weer: de storm die de schepen nog 
kort geleden heeft gehavend, maakt plaats voor een 
blauwe lucht: het einde van de storm is in zicht. Het 
schijnbare gemak waarmee het werk is geschilderd 
blijkt uit de ferme penseelvoering en efficiënte opbouw: 
de oker ondertoon wordt in het water effectief gebruikt 
om een zandbank te suggereren.

Een bekende anekdote, opgetekend door Samuel 
van Hoogstraten, geeft inzicht in Porcellis’ karakteris-
tieke werkwijze. Naar aanleiding van een schilderwed-
strijd waarbij François Knibbergen (1596/97-na 1664), 
Jan van Goyen (1596-1656) en Jan Porcellis op één 
dag een landschap moesten schilderen, beschrijft Van 
Hoogstraten hoe de kunstenaar tijd leek te verspillen 
voordat hij daadwerkelijk begon met schilderen. 
Porcellis besteedde veel tijd aan het uitdenken van de 
compositie en het schilderij, maar voltooide het des-
ondanks keurig voor het eind van de dag, en won de 
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Vrouw die brief verscheurt 
Dirck Hals
1631. Olieverf op paneel, 
45,5 x 56 cm
MITTELRHEINISCHES 

LANDESMUSEUM, MAINZ 
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wedstrijd. Van Hoogstraten looft de superioriteit van 
Porcellis’ werk vanwege zijn ‘goed gekozen natuur-
lijkheid’ en vanwege de buitengewone inventiviteit 
(‘iets ongemeens’), die men nooit ziet in schilderijen 
die ontstaan vanuit een zekere routine (‘sleur’).6

Ook Schepen in een storm moet uitgebreid doordacht 
zijn voordat Porcellis aan de slag ging. In de donkere 
lucht zijn de wolken zo opeengestapeld dat een mooi 
contrast ontstaat met de assen van het zonlicht. Deze 
lichte partij aan de linkerkant trekt meteen de aandacht 
van de kijker. Pas daarna leidt Porcellis het oog van de 
kijker naar de actie op het water. De stormscène zit vol 
met scherp geobserveerde details en elk daarvan dient 
een duidelijk doel in het vertellen van het verhaal.  
Zo cirkelen de meeuwen als gieren rond de overboord 
geslagen vaten waardoor de dramatische spanning 
wordt verhoogd en versterken de draaiende bewegingen 
die zij in de wind maken de illusie van diepte.

CONDITIE

Het schilderij is onlangs gerestaureerd, waarbij onder 
andere de vergeelde vernislaag werd vervangen. De 
conditie van het schilderij is zeer goed, mede dankzij 
het prachtige paneel waar het op is geschilderd. Het is 
opgebouwd uit twee planken, die zo goed aan elkaar 
zijn bevestigd dat het wel één plank lijkt – gezien vanaf 
de voorkant is de naad alleen uiterst links enigszins 
zichtbaar. Het schilderij is onderzocht met dendro-
chronologie, een methode om de datering van hout te 
onderzoeken door het tellen van jaarringen, en daaruit 
blijkt dat het paneel rond 1618 klaar was voor gebruik. 
Op stilistische gronden wordt het ca. 1618-22 gedateerd, 
zo’n 10 jaar eerder dan de andere werken van Porcellis 
in Nederlandse museas

Anna Tummers

Conservator

Noten
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konstschilders en schilderessen, 
dl. I, Amsterdam 1718, p. 213.

3. Hier geciteerd uit E.J. Sluijter, 
‘Dien grooten Raphel in 
het zeeschilderen!’ Over de 
waardering voor Jan Porcellis’ 
sobere kunst door eigentijdse 
kenners, in Ch. Dumas et al., 
Liber Amicorum Marijke de 
Kinkelder, Den Haag 2013, 
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4. Houbraken, op.cit. (noot 2), 
dl. I, p. 213.

5. W. Stechow, Dutch landscape 
painting, Londen 1966, p. 111.

6. Van Hoogstraten, op.cit.  
(noot 1), p. 238.

Op het stuk drijfhout zijn  
de letters I. P - C. te lezen. 
Dat is ongebruikelijk voor 
Porcellis, die meestal met  
de initialen I.P. of met zijn 
achter naam meer uitgeschre-
ven signeerde. Ver moedelijk 
deelde hij zijn naam af en 
toe in tweeën, net als Gerrit 
Berckheyde bijvoorbeeld 
deed (die signeerde als 
Berckheyde of als Berck 

Heyde).

GESTEUND VANUIT HET DAAN CEVAT FONDS

‘Een schilderij met actie’

‘Een heel mooi schilderij in  
een fantastisch goede conditie,’ 
vindt de oprichtster van het 
Daan Cevat Fonds. ‘Het heeft 
een dramatisch effect met die 
belichte golven en schepen die 
tegen de storm ingaan – een 
schilderij met actie.’ Het in 2006 
ingestelde Daan Cevat Fonds is 
bedoeld voor de aankoop van 
werken van kunstenaars door 
wie Rembrandt is beïnvloed of 

van kunstenaars die Rembrandt 
heeft geïnspireerd. ‘Dit schilderij 
voldoet helemaal aan de doel-
stelling van het fonds, hier is de 
invloed op Rembrandt goed te 
zien. Die dramatische effecten 
in de zee en de lucht zie je ook 
in zijn schilderij van Christus in 
de storm op het meer van Galilea 
uit 1633.’

GESTEUND VANUIT HET COLEMINKS FONDS

‘Dankbaar dat wij mochten bijdragen’

‘Wij vinden de Porcellis een 
prachtige aanwinst voor het 
Frans Hals Museum. Dit schilde-
rij past perfect in de geschiedenis 
van de Haarlemse kunst. Het is 
een aangrijpende voorstelling 
van een ruige zee met schepen 
in nood, met veel details en 
sterke lichtcontrasten. Voor ons 
gaf het hele proces begeleid 
door de Vereniging Rembrandt 
een groot gevoel van betrokken-

heid. Wij zijn dankbaar dat wij 
mochten bijdragen aan het ver-
werven van dit belangrijke werk 
uit de 17de eeuw en natuurlijk 
hopen wij dat velen dit schilderij 
van Porcellis gaan bewonderen.’
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 18DE EEUW

‘Geestig, kunstig en natuurlyk’ en ‘een lust om 
te zien’, schreef de 18de-eeuwse kunstenaar 
Johan van Gool bewonderend over het grote 
portret van de Haagse familie Quarles door 
Gerard Hoet. Sinds kort is het weer te zien in 
Den Haag, niet ver van de woning waar het een 
kleine 300 jaar geleden hing. Dit portret van 
een vooraanstaande familie is een representatief 
voorbeeld van de grote familieportretten uit 
de eerste helft van de 18de eeuw, dat als van-
zelfsprekend in de collectie van het Haags 
Historisch Museum past. 

 Op het schilderij zijn de Haagse jurist Pieter  
Quarles (1677-1741), zijn vrouw Cornelia 
Splinter van Loenersloot (1677-1750) en hun 

zonen Willem en Lodewijk geportretteerd. De naam 
van de man met de geschoten konijnen is onbekend. 
De familie kon worden geïdentificeerd aan de hand van 
de opmerkelijk gevormde buitenplaats op de achter-
grond.1 Het lang verdwenen Vrijburg aan de Voor-
burgse Broeksloot werd in 1724 door Pieter Quarles 
aan gekocht. Het dankt zijn imposante voorkomen aan 
de bouwinspanningen van de Waalse veldprediker 
François de Cupif de la Berandière. Hij voorzag het 
huis in 1646 van zijn trapgevels en liet de voorname 
hoektorens plaatsen, waarmee het huis enige adellijke 
allure kreeg.2 Aan de hand van de geschatte leeftijd 
van de beide jongens en de kledingsnit dateert men 
het doek rond 1727/28, wat betekent dat het tot de 
late artistieke prestaties van Gerard Hoet (1648-1733) 
kan worden gerekend.

EEN CHAIZETJE MET EEN KLEIN PAERTJE

Toen vaststond welke familie hier was voorgesteld, 
werd ook duidelijk dat dit het portret is dat Van Gool 
in 1751 heeft beschreven.3 Dankzij deze vermelding is 
bekend dat het schilderij in de stadswoning van de 
 familie Quarles in de Haagse Lange Houtstraat hing. 
Daar zal men op koude, winterse dagen soms naar 
het schilderij hebben gekeken in een verlangen naar 
de lente en de daarmee samenhangende start van het 
buitenleven. Dat zij op Vrijburg volop van de zomer 
genoten, is op de voorstelling goed te zien. Er is net 
gejaagd, gezien de jachtbuit en het gezadelde paard 

in de bosschage. Mogelijk zijn beide zonen mee  
geweest in hun met een pony ingespannen rijtuigje 
(of zoals Van Gool schreef: ‘in een Chaizetje met een 
klein Paertje bespannen’). 

Zo’n tachtig procent van de Hollandse elite bezat 
een buitenplaats om daar de zomer te beleven. Het 
bezit van buitenplaatsen komt in Holland, Zeeland en 
Utrecht vanaf 1620 goed op gang. Rijke Amsterdamse 
kooplieden spelen hierbij een leidende rol, al doet dit 
fenomeen zich rond vele andere Hollandse steden ook 
voor. In Den Haag kende iedereen de stadhouderlijke 
buitens Honselersdijk, Huis ter Nieuburch (Rijswijk) 
en Huis ten Bosch. Tegelijkertijd bezaten talrijke leden 
van de bestuurlijke elite, adel, diplomaten en onder-
nemers ook buitenplaatsen in Wassenaar, Voorburg, 
het Westland en Rijswijk. De buitens – die toen en ook 

Dromen van het buitenleven
18de-eeuws familieportret door Gerard Hoet voor het Haags Historisch Museum

Portret van de familie Quarles
Gerard Hoet
ca. 1727/28. Olieverf op doek, 103,5 x 156,5 cm
Bijdrage: € 35.000 uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds
HAAGS HISTORISCH MUSEUM  

Het Portret van de familie Quarles is aangekocht  
met steun van de Vereniging Rembrandt dankzij haar BankGiro 
Loterij Aankoopfonds 

Het huis van 
 jonkheer Quarles  
bij Voorburg
Paulus Constantijn  
la Fargue
1757. Pen en  
penseel in bruin,  
269 x 347 mm
RIJKSMUSEUM, 

AMSTERDAM  
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nu nog vaak samenhangen met grootgrondbezit – 
waren voor hun eigenaren zowel een rustig renderende 
investering als een aangename verblijfplaats. Daar 
genoot men ieder jaar een zomer lang van geurende 
planten, bloemen, verse groenten en fruit, jaagde 
men en hield men gezellige ontvangsten.  

BUITENS BIJ VOORBURG

Net als langs de Vecht, de Oude, Nieuwe en Kromme 
Rijn, de oevers van meren en trekvaarten, werden de 
waterwegen bij Voorburg ook benut voor de aanleg 
van talrijke buitens. Daarmee konden boten vol reis-
bagage voor een lang verblijf de buitens makkelijk  
be reiken. Bovendien was het aanwezige water essentieel 
voor de parken en (moes)tuinen op de buitenplaatsen. 
In Voorburg is de buitenplaats Hofwijck bewaard 
 gebleven. Hier langs de Vliet bouwde Constantijn 
Huygens in 1639-42, gebruikmakend van Italiaanse 
architectuurprincipes, zijn gedroomde buitenplaats 

met een plattegrond in de vorm van een menselijk 
 lichaam. De aanleg van een spoortracé in 1868 ontnam 
dit ontwerp voorgoed zijn benen. Enkele jaren daar-
voor had Guillaume Groen van Prinsterer de sloop 
van dit prachtige monument weten te voorkomen. 

Dat geluk was Vrijburg niet gegund. De buiten-
plaats zou nog tot 1785 in de familie blijven en aan het 
einde van de 18de eeuw worden gesloopt. Daarmee 
raakte Voorburg een van zijn mooiste buitenplaatsen 
voorgoed kwijts

René W.Chr. Dessing

Kunsthistoricus en directeur van Stichting Kastelen,  

historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) 

Meer weten over historische buitenplaatsen?  
Zie www.skbl.nl 

Noten

1. De buitenplaats en de 
geportretteerden zijn ge-
identificeerd door Laurens 
Schoemaker van het RKD-
Nederlands Instituut voor 
Kunstgeschiedenis.

2. Voor meer informatie over 
Vrijburg: K. van der Leer,  
‘Het oude ‘Huis te Vrijburg’ 
aan de Broeksloot’, Historisch 
Voorburg 18 (2012), pp. 4-37. 

3. J. van Gool, De nieuwe 
  schou burg der Nederlantsche 
 kunstschilders en schilderessen, 
dl. II, Den Haag 1751, pp. 417-
418.
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Ongeveer 140 stukken telde de ver-
zameling Krekel, met representatieve 
voorbeelden van toonaangevende 
ontwerpers, zilversmeden en fabri-
kanten, zoals de ateliers van Begeer 
en Van Kempen, Frans Zwollo sr,  
Jan Eisenloeffel, Henry van de Velde, 
Josef Hoffmann en Charles Rennie 
Mackintosh. Alle belangrijke stromin-
gen en momenten uit de periode 
1880-1940, waaronder Bauhaus, de 
Wiener Werkstätte en de Arts & Crafts-
beweging, zijn vertegenwoordigd.

EEN ONGEWONE ASPERGESCHEP

De eerste aankoop dateert van 1972. 
In dat jaar vond Annelies Krekel op 

een kijkdag in Hilversum een zilveren, 
strak vormgegeven aspergeschep uit 
1906 met een decoratie van email. 
Gefascineerd door deze ongewone 
schep met een vormgeving die zij niet 
kende uit deze periode, besloot ze te 
bieden. Er was geen belangsteling voor 
en daarom lukte het haar om hem op 
de veiling te bemachtigen – ‘voor een 
krats’, weet zij nog altijd.

Toen Annelies Krekel enkele weken 
later een tentoonstelling in het Rijks-
museum zag over art nouveau, werd 
haar nieuwsgierigheid gewekt en 
begon zij zich in de vormgeving uit 
die periode te verdiepen. Het werd 
een echte passie, waarbij niet alleen 
literatuur werd geraadpleegd, maar 
ook archieven en verkoopcatalogi uit 
de tijd zelf. In de loop van de jaren 
ontwikkelde zij zich tot een kenner, 

GERDIEN WUESTMAN 

Annelies Krekel: 
‘Je kunt niet 
verwachten  
dat je collectie 
intact blijft’

 Een verzamelaar vertelt

Hoe vier musea profiteerden 
van één collectie

Elke verzamelaar staat vroeg  
of laat voor de vraag wat te 
doen met de collectie. Zo ook 
mevrouw Annelies Krekel, die 
in 45 jaar een indrukwekkende 
verzameling zilver uit de perio-
de 1880-1940 heeft opgebouwd. 
Haar kinderen wilden de vaak 
kostbare  objecten liever niet  
in huis, de verzameling was te 
omvangrijk om in haar geheel 
aan een museum te verkopen 
en de voorwerpen naar een 
veiling brengen met het risico 
dat ze naar het buitenland 
zouden verdwijnen, wilde 
 Annelies  Krekel ook niet. Zij 
bedacht een ongewoon plan 
dat wonderwel uitpakte.
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die haar kennis deelde met andere 
specialisten en via publicaties.

Intussen bleef zij met haar man Nico 
op jacht naar bijzondere stukken voor 
haar verzameling. Met plezier kijkt ze 
terug op de vele kijkdagen en veilingen 
die ze heeft bezocht, aanvankelijk nog 
in een tijd waarin de zilveren voor-
werpen nog gewoon los op grote tafels 
of in geopende kasten lagen. ‘Dat  
was leuk, ik heb daar veel van geleerd. 
De lol van het verzamelen zit in het 
vinden en in het plezier van het ver-
werven. Dat is echt een sport, want 
dat lukt niet altijd. Zo heb ik van de 
Franse edelsmid René Lalique een 
keer iets moeten laten lopen op een 
veiling, en dat knaagt nu nog… Als 
particulier verzamel je op een andere 
manier dan een museum, zegt Annelies 
Krekel: ‘Het is heerlijk als je voor jezelf 

verzamelt. Je hoeft geen beleidsplan 
te maken, je kunt je intuïtie volgen. 
En ik genoot er altijd van die voor-
werpen om me heen te hebben, ze  
in de hand te nemen om ze nog eens 
goed te bekijken en in sommige  
gevallen ook te gebruiken.’

VAKMANSCHAP

Annelies Krekel verzamelde niet alleen 
zilver in de art nouveau-stijl, maar 
ook Amsterdamse School, art deco en 
Nieuwe Zakelijkheid. Wat trok haar 
zo aan in kunst uit de late 19de eeuw 
en de eerste decennia van de 20ste 
eeuw? ‘In de periode 1880-1940 nam 
de industriële productie op alle fronten 
een enorme vlucht, in zilver en op 
 andere gebieden, maar er kwam ook 
een tegenbeweging, waarin ruimte 
voor het ambacht was. Het vakman-

schap ging niet verloren. Toen ik 
begon, werd zilver uit deze jaren door 
vrijwel niemand verzameld. Ook in de 
tijd zelf was de belangstelling voor art 
nouveau en andere moderne stijlen 
beperkt. In de verkoopcatalogi werd 
vooral klassiek zilver aangeboden, 
omdat het moest passen bij de spullen 
die mensen al in huis hadden en omdat 
het meer dan één mensenleven mee 
moest gaan.’

Musea wisten haar steeds beter te 
vinden. Annelies Krekel werkte mee 
aan het organiseren van tentoonstel-
lingen en het schrijven van de bijbe-
horende publicaties en gaf regelmatig 
voorwerpen uit haar eigen collectie in 
bruikleen voor tijdelijke presentaties: 
‘Musea hebben verzamelaars nodig, al 
is het alleen al voor het samenstellen 
van tentoonstellingen. Zij lenen stuk-

Theeservies
Ontwerp: Christopher 
Dresser (toegeschreven 
aan)
Uitvoering: Heath & 
Middleton
1894-1901. Zilver, 
H 23,5 cm (bouilloire 
op onderstel)
MUSEUM BOIJMANS 

VAN BEUNINGEN, 

ROTTERDAM

Aangekocht met steun 
van de Vereniging 
Rembrandt
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Een sprong in het diepe, voor mij, 
maar ook voor de conservatoren.’ 
Het daaropvolgende proces nam 
 enkele maanden in beslag. De conser-
vatoren kwamen kijken, stelden lijstjes 
op, kwamen terug en overlegden. Ze 
bleken voor een deel dezelfde voor-
werpen te willen, waarop een tweede 
bijeenkomst werd belegd. ‘Ik ben nog 
altijd verrast dat het in zo’n goede 
harmonie is gebeurd, dat er zo open 
en eerlijk over is gepraat,’ zegt Annelies 
Krekel. ‘En de conservatoren hebben 
soms ook flink moeten praten met 
hun directeuren. Fantastisch dat die 
zijn meegegaan met dit plan!’ 

RUPSJE-NOOIT-GENOEG 

Uiteindelijk hebben de conservatoren 
van de vier musea elk hun eigen se-
lectie gemaakt van voorwerpen die zij 
graag wilden verwerven. Samen heb-
ben ze een groot aantal hoogtepunten 
uit de verzameling uitgekozen, waar-
van er 29 met steun van de Vereniging 
Rembrandt zijn aangekocht (zie pp. 
33-36 voor de gesteunde aanwinsten). 
De prijs waarvoor Annelies Krekel het 
zilver heeft verkocht is meer dan 
schappelijk, blijkt uit een vergelijking 
met het taxatierapport dat voor deze 
transactie werd opgesteld. Wat voor 
haar vooral telde, was dat de voor-
werpen in het land zouden blijven. Op 
de vraag of ze het niet jammer vindt 
dat haar collectie niet intact is geble-
ven, moet ze lachen: ‘Dat kun je niet 
verwachten. De musea hebben geke-
ken naar wat belangrijk was voor de 
Collectie Nederland en wat voor de 
eigen collectie. Ze hebben zich vooral 
geconcentreerd op unica en we 
waren het redelijk eens over de ge-
maakte keuzes. Je kunt niet alles wil-
len hebben, anders word je een soort 
Rupsje-nooit-genoeg. Ik ben heel blij 
met deze afloop.’ Helemaal genezen 
van het zilvervirus is Annelies Krekel 
niet, geeft ze toe. ‘Die fascinatie heeft 
mij nooit losgelaten. Ik koop nog wel 
eens modern zilver – het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan.’s

Gerdien Wuestman is redacteur van het 

Bulletin van de Vereniging Rembrandt

Theebus  
Ontwerp: Cornelis 
Leonardus Johannes 
Begeer
Uitvoering: C.J. Begeer
ca. 1895. Zilver met 
goud (details in de 
 decoratie), H 11 cm
NEDERLANDS 

ZILVERMUSEUM, 

SCHOONHOVEN

Aangekocht met steun 
van de Vereniging 
Rembrandt, dankzij 
haar BankGiro Loterij 
Aankoopfonds, en het 
Mondriaan Fonds

ken uit de collectie van andere musea, 
maar de verrassendste of boeiendste 
dingen komen van particulieren, want 
vaak heeft niemand die nog gezien.’ 
In 2001 is haar verzameling als de 
 collectie Alfons Leythe getoond in 
verschillende musea, waaronder het 
Gemeentemuseum Den Haag. Die 
naam – het pseudoniem waaronder 
haar grootvader, de politicus P.J.M. 
Aalberse (1871-1948) schreef – koos 
Annelies Krekel om redenen van 
 privacy op het moment waarop haar 
verzameling bekend werd en begon 
te reizen.

CONSERVATOREN ROND DE TAFEL

Het waren haar kinderen die haar een 
paar jaar geleden op het hart drukten 
een oplossing voor de verzameling te 
bedenken. In eerste instantie dacht 
Annelies Krekel de voorwerpen aan 
verschillende musea aan te bieden, 
maar beducht voor scheve gezichten 
zag zij daarvan af. De aankoop van 
Rembrandts Marten Soolmans en 
Oopjen Coppit door twee verschil-
lende musea bracht haar op een idee. 
Zou zo’n constructie op kleinere 
schaal niet mogelijk zijn voor delen 
uit haar collectie? Daarop ging zij in 
geprek met vier musea waarmee zij  
in het verleden plezierig had samen-
gewerkt: Museum Boijmans Van 
Beuningen, het Nederlands Zilver-
museum, Gemeentemuseum Den 
Haag en het Drents Museum. ‘Ik wilde 
kijken of ik ze bij elkaar kon krijgen. 



33  VERENIGING REMBRANDT  NAJAAR 2017

VERZAMELGEBIED GESTEUND    ZILVER

 Eenvoudige stukken voor de  ‘gewone’ burger
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

ZILVER IN MUSEUM BOIJMANS VAN 

BEUNINGEN

‘Museum Boijmans Van Beuningen is in 
staat met zijn collectie een hoogwaardig en 
fraai overzicht van het Nederlandse zilver 
van de 17de eeuw tot vandaag te tonen, 
met een nadruk op het zilver uit de 18de 
eeuw. Al in 1925 ontving het museum uit 
een legaat een collectie zilver met zowel 
antieke als eigentijdse voorwerpen. Deze 
behoren tot de vroegste onderdelen van de 
deelcollectie Vormgeving, oftewel het deel 
van onze verzameling dat door velen nog 
steeds ‘de collectie Kunstnijverheid’ wordt 
genoemd. De laatste decennia is het zilver 
vooral uitgebreid met objecten uit de 19de 
eeuw en de 20ste eeuw.’

DE KEUZE

‘Wij hebben, in nauw overleg met Annelies 
Krekel, gekozen voor internationale stukken 
die het grensgebied tussen de traditionele 
zilveren unica en de veelal meer recente 

 industriële productie van zilver illustreren. 
Met als vroegste voorbeeld een theeservies 
dat – op goede gronden – wordt toege-
schreven aan een van de eerste industriële 
vormgevers, de Brit Christopher Dresser, 
en als meest recent gemaakte voorbeeld een 
bijzonder cocktailservies uit 1938 naar een 
ontwerp van de Zweed Sigvard Bernadotte. 
Het is een keuze voor stukken die voor een 
grotere en bredere laag van de consumen-
ten bereikbaar zouden moeten zijn. Geen 
super-luxe unieke gebruiksvoorwerpen 
voor de elite, maar meer eenvoudige stuk-
ken voor de ‘gewone’ burger. Deze keuze 
sluit uitstekend aan bij het karakter van 
onze collectie in het algemeen.’

DE FAVORIET

‘Naast het eerder genoemde servies van 
Christopher Dresser vormde een zilveren 
voorwerp van Henry van de Velde al jaren 
een grote wens. Eindelijk bezit ons museum, 
naast voorbeelden van keramiek, koper en 

meubelkunst, een zilveren product van 
deze uitzonderlijk vruchtbare en veelzijdige 
Belgische vernieuwer. De eenvoudige, 
strakke, zilveren schotel van Wilhelm 
Wagenfeld uit 1929 – ontstaan in de periode 
dat deze oud-Bauhaus-student docent was 
aan de Staatliche Hochschule in Weimar – 
is een prachtig stuk dat in 2019 een plekje 
krijgt op onze tentoonstelling over de 
 wisselwerkingen tussen Bauhaus en Neder -
land.’ 

HET AANKOOPPROCES

‘Ik kijk met plezier terug op het aankoop-
proces, maar als ik zou zeggen “het was 
een makkie”, dan zou ik liegen. Dat het 
hele proces vrij lang duurde en bij tijd en 
wijle wat stroperig leek te worden, kwam 
vooral doordat er vier musea bij betrokken 
waren. Iedereen heeft het druk met al 
 lopende projecten, waarvoor de deadlines 
dwingender zijn dan voor dit gezamenlijke 
aankoopproces. Anderzijds was het ook 
echt een plezierig project, waarbij we  
niet alleen veel van de collectie Krekel  
(en van Annelies Krekel zelf) leerden, 
maar ook veel van elkaars verzamelingen. 
Nadrukkelijk moet ik zeggen dat het aan 
collegialiteit beslist niet heeft ontbroken.’s

Mienke Simon Thomas

Conservator Museum Boijmans Van Beuningen

Selectie van tien voorwerpen  
(sommige meerdelig) uit de collectie Krekel
Bijdrage: € 50.550
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, 

ROTTERDAM

Het zilver uit de collectie Krekel is aangekocht met 
steun van de Vereniging Rembrandt

Schaal
Ontwerp: Henry van de Velde
Uitvoering: Theodor Müller, Weimar
1905. Zilver, Ø 21,5 cm
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, ROTTERDAM
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Vakmanschap en design 
Nederlands Zilvermuseum, Schoonhoven

ZILVER IN HET NEDERLANDS ZILVERMUSEUM

‘De kracht van de collectie van het Zilvermuseum is dat we de 
overgang van het zilverambacht naar de zilver industrie kunnen 
tonen. De kerncollectie is Nederlands gebruikszilver uit de periode 
1850-1970. Dit zijn enerzijds mooie ontwerpen geproduceerd door 
een aantal toonaangevende Nederlandse zilverfabrieken, anderzijds 
unica die door het vakmanschap een belangrijke rol spelen in het 
doorgeven van het ambacht.’

DE KEUZE

‘Doordat er in de collectie zowel aandacht is voor ambachtelijk 
vakmanschap als voor zilverdesign, hebben wij vooral gekeken 
welke voorwerpen deze begrippen goed illustreren. Deze twee-
deling is terug te zien in de stukken die we hebben gekozen uit  
de collectie: Enerzijds mooi vakmanschap van Jacob Andries Jacobs 
in de vorm van een bonbonnière en anderzijds krachtig zilverdesign 
bij een driedelig theeservies van J.M van Kempen & Zonen uit 
Voorschoten. Doordat elk object uit de verzameling uniek is, 
kunnen we ze allemaal opnemen in de vaste opstelling: De wereld 
van zilver. Deze presentatie is thematisch ingericht, dus in de vitrine 

High tea kunnen we nu bijvoorbeeld de prachtige theebus van 
Cornelis L.J. Begeer plaatsen.’ (afb. op. p. 32)

DE FAVORIET

‘Hoewel alle objecten belangrijke aanvullingen zijn voor het 
Nederlands openbaar kunstbezit en de collectie van het Zilver-
museum, gaat mijn persoonlijke voorkeur uit naar de bonbonnière 
van Jacobs. Hij was leraar bij de afdeling Edelsmeden aan het 
Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs. Enkele jaren geleden 
hebben wij een deel van het archief van Jacobs verworven. Hierin 
zitten onder andere proefwerkstukken met versieringstechnieken. 
Het mooie is dat deze bonbonnière op de voorkant van het boek 
Modern Zilver 1880-1940 van Annelies Krekel staat – dat maakt het 
heel bijzonder voor ons. Naast de aankoop die wij met steun van de 
Vereniging Rembrandt hebben kunnen doen, zullen wij op  termijn 
het prachtige mokkaservies van Eisenloeffel verwerven, een absoluut 
topstuk uit de collectie Alfons Leythe. Op een foto van het kantoor 
van Begeer uit 1906 zijn drie serviezen te zien. Er zijn nog twee  
andere mokkaserviezen bekend, maar die dateren uit latere jaren.’ 

HET AANKOOPPROCES

‘Het Zilvermuseum vond het heel belangrijk dat het zilver dat thuis-
hoort in Collectie Nederland, terechtkwam in de best passende 
museumverzameling. Er waren stukken bij die ik persoonlijk graag 
had opgenomen in de collectie van het Nederlands Zilvermuseum, 
maar die uiteindelijk beter op hun plaats waren in een van de andere 
musea. Doordat alle vier musea van deze gedachte uitgingen, werd 
het verdelen van deze unieke collectie geen moeilijk verhaal.’s

Arjenne Bouwknegt

Conservator Nederlands Zilvermuseum

Selectie van vier voorwerpen  
(sommige meerdelig) uit de collectie Krekel
Bijdrage: € 12.750 uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds
NEDERLANDS ZILVERMUSEUM, SCHOONHOVEN

Het zilver uit de collectie Krekel is aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt, dankzij haar BankGiro Loterij Aankoopfonds, en het Mondriaan Fonds

Bonbonnière
Jacob Andries Jacobs
1922. Zilver en ivoor, H 13,2 cm
NEDERLANDS ZILVERMUSEUM, SCHOONHOVEN
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Een bredere internationale context
Gemeentemuseum Den Haag

ZILVER IN HET GEMEENTEMUSEUM  

DEN HAAG 

‘De zilvercollectie van het Gemeente  museum 
Den Haag bestaat voor namelijk uit voor-
werpen uit de 17de en 18de eeuw. Naast  
zilver dat in Den Haag werd gemaakt, 
bevat zij unieke zilveren objecten die VOC-
ambtenaren in Batavia lieten vervaardigen. 
Omdat de 20ste eeuw slecht vertegenwoor-
digd is in de zilver collectie, zijn de voor-
werpen uit de  verzameling van Annelies 
Krekel een zeer welkome aanvulling.’

DE KEUZE

‘In totaal zijn zes objecten gekozen, 
 waarvan sommige uit meerdere onder-
delen  bestaan: een set van vier tafelstellen 
van Christopher Dresser (1881) met bij-
behorende acht zout- en mosterdlepeltjes 
uit hetzelfde jaar, een schaal van Charles 
Robert Ashbee (1899), een vaas van 
Eugène Feuillâtre, een paar kandelaars  
van Archibald Knox voor Liberty & Co. 
(1903), een jardinière van Henry van de 
Velde en een koffie- en theeset van Jean-

Elisée Puiforcat (1925). Deze selectie komt 
voort uit de wens om de eigen verzameling 
van Nederlandse toegepaste kunst uit de 
periode 1880-1940 (een kerncollectie van 
het museum) in een bredere internationale 
context te plaatsen. De vernieuwingen op 
het gebied van vormgeving speelden zich 
rond 1900 vooral af in Oostenrijk, Groot-
Brittannië en Frankrijk. Door stukken van 
belangrijke ontwerpers uit deze landen  
te kiezen, kan duidelijk hun invloed op  
de vormgeving in Nederland worden ge-
toond. De objecten zijn geselecteerd met 
de kernwoorden kwaliteit, vakmanschap 
en esthetiek in gedachten.’
 
DE FAVORIET

‘Het koffie- en theeservies van Jean-Elisée 
Puiforcat is door de gestroomlijnde vormen 
en luxe handvaten van palissanderhout 
een prachtig voorbeeld van de Franse art 
deco. Het Gemeentemuseum heeft een 
goede verzameling glas en keramiek uit de 
Franse art deco, waarvan het grootste deel 
gekocht is op de Wereldtentoonstelling 

van 1925 in Parijs. Het zilveren servies van 
Puiforcat is een belangrijke aanwinst voor 
de collectie en is tot met 4 maart 2018 te 
bewonderen in de tentoonstelling Art Deco 
– Paris in het Gemeentemuseum.’

HET AANKOOPPROCES

‘Het was best spannend om deze aankoop 
met collega’s uit drie andere musea te doen. 
Maar door open met elkaar te communice-
ren, het belang van de Collectie Nederland 
in het achterhoofd te houden en samen te 
beslissen welke stukken het beste bij de 
collecties van de verschillende musea pas-
sen, zijn we er goed uitgekomen. Het was 
een succes voor alle partijen: de wens van 
de verzamelaar om hoogtepunten uit haar 
collectie bij de vier verschillende Neder-
landse musea onder te brengen kon worden 
vervuld en de musea krijgen er een aantal 
topstukken bij!’s

Eveline Holsappel

Voormalig conservator Gemeentemuseum  

Den Haag

Selectie van zes voorwerpen  
(sommige meerdelig) uit de collectie Krekel
Bijdrage: € 59.000, waarvan € 35.000 uit 
Fonds 1931
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

Het zilver uit de collectie Krekel is aangekocht met 
steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij 
haar Fonds 1931

Koffie- en theeservies
Jean-Elisée Puiforcat 
ca. 1925. Zilver en palissander, H 16,5 cm (koffiepot)
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG
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 Uitbouwen van sterke punten in de verzameling
Drents Museum, Assen

ZILVER IN HET DRENTS MUSEUM

‘Het zilver in de collectie van het Drents 
Museum is aangekocht vanaf de jaren 
1990. De collectie van de Stichting Schone 
Kunsten rond 1900, de basis van waaruit 
onze verzameling uit die periode is ont-
staan, bevatte geen zilveren voorwerpen. 
Inmiddels telt de collectie ongeveer 80  
zilveren objecten van kustenaars als Jan 
Eisenloeffel, Harm Ellens, Chris van der 
Hoef, Mathieu Lauweriks en Frans Zwollo sr. 
In 2014 schonken Joke en Adri Vermeer  
20 zilveren voorwerpen van George Henri 
Lantman. Een andere recente aanwinst zijn 
de zilveren kandelaars en bonbonschaal van 
Jan Eisenloeffel, die wij in 2015 aankochten. 
Daarnaast bezit het Drents Museum ook 
Drents zilver vanaf 1650.’

DE KEUZE

‘Ons plan is de kwaliteit van de collectie 
verder te verhogen door meer topstukken 
van beeldbepalende kunstenaars te verwer-
ven. Bij de selectie uit de collectie Krekel 
hebben we daarom gekozen voor ‘building 
on strengths’: representatieve objecten  
van belangrijke kunstenaars die bij ons al 
goed vertegenwoordigd zijn. Daarnaast  

is gekozen voor een internationaal  
accent. De groep zilveren objecten  
van Eisenloeffel versterkt onze gestaag  
groeiende collectie van deze art nouveau-
vormgever, waarvan het grootste deel in 
messing is uitgevoerd. Het zilveren thee-
servies is bijzonder vanwege de compleet-
heid en de samenwerking met Johannes 
Stoffels. De kinderbeker met roodgroen 
email vormt een prachtig ensemble met 
het in 2015 aangekochte bonbonschaaltje 
dat in dezelfde kleuren versierd is. De 
beker van Koloman Moser van de Wiener 
Werkstätte, de vaas van Wolfers Frères en 
de theelepels van Mackintosh voorzien 
onze collectie op dit gebied van een  
internationale context.’ 

DE FAVORIET

‘Ik vind de bonbonschaal naar ontwerp van 
Lauweriks, uitgevoerd door Frans Zwollo 
sr. bij de Hagener Silberschmiede uitzon-
derlijk sierlijk en elegant. De beweging die 
erin zit is heel knap – een vooruitwijzing 
naar de schwung van de Amsterdamse 
School. Bovendien vormt de bonbonschaal 
een gedroomd ensemble met een platte 
schaal uit hetzelfde jaar door dit duo, die 

te zien is in onze vaste presentatie. Het lijkt 
erop dat het (mogelijk theosofische) motief 
van uitwaaierende lijnen op de platte 
schaal in de bonbonschaal tot driedimen-
sionale versiering verwerkt is. Ook is de 
schaal interessant vanwege het internatio-
nale aspect. Lauweriks en Zwollo zijn, net 
als Eisenloeffel, kunstenaars voor wie een 
verblijf in een buitenlands kunstcentrum 
bepalend is geweest. 

HET AANKOOPPROCES

‘Het aankoopproces was plezierig en  
collegiaal. Met mensen die zoveel liefde 
hebben voor dit vakgebied, en die elkaars 
collecties kennen, kan je ook niet anders 
verwachten. Je gunt elkaar het beste:  
wat bij die collectie hoort. De lepels van 
Mackintosh hebben we gedeeld met 
Boijmans. Gezien de lange en goede relatie 
van ons museum met Annelies Krekel, 
onder andere in projecten over Carel 
Begeer en Jan Eisenloeffel, ben ik blij dat 
haar collectie op deze manier blijft voort-
bestaan in de Collectie Nederland.’s

Willemijn Lindenhovius

Conservator Drents Museum

Selectie van negen voorwerpen  
(sommige meerdelig) uit de collectie Krekel
Bijdrage: € 43.050
DRENTS MUSEUM, ASSEN

Het zilver uit de collectie Krekel is aangekocht met 
steun van de Vereniging Rembrandt

Bonbonschaal
Ontwerp: Mathieu Lauweriks
Uitvoering: Hagener Silberschmiede, Frans Zwollo sr.
ca. 1913. H 11,5 cm, B 22 cm, D 11.5 cm
DRENTS MUSEUM, ASSEN
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Vanaf de jaren vijftig begon de Vereniging 
Rembrandt met het steunen van aan-
kopen op het gebied van de moderne 
kunst. Daarvoor was extra geld nodig, 
want het was natuurlijk niet de bedoe-
ling dat de aandacht voor moderne 
meesters ten koste zou gaan van de 

oude kunst en de kunstnijverheid. Groei 
was daarom noodzakelijk. Maar hoe 
komt een Vereniging die het tot dan 
toe vooral van mond-tot-mondreclame 
moest hebben aan nieuwe leden? 

Peter Hecht schrijft in 125 jaar  
openbaar kunstbezit met steun van de 
Vereniging Rembrandt uit 2008 wat er 
allemaal werd bedacht en uitgeprobeerd 
om het ledental te doen toenemen. 
Jongeren opnemen in het bestuur, een 
aantrekkelijker jaarverslag, een boekje, 
een gezinslidmaatschap, een nationale 

propaganda-actie? Samenwerken  
met Pierre Jansen, presentator van het  
televisieprogramma Kunstgrepen, om 
de Vereniging onder de aandacht te 
brengen? Het meest bizarre plan kwam 
van buiten: twee heren ‘die zich met 
de propaganda bezighouden’ kwamen 
in 1966 met het idee ‘een koffie-fris-
drank’ op de markt te brengen met de 
naam Rembrandt, waarbij de Vereniging 
Rembrandt een percentage van de 
winst zou krijgen.

Deze suggestie werd om verschillende 
redenen verworpen. Ook met de meeste 
andere voorstellen werd niets gedaan, 
door koudwatervrees, het gebrek aan 
mankracht of zorgen over de vereiste 
investeringen. Enkele andere plannen 
werden wel uitgevoerd. Zo startte in 
1967 een samenwerking met Albert 
Heijn (later gevolgd door de AVRO),  
die kunstreproducties ging verkopen, 
waarbij voor elke verkocht exemplaar 
één gulden naar de Vereniging ging. 
Die actie leverde enkele tienduizenden 
guldens op, maar resulteerde niet in een 
noemenswaardige ledengroei. Succes-
voller was de stand in het Rijksmuseum 
bij de grote Rembrandt tentoonstelling 
in 1969, die tot 1700 nieuwe aanmel-
dingen leidde.

De Vereniging slaagde er echter  
onvoldoende in om duidelijk te maken 
welke voordelen het lidmaatschap 
bood – het Bulletin bestond nog niet, 
en er werden geen lezingen en  
ontvangsten georganiseerd – met als 
gevolg dat veel van de nieuwe leden  
al snel weer verdwenen. Van de bijna 
4000 leden in 1970 waren er twee  
jaar later nog geen 3500 over. De echte 
groei kwam pas veel later, toen de 
Vereniging Rembrandt durfde te  
investeren in ledenwerving en de  
professionalisering van haar bureaus

 ‘Een koffie-fris-drank’ voor de 
Vereniging Rembrandt 

UIT HET ARCHIEF VAN DE VERENIGING REMBRANDT

In het jaarverslag over 2016 hebt u kunnen lezen over de in-
spanningen die de Vereniging Rembrandt doet om haar maat-
schappelijk draagvlak en haar financiële armslag te vergroten. 
In de jaren zestig van de vorige eeuw was het bestuur daar 
ook intensief mee bezig – met wisselend succes.

Notulen bestuursvergadering Vereniging 
Rembrandt op 6 oktober 1966 



38  VERENIGING REMBRANDT  NAJAAR 2017

De kast is gedecoreerd  
met de volgende scènes: 

De zondeval
De zondvloed
De vlucht uit Sodom
Het offer van Izaäk

Het gouden kalf
De terugkeer van de verspieders
De koperen slang
Jefta’s dochter

David en Goliath
Elia en de raven
De mannen in de vuuroven
Daniël in de leeuwenkuil
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Hendrik Nicolaas Werkman  
(1882-1945), de Groningse drukker  
en kunstenaar, en August Henkels 
(1906-1975), predikant in Winschoten 
en daarna in Heerenveen, leren elkaar 
kennen als Henkels eind 1940 samen 
met zijn vriend Ate Zuithoff en buur-
vrouw Adri Buning De Blauwe Schuit 
opricht. Met deze clandestiene uit-
geverij willen ze een daad stellen door 
teksten te laten drukken die indirect 
naar de Duitse bezetting verwijzen en 
zo moreel in verzet te komen. Werkman 
tekent voor het drukwerk en voor de 
weergaloos kleurrijke en gevarieerde 
vormgeving van deze reeks. De drukker 
en de dominee sluiten een vriendschap 
die tot uitdrukking komt in een inten-
sieve briefwisseling.1 Henkels is meteen 
gefascineerd door Werkmans schilde-
rijen en druksels en begint ze te ver-
zamelen. Af en toe geeft hij Werkman 
ook privé een opdracht, met als hoogte-
punt de kast met oudtestamentische 
voorstellingen uit 1943. 

GRONINGER DEUREN IN EEN FRIESE KAST

Een nieuwe kast, en bovendien nog 
beschilderd: het is een extravagante 
aanschaf voor een jong domineesgezin 
in oorlogstijd, maar als Henkels eind 
1942 na acht maanden naar Heeren veen 

is teruggekeerd uit het gijzelaarskamp 
Beekvliet in Sint-Michielsgestel, heeft 
hij behoefte aan iets nieuws. ‘Dat werd 
de kast!’ schrijft hij later. ‘Moeder Julia 
had al lang zulk een kast noodig, maar 
zonder deze aanleiding zou hij er zeker 
nog niet gekomen zijn. En vast niet 
zóó.’2

Waarschijnlijk wordt het plan voor  
het eerst besproken als het echtpaar 
Henkels begin maart 1943 een avond 
op bezoek is bij Werkman, want er is 
geen gedetailleerde opdracht te vinden 
in de correspondentie. De eerste keer 
dat het onderwerp ter sprake komt,  
is de bedoeling kennelijk al duidelijk: 
het moet een kast worden met drie 

deuren, elk met vier paneeltjes waarop 
Werkman voorstellingen uit het Oude 
Testament zal schilderen.3

De kast zelf bestelt Henkels bij  
de N.V. Hindelooper Meubelindustrie 
van H. Amsterdam in Hindeloopen. 
Henkels wil een relatief onopgesmukt 
model, zonder beeldhouwwerk en ook 
zonder het karakteristieke Hindelooper 
schilderwerk. In plaats daarvan laat hij 
een schilder in de buurt van Heeren-
veen de eikenhouten kast grijsblauw 

‘Een dure kast die de eeuwen zal moeten trotseeren’
  Groninger Museum koopt kast met een bijzondere ontstaansgeschiedenis

VERZAMELGEBIED GESTEUND    TOEGEPASTE KUNST

Kast met oudtestamentische  
voorstellingen
Hendrik Nicolaas Werkman
1943. Eikenhout, H 184 cm, de panelen 
olieverf op triplex, elk 26 x 40 cm
Bijdrage: € 75.000, waarvan € 20.000 uit  
het E.A. en C.M. Alkema-Hilbrands Fonds
GRONINGER MUSEUM

De ‘Werkmankast’ is aangekocht met steun 
van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij 
haar E.A. en C.M. Alkema-Hilbrands Fonds, 
de BankGiro Loterij, de Stichting Beringer 
Hazewinkel, de Stichting J.B. Scholtenfonds en 
de Stichting H.S. Kammingafonds, de Groninger 
Museum Salon, de Vereniging Vrienden van het 
Groninger Museum en Han Leutscher-Hazelhoff 
ter nagedachtenis aan Dick Leutscher.

De lokale Kunstkring De Ploeg is een van 
de speerpunten van het Groninger Museum. 
Een nieuw en opvallend object in de presen-
tatie is de zogenaamde Werkmankast,  
die onlangs met steun van de Vereniging 
Rembrandt werd aangekocht. De kast uit 
1943 is niet alleen een waardevolle  toevoe - 
ging aan de Ploegcollectie van het museum, 
maar biedt tevens een aanknopingspunt om 
te  vertellen over de kring rond Werkman en 
zijn  productie tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. 

Medewerkers van De Blauwe Schuit aan de
pers, met van links naar rechts: Ate Zuithoff, 
August Henkels, Hendrik Nicolaas Werkman  
en Adri Buning
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verven (de kleur die bekend staat als 
Hindelooper blauw), en stuurt hij half 
juni twaalf paneeltjes naar Werkman. 
Als ze beschilderd zijn, kunnen ze 
 eenvoudig in de deuren worden gezet.

Pas in de tweede helft van augustus 
begint Werkman aan de voorstellingen. 
Eerst is er zowel bij hemzelf als bij 
Henkels twijfel over de geschiktheid 
van de plaatjes triplex (Werkman vindt 
ze ‘zoo nietig voor een dure kast die 
de eeuwen zal moeten trotseeren’).4 
Toch kost het Werkman ook als ze zich 
over hun bezwaren hebben heen gezet 
nog moeite om op gang te komen.  
Hij schildert doorgaans alleen in het 
weekend thuis en zal misschien zijn 
 afgeschrikt door het vooruitzicht van 
een maandenlang project. Dat valt 
echter reuze mee.

BANDENPECH MET GEVOLGEN

Een idyllische fietstocht door de koren-
velden in de provincie maakt de eerste 
inspiratie in Werkman wakker, wonder-
lijk genoeg dankzij pech onderweg: 
‘Bij het herstellen van een lekke band 
konden we een bespiegeling houden 
bij een groote tuin met boomgaard. 
Daar hingen wel zulke heerlijke appels 
die met roode wangen schenen uit te 
dagen, het was er zoo vredig en vol 
sfeer bij een ondergaande zon, het leek 
een paradijs. Is het dan zoo’n wonder 
dat je er een Adam en Eva bij gaat 

denken; met of zonder slang is het van 
Eva vergeeflijk – zou ik het van een Eva 
vergeeflijk vinden als ze mij als Adam 
een van die appels aanbood. De vol-
gende middag stond de schildersezel 
klaar en het eerste paneeltje met Adam 
en Eva in het Paradijs kwam spoedig 
klaar.’5 Daarna schildert hij de voor-
stellingen achter elkaar in een paar 
weken, zodat de paneeltjes nog op tijd 
voor Henkels’ verjaardag, 9 september, 
in Heerenveen zijn. Daar worden ze in 
bijbelse volgorde in de deuren van de 
kast gemonteerd, van Adam en Eva 
linksboven tot Daniël in de leeuwen-
kuil rechts beneden. 

De twaalf voorstellingen, geschil-
derd in een expressief-naïeve stijl, zijn 
gebaseerd op een verscheidenheid aan 
bijbelverhalen waarin God standvastig-
heid en vertrouwen tijdens onderdruk-
king, ontberingen of andere benarde 
situaties beloont, maar ongehoorzaam-
heid en afvalligheid straft. Dat is niet 
alleen een pedagogisch verantwoorde 
keuze voor een dominee met jonge 
kinderen; voorstellingen als die van 
David en Goliath verwijzen onge-
twijfeld ook naar de actualiteit van de 
 oorlog.

Het is duidelijk dat Henkels de on-
derwerpen heeft gekozen. Werkman 
heeft geen ervaring met het afbeelden 
van bijbelse thema’s en vraagt in een 
brief om nadere uitleg.6 Toch slaagt hij 

erin de verhalen zo helder in beeld  
te brengen dat de bijbelvaste dichter 
en schilder Hendrik de Vries, die de 
 paneeltjes komt bekijken, ze op één  
na – Jefta’s dochter, midden onder – 
allemaal herkent.

Henkels is zo gelukkig met de 
nieuwe aanwinst dat hij er eind 1943 
een Blauwe Schuit-uitgave aan wijdt, 
de Nieuwjaarsbrief 1944. Werkman 
heeft daarin ter verluchting een van de 
voorstellingen van de kast vertaald in 
een druksel: de verspieders van het volk 
Israël die uit Kanaän terugkeren met 
een tros druiven en ander exotisch 
fruit. De lichte, kinderbijbelachtige 
toon van het druksel en de kastdeuren 
staat haaks op de situatie van het 
 moment, en dat had Werkman al aan-
gevoeld voor hij begon: ‘Is het niet 
leuk al die plannen en toebereidselen 
te maken terwijl je haast met zeker-
heid kunt verwachten dat er iets voor 
de deur staat dat hier de heele wereld 
op zijn kop zet.’7 

Zo is de kast een monumentje van 
contrasten: een traditioneel meubel 
met moderne bijbelse voorstellingen, 
geschilderd door een onkerkelijke 
kunstenaar voor een dominee, als 
 uitdrukking van een vriendschap die 
zonder de oorlog niet zou zijn opge-
bloeids

Anneke de Vries

Kunsthistorica en (mede)auteur van  

verschillende publicaties over Werkman

Noten

1. Uitgegeven in: Hendrik Nicolaas 
Werkman, Brieven rond De Blauwe 
Schuit (1940-1945), ed. F.R.E. Blom 
et al., Amsterdam 2008.

2. F.R.A. Henkels, Nieuwjaarsbrief 
1944, Heerenveen-Groningen De 
Blauwe Schuit 32, p. 3.

3. De kast komt voor het eerst ter 
sprake in een brief van Werkman 
aan Henkels van 16 maart 1943 
(brief 268). Zie verder:  
H.N. Werkman. Online oeuvre-

catalogus, raadpleegbaar via  
www.werkmanarchief.nl (S-83).

4. Brief 336, Werkman aan Henkels, 
12 augustus 1943; zie ook A. de 
Vries et al., H.N. Werkman 1882-
1945. Leven & werk, Zwolle 2014, 
pp. 210-211, 247.

5. Brief 344, Werkman aan Henkels, 
30 augustus 1943.

6. Ibidem.
7. Brief 318, Werkman aan Henkels, 

9 en 10 juni 1943.

H.N. Werkman (illustratie en druk), twee pagina’s  
uit F.R.A. Henkels, Nieuwjaarsbrief 1944, boekdruk  
en sjabloondruksel op papier, 23,2 x 35,2 cm. 
Groninger Museum.
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‘Een tentoonstelling waar je mensen 
aan de haren naar toe zou willen trek-
ken’, schreef recensent Wieteke van 
Zeil in 2008 in de Volkskrant over 125 
grote liefdes in het Van Gogh Museum. 
Over een jaar opent het vervolg op 
deze succesvolle tentoonstelling in het 
Kröller-Müller Museum in Otterlo om 
de 135ste verjaardag van de Vereniging 
Rembrandt luister bij te zetten. 

De tentoonstelling in het Van Gogh 
Museum was georganiseerd ter gelegen-
heid van het 125-jarig bestaan van de 
Vereniging Rembrandt. Te zien was een 
keuze uit de beste stukken die met de 
hulp van de Vereniging voor Nederland 
zijn verworven sinds haar oprichting in 
1883. Aan de hand van – inderdaad – 125 
gesteunde aankopen liet de tentoonstel-
ling zien hoezeer ons openbaar kunstbezit 
in relatief korte tijd is verrijkt en hoe be-
langrijk de Vereniging Rembrandt daarbij 
is geweest. Aandacht was er ook voor de 
veranderende missie van de Vereniging, 
die in de oprichtingstijd werd gekenmerkt 
door behoud en terugkeer van Nederlands 
erfgoed, maar uiteindelijk zou uitgroeien 
tot steun voor kunst in de volle breedte, 
van over de hele wereld en van alle  
tijden. 

Hoogleraar kunstgeschiedenis Peter 
Hecht was de samensteller van de presen-
tatie in 2008. Hij verzorgt ook het concept, 
de selectie en de teksten voor de jubileum-
tentoonstelling die in 2018 in het  

Kröller-Müller Museum wordt gehouden. 
Hier, in het mooist gelegen museum van 
Nederland, midden in Het Nationale Park 
De Hoge Veluwe, zullen van 29 september 
2018 tot en met 3 februari 2019 onder de 
titel Als kunst je lief is ruim tachtig ge-
steunde aankopen uit de afgelopen tien 
jaar worden getoond, afkomstig van 
veertig musea. De tentoonstelling zal 
worden ingericht door de gelauwerde 
Amsterdamse vormgever Maarten Spruyt, 
die ook verantwoordelijk was voor de 
vormgeving van De collectie verrijkt in het 
Museum Boijmans Van Beuningen.

Wat aan het overzicht in het Van Gogh 
Museum van negen jaar geleden zo werd 
bewonderd, zal ook de kracht zijn van de 
tentoonstelling in Otterlo: topstukken 

vanaf de vroegste tijd tot heden en overal 
vandaan, getoond in spannende combi-
naties en waarvan het ene werk een nog 
mooier verhaal te vertellen heeft dan het 
andere. Het tentoonstellingsontwerp en 
de selectie van de stukken zijn nog niet 
definitief, maar het belooft nu al een net 
zo grote ‘feestelijke en likkebaardende 
tentoonstelling’ te worden (NRC Handels-
blad, 3 oktober 2008) als 125 grote liefdess

De Vereniging Rembrandt bijna 135 jaar 
Een terugblik en een vooruitblik

ALS KUNST 
JE LIEF IS

135 jaar Vereniging Rembrandt

29 september 2018 – 3 februari 2019
Kröller-Müller Museum 

Peter Hecht (links) en 
Maarten Spruyt (rechts) 
tijdens een werkoverleg 
over de tentoonstelling 
in het Kröller-Müller 
Museum

De tentoonstelling  
125 grote liefdes in het 
Van Gogh Museum 
trok meer dan  
300.000 bezoekers



VERZAMELGEBIED GESTEUND    KERAMIEKNIEUWS VAN DE VERENIGING

Voor de leden...

Najaarsontvangst 2017
Een kleine 600 leden bezochten op  
14 oktober de Najaarsontvangst van  
de Vereniging Rembrandt in het pas 
verbouwde Singer Laren. Zij konden na 
sluitingstijd in alle rust genieten van  
de tentoonstelling Mooiste modernisten. 
Haagse School tot De Stijl.

In verband met de grote opkomst was  
er geen traditionele toespraak in de foyer, 
maar werden de aanwezigen via de inter-
com toegesproken door Fusien Bijl de 
Vroe en museumdirecteur Jan Rudolf de 
Lorm. Op zaal was er ruimschoots gele-
genheid om de tentoonstelling Mooiste  
modernisten. Haagse School tot De Stijl te 
bekijken. Bij de werken die in de laatste 
decennia met steun van de Vereniging 
zijn verworven – waaronder schilderijen 
van Sluijters en De Smet – stonden  
rondleidsters klaar om een toelichting te 
geven. Uit het grote animo voor deze  
minicolleges op zaal, blijkt de meerwaarde 
van de verhalen achter de kunstwerken. 
De Vereniging Rembrandt dankt Singer 
Laren voor zijn gastvrijheid en de mede-
werkers voor hun inzet.

Maelwael en Maris
Dubbel plezier voor leden die gebruik maakten 
van de previews in het Rijks museum op  
4 oktober, want zij konden zowel de tentoon-
stelling over de enigmatische schilder Johan 
Maelwael als die over Matthijs Maris in alle 
rust bekijken. Deze monografische overzichten 
werden enthousiast ontvangen, niet alleen 
door leden, maar ook door de vakpers.
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Jonge Rembrandt-
leden in het  
Amsterdam Museum
Op 16 september vond voor het eerst de 
Jonge Rembrandtborrel plaats voor leden  
tussen de 18 en 35 jaar. Aan de hand van hun 
favoriete onderwerp werd door verschillende 
specialisten meer verteld over aangekochte 
werken in het Amsterdams Museum.

Grote belangstelling
voor het zwaard van 
Ommerschans
Met bijna 600 aanmeldingen voor de  
presentatie van het zwaard van Ommer-
schans in het Rijksmuseum van Oudheden  
werd deze ontvangst voor alle leden op  
13 september verdeeld over drie dagdelen. 
Conservator Luc Amkreutz ontving na zijn 
lezingen nog vele enthousiaste vragen en 
reacties van de aanwezige leden.
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Arntzenius wint plek op Rembrandtkaart 2018
We hebben de stemmen geteld. Het kunstwerk dat de meesten van u willen zien op de 
Rembrandtkaart van 2018 is Het strand bij Scheveningen van Floris Arntzenius.

Via de website konden leden van de Vere ni-
ging Rembrandt de mooiste, interessantste 
of beste door de Vereniging Rembrandt  
gesteunde aankoop uit 2016 kiezen. Het  
favoriete schilderij is vorig jaar gekocht door 
Museum Gouda. Een van onze leden gaf  
als motivatie voor zijn keuze dat het strand- 
gezicht ‘zo oerhollands en prachtig van kleur’ 
is, en een ander noemde het een ‘verrassend 
goed impressionistisch werk van een kleine 
meester’. Ook de in 2016 verworven schilde-
rijen van Jan Altink (Schip met rood zeil) en 
Neo Rauch (Gewitterfront) waren populair. 

Zij werden achtereenvolgens tweede en 
derde in de verkiezing. In totaal brachten 
ruim 3200 kunstliefhebbers hun stem uit.

Op reis per koets en trekschuit
Dit najaar verscheen Een plezierreis in de zomer van 1718. De familie Von Uffenbach in de 
Nederlanden door oud-bestuurslid Johan ter Molen. Aan de hand van deze fraai geïllus-
treerde uitgave kunt u vanuit uw stoel meereizen met een reis die twee Duitse broers 
300 jaar geleden maakten. 

In 1709-11 maakten de gebroeders Von 
Uffenbach uit Frankfurt een reis waarbij  
ook de Republiek werd aangedaan.  
Het boek waarin zij hiervan verslag deden, 
Merkwürdige Reisen, is nog altijd een be-
langrijke bron voor onderzoekers. Johan ter 
Molen vond enkele decennia geleden in de 
Universiteitsbibliotheek van Göttingen een 
manuscript waarin de gebroeders Uffenbach 
een tweede reis beschreven. Jarenlang is hij 
bezig geweest met het bestuderen en becom-
mentariëren van dit verslag. Het resultaat 
daarvan verscheen onlangs bij Uitgeverij 
Waanders. Naast een geannoteerde beschrij-
ving van de reis in modern Nederlands is  
de tekst van het manuscript integraal opge-
nomen. Een felicitatie aan Johan ter Molen  
– die ook al vele jaren achter de schermen 
bijdraagt aan het Bulletin van de Vereniging 

Rembrandt als kritisch en onvermoeibaar 
meelezer van kopij – is op zijn plaats.

Giacoma Balla. Paravento con linea di velocità (1916-17). 
Aanwinst voor het Kröller-Müller Museum, Otterlo.

Floris Arntzenius Strand bij Scheveningen Aanwinst 
voor Museum Gouda.
Floris Arntzenius Strand bij Scheveningen Aanwinst 
voor Museum Gouda. Floris Arntzenius. Strand bij Scheveningen. Aanwinst voor Museum Gouda.

Rembrandtlezing 2017
Op 26 oktober was de jaarlijkse Rembrandt-
lezing in de Lutherse Kerk in Amsterdam. 
Deze keer stond de lezing in het teken van  
de impact van een aankoop.

Frits Duparc, oud-directeur van het Mauritshuis, 
en Jan van Adrichem, voormalig Hoofd Collecties 
van Stedelijk Museum Amsterdam, vertelden 
over enkele aanwinsten uit het verleden. De 
boodschap was duidelijk: veel aankopen uit de 
laatste decennia zijn niet meer weg denken uit 
de vaste presentaties van de musea in kwestie.

Daarna hielden drie museumdirecteuren een 
bevlogen betoog over de betekenis van een  
recente aankoop door hun museum. Om het 
extra spannend te maken, was er een wedstrijd-
element aan toegevoegd, waarbij aanwezigen 
met een stemkastje mochten kiezen welke van 
de drie presentaties zij het meest overtuigend 
vonden. De meeste stemmen gingen naar 
Patrick van Mils exposé over de Van Ruysdael 
die Stedelijk Museum Alkmaar in 2016 kocht. 
Op pp. 6-11 vindt u een samenvatting van de 
drie verhalen. 
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NIEUWS VAN DE VERENIGING

Rembrandtcirkels
Inmiddels telt de Vereniging Rembrandt acht 
Rembrandtcirkels door heel Nederland. Deze 
cirkels – waar leden zich alleen op uitnodiging 
bij kunnen aansluiten – bestaan uit ten minste 
15 leden, uit dezelfde provincie of van dezelfde 
generatie. Met een periodieke schenkings-
overeenkomst van ten minste vijf jaar schenken 
zij minimaal € 1.000 per jaar. Als groep bepalen 
zij aan welk door de Vereniging gesteund 
kunstwerk de Cirkel zijn naam verbindt.

KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel
Op 10 september was er een exclusieve ontvangst 
in Teylers Museum door conservator Terry van 
Druten, met naast een bezoek aan de bibliotheek 
en haar bijzondere atlassen ook een bezoek aan 
het woonhuis van Pieter Teyler. Hoogtepunt 
was de kennismaking met de Tekenles van 
Gerard van Honthorst, een aankoop die mede 
met steun vanuit het KOG-Vereniging Rembrandt 
Fonds is gedaan.

Cirkelontvangst in het Van Gogh Museum
Ruim 100 leden uit acht verschillende cirkels 
waren op 15 september bijeen in het Van Gogh 
Museum voor de jaarlijkse cirkelontvangst. 
Conservator Maite van Dijk gaf een lezing over 
alle in het verleden door de Vereniging 
Rembrandt gesteunde aankopen van het Van 
Gogh Museum. De bijeenkomst werd afgeslo-
ten met een meet & greet borrel.

Hendrickje Cirkel
Leden van de Hendrickje Cirkel waren op  
7 september te gast in Kasteel Huis Bergh en op 
1 oktober in Wassenaar, waar zij een uitgebreide 
rondleiding kregen door Yvette en Matthijs van 
Caldenborgh door de tentoonstellingen en vaste 
collectie van Museum Voorlinden. Een bezoek 
aan de bibliotheek en een besloten tentoon-
stellingsruimte maakten dit bezoek uniek. 
Voorafgaand aan deze ontvangst genoot een 
aantal leden van de prachtige tuinen rondom 
het museum.

Titus Cirkel
De omvangrijke installatie In Pursuit of Bling 
(2014) van de van oorsprong Nigeriaanse  
kunstenares Otobong Nkanga, samen aange-
kocht door Museum Arnhem en het Stedelijk 
Museum Amsterdam met steun van de 

Vereniging Rembrandt dankzij haar Titus Fonds 
was de aanleiding voor deze ontvangst in het 
Stedelijk Museum. Voorafgaand een presentatie 
door conservator Claire van Els en een gids op 
zaal bij de presentatie zorgden voor een zeer  
inhoudelijke avond.

Saskia Cirkel
Op 21 oktober was het jaardiner van de Saskia 
Cirkel in het Fries Museum. Na een welkom 
door directeur Kris Callens hield de commissaris 
van de Koning van de provincie Friesland, de 
heer Arno Brok, een presentatie over 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. 
Conservator Hans Groeneweg leidde vooraf-
gaand aan het jaardiner de Saskia-leden rond 
door de tentoonstelling over Mata Hari. 

Caius Cirkel
Het jaardiner van de Caius Cirkel was dit jaar  
in het Rijksmuseum van Oudheden. Directeur 
Wim Weijland en conservator Ruurd Halbertsma 
leidden de leden rond en promovenda 
Marjolijn Kruip hield een lezing als eerste  
ontvanger van de Claudine de With Beurs. 
Tijdens het diner werd door stemming bepaald 
dat de Caius Cirkel zijn naam verbindt aan het 
recent door Gemeentemuseum Den Haag aan-
gekochte werk van Lee Bontecou, waarover in 
een volgend Bulletin meer.

Voor de leden...
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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.

Koch in context 

De magisch realist Pyke Koch staat vooral bekend om  
zijn rauwe, sinistere beelden en zijn perfect gladde stijl. 
Deze maand gaat in het Centraal Museum in Utrecht  
de tentoonstelling De wereld van Pyke Koch van start.  
In deze presentatie zijn drie met steun van de Vereniging 
Rembrandt verworven werken opgenomen.

‘Pyke Koch is echt een van de pijlers van onze collectie’,  
zegt Marja Bosma, conservator moderne kunst van het 
Centraal Museum. In de verzameling bevindt zich een aantal 
beeldbepalende werken van de kunstenaar, die het grootste 
deel van zijn volwassen leven in Utrecht heeft gewoond.  
Veel museumbezoekers zullen zich schilderijen als Zelfportret 
met de zwarte band en Portret van Asta Nielsen moeiteloos 
voor de geest kunnen halen.

Gaan wij Pyke Koch op een andere manier leren kennen? 
‘In 1995 was er een grote tentoonstelling over Koch in Museum 
Boijmans Van Beuningen. Dat was een monografisch overzicht, 
maar wij gaan hem vooral in de nationale en internationale 
context van zijn tijd laten zien. Voor het eerst wordt zijn werk 
geconfronteerd met dat van kunstenaars van de Neue 
Sachlichkeit, zoals Georg Grosz en Christian Schad.’ Over de 
vraag of Koch zich staande zal kunnen houden tussen deze 
grote kunstenaars hoeft Bosma geen seconde na te denken: 
‘Ja, absoluut!’

Hoewel het werk van Koch ook in Lausanne en Parijs is  
getoond, is zijn naam in het buitenland nog altijd niet heel 
bekend. De meeste van zijn schilderijen in de tentoonstelling 
komen dan ook uit Nederlandse openbare en particuliere  
collecties. Tussen 1973 en 1995 heeft de Vereniging Rembrandt 
vijf keer bijgedragen aan de aankoop van een Koch. Drie van 
deze werken zijn te zien in De wereld van Pyke Koch, waaronder 
het dromerige Souvenir d’un songe. Tot 18 maart 2018.

IN DE SCHIJNWERPERS

Meesterwerken uit  
Sint-Petersburg
Op 7 oktober opende in de Hermitage Amsterdam de tentoonstelling 
Hollandse Meesters uit de Hermitage, waar ruim zestig Nederlandse 
17de-eeuwse schilderijen uit het moedermuseum in Sint-Petersburg 
zijn te zien. Er hangen echte topstukken tussen, waarvan sommige al 
eeuwen niet meer in Nederland zijn geweest.

De tentoonstelling 
loopt tot 27 mei 2018, 
maar enkele Hollandse 
meesters uit de 
Hermitage kunnen het 
hele jaar door worden 
bewonderd. De reden 
hiervoor ligt bij het  
optreden van de 
Vereniging Rembrandt 
ten tijde van de  
kunstverkoop uit de 
Hermitage tussen 1930 
en 1934. Die verkoop 
was een opdracht van 
de Sovjetregering, die 
de opbrengst hiervan 
wilde gebruiken voor 
de financiering van 
haar eerste vijfjaren-
plan.

De steenrijke 
Amerikaanse bankier 
en minister van financiën Andrew Mellon slaagde erin een groep van  
21 schilderijen te bemachtigen die hij later aan de door hem op te richten 
National Gallery of Art in Washington zou schenken. Ook het Rijksmuseum 
en het Mauritshuis wisten hun slag te slaan, waarbij zij werden geholpen 
door de Vereniging Rembrandt. De bestuursleden betreurden de wijze 
waarop de Sovjetregering met haar openbaar kunstbezit omging, maar 
vonden ook dat die kunstschatten dan maar beter ergens anders konden 
worden bewaard.  

Dankzij de Vereni ging Rembrandt kon het Rijksmuseum twee pendant-
portretten van Anthonis Mor en Rembrandts Titus met monnikskap en 
Verloochening van Petrus aankopen. Het Mauritshuis werd gesteund bij de 
aankoop van het Portret van Loef Vredericx als vaandeldrager door Thomas 
de Keyser. Dit schilderij is voor de gelegenheid uitgeleend aan de Hermitage 
Amsterdam, zodat de vaandeldrager weer even tussen zijn voormalige 
buren hangt.

Thomas de Keysers Portret van Loef Vredericx als vaandeldrager  

hing tot 1930 in de Russische Hermitage
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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. U wordt 
ook uitgenodigd voor Leermeesterontvangsten.
Daarnaast geniet u dezelfde privileges als een ‘Jonge 
meester’. Dit is een lidmaatschap voor 2 personen. 

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

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

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

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

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 voor 125% 
in plaats van de reguliere 100% aftrekbaar. 
Meerdere giften in een jaar aan verschillende 
ANBI-organisaties kunnen bij elkaar opgeteld 
worden, met een maximum van € 5.000. Meer 
informatie en rekenvoorbeelden vindt u op 
www.verenigingrembrandt.nl/ steun-ons/ 
fiscale-voordelen.

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

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

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

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

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

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



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 Alkmaar

p Amerongen
Kasteel Amerongen 

p Amersfoort
Museum Flehite 

p Ammerzoden
Kasteel Ammersoyen 

p Amstelveen
Cobra Museum

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

p Apeldoorn
Paleis Het Loo 

p AppingedAm
Museum Stad Appingedam 

p Arnhem 
Gelders Archief
Museum Arnhem 

p Assen
Drents Museum 

p Asten
Klok & Peel Museum Asten

p BArneveld
Veluws Museum Nairac 

p Berg en dAl
Afrika Museum 

p Bergen op zoom
Het Markiezenhof 

p Beverwijk
Museum Kennemerland 

p BredA
Stedelijk Museum Breda

p Brielle
Historisch Museum Den Briel 

p CulemBorg
Elisabeth Weeshuis Museum

p delft
Museum Prinsenhof Delft 

p deventer
Deventer Verhaal
Speelgoedmuseum 

p dordreCht
Dordrechts Museum 
Huis Van Gijn 

p eindhoven
Van Abbemuseum 

p enkhuizen
Zuiderzeemuseum 

p ensChede
Rijksmuseum Twenthe 

p frAneker
 Museum Martena 

p gorinChem
Gorcums Museum 

p goudA
Museum Gouda 

p ’s-grAvenhAge 
Museum Beelden aan Zee 
Gemeentemuseum Den 
  Haag
Haags Historisch Museum 
Koninklijke Bibliotheek (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
Nederlands Vestingmuseum 

p nijmegen
Museum Het Valkhof 

p otterlo
Kröller-Müller Museum
Nederlands Tegelmuseum 

p oud-zuilen
Slot Zuylen 

p purmerend
Purmerends Museum 

p ridderkerk
Huys ten Donck (alleen de 
  tuinen) 

p roermond 
Cuypershuis

p rotterdAm
 Het Nieuwe Instituut
Kunsthal Rotterdam 

Maritiem Museum 
  Rotterdam 
Museum Boijmans Van 
  Beuningen 
Museum Rotterdam
Wereldmuseum Rotterdam 
(Tot nader order verschaft 
de Rembrandtkaart geen 
gratis toegang)

p rozendAAl
Kasteel Rosendael

p de rijp
Museum In ‘t Houten Huis 

p rijswijk (zh)
Museum Rijswijk

p sCheveningen
Museum Beelden aan Zee

p sChiedAm
Stedelijk Museum

p sChoonhoven
Nederlands Zilvermuseum 

p sluis
Museum Het Belfort

p sneek
Fries Scheepvaart Museum 

p soest
Nationaal Militair Museum

p tiel
Flipje en Streekmuseum Tiel 

p tilBurg
TextielMuseum 

p uden
Museum voor Religieuze 
  Kunst 

p uithuizen
Menkemaborg

p utreCht
Centraal Museum  
Museum Catharijneconvent 
Museum Speelklok 

p vAAssen
Kasteel Cannenburch 

p vlissingen
Zeeuws maritiem 
  muZEEum 

p voorBurg
Museum Swaensteyn 

p voorsChoten
Kasteel Duivenvoorde 

p weesp
Museum Weesp

p woerden
Stadsmuseum Woerden

p zAAndAm
Zaans Museum

Museum van het 
  Nederlandse Uurwerk 

p zAltBommel
Stadskasteel Zaltbommel 

p zierikzee
Stadhuismuseum 

p zutphen
 Museum Henriëtte Polak
Stedelijk Museum 

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

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

p Alphen AAn den rijn
Archeon  

p AmsterdAm
Huis Marseille 
  (50% korting op entree)  

p Amstelveen
Museum Jan van der Togt 

p Bergen
Museum Kranenburgh  

p ’s-grAvenhAge 
Museum de Gevangenpoort

p kAmpen
Stedelijk Museum Kampen 

p rotterdAm
Chabot Museum 
Nederlands Fotomuseum 

p tilBurg
Museum de Pont 

p venlo
Museum Bommel van Dam

Giacoma Balla. Paravento con linea  
di velocità (1916-17). Aanwinst voor  
het Kröller-Müller Museum, Otterlo.



Strand bij Scheveningen Floris Arntzenius. ca. 1900. Olieverf op doek, 22 x 37 cm. Museum Gouda. 
Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Van Rijn Fonds en haar Ruze Fonds.

SINDS 2016 DOOR IEDEREEN TE BEWONDEREN IN MUSEUM GOUDA

GEEF MET DE FEESTDAGEN EEN 
LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING 
REMBRANDT CADEAU
EEN GESCHENK WAAR DE ONTVANGER 
365 DAGEN PER JAAR PLEZIER VAN HEEFT


