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Kijk naar het portret van de Joodse natuurwetenschapper Felix 
Auerbach, geschilderd door Edvard Munch, en wat ziet u? Een zelf
verzekerde, assertieve man van de wereld? Hierin bevestigd door de 
kleding en de sigaar in zijn linkerhand? Of herkent u, als kunstkenner, 
hoezeer Munch door Van Gogh werd geïnspireerd? Omdat hij hier net 
als Van Gogh koos voor een fictieve en decoratieve achtergrond om 
zo de expressie en emotie van de  geportretteerde centraal te stellen? 

En wat zou Munch gezien hebben? Toen hem gevraagd werd het portret 
van Auerbach te schilderen, aarzelde hij. Hij koos graag zelf zijn onderwerp, 
ook als het een portret betrof. Maar Anna Auerbach haalde hem over met 
een brief waarin zij schreef: ‘Wie het temperament in uw schilderijen 
waardeert, kan niet verwachten dat daar een  passieloze en conventionele 
persoonlijkheid achter zit.’ Zo gaf zij de vrijheid aan Munch die hij nodig 
had om te kunnen schilderen wat hij zag. 

Ik zie een man die zich bewoog in die onvoorwaardelijke vrijheid, zo  
wezenlijk voor de progressieve culturele wereld waarin hij verkeerde. Een 
man die zich al in 1906 zorgen maakte over die vrijheid. Een zorg die  
voor hem en zijn vrouw zo groot werd dat zij in 1933 besloten in  
vrijheid voor hun eigen dood te kiezen. Misschien is dat de 
overeenkomst tussen Munch en Van Gogh: beiden wilden 
kunst maken die draait om de essentie van het bestaan. 
En ik denk dat daarom, bij de confrontatie met dit portret, 
iedereen stil wordt.

Fusien Bijl de Vroe is directeur van de Vereniging Rembrandt
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GERDIEN WUESTMAN

‘Wat willen wij? De schoonheid. 
Fel en gevarieerd, een brok 
idealisme, wij willen een wig  
in de chaos, bouwen op de 
puinhopen, een niet meedoen 
aan de vernieling. In het schone 
zullen wij onze kracht vinden.’ 
Het zijn bijna profetische 
woorden die kunstenaar Henk 
Chabot (1894-1949) in 1933  
aan het papier toevertrouwde. 
Zeven jaar later zag hij vanuit 
zijn dijkhuis aan de Rotte  
een groot deel van Rotterdam 
in vlammen opgaan na het 
bombardement op 14 mei 1940.
Een interview met Jisca Bijlsma, 
directeur van het Chabot 
Museum.

Vrijheid en  
verbeeldingskracht
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Het geluid van de overvliegende 
bommenwerpers, de explosies en  
de beschietingen, het zicht op de 
vlammenzee en de brandlucht die 
tot in de wijde omtrek te ruiken 
moet zijn geweest, maakten een 
overweldigende indruk op Chabot. 
In 2020, het jaar waarin Nederland 
75 jaar vrijheid viert, kunnen we ons 
daar enigszins een voorstelling van 
maken dankzij het monumentale 
schilderij dat hij enkele maanden  
na het bombardement schilderde: 
Brand van Rotterdam. Het is de trots 
van het naar hem genoemde museum 
in de stad.

‘Onze Nachtwacht’ zegt directeur 
van het Chabot Museum Jisca Bijlsma. 
‘Het bombardement is iets wat je 
niet meer kunt wegdenken uit de 
geschiedenis van Rotterdam, en er 
is geen enkel ander schilderij van dit 
kaliber met dit onderwerp. Chabot 
heeft het waarschijnlijk pas in de 
zomer van 1940 geschilderd. Uit zijn 
herinnering, want hij werkte zelden 
of nooit met schetsen. Met dat rood 
en dat geel heeft hij de expressie ver
hoogd, maar die enorme vuurwolken 
zal hij zo hebben gezien, die zie je 
ook bij andere grote branden zoals 
in Australië.’

Vrouwenpolder
De tragedie in Rotterdam was ook een 
grote klap voor Chabot persoonlijk. 
Bij het bombardement ging een aan
zienlijk deel van zijn schilderijen 
verloren, want die waren opgeslagen 
in het atelier van zijn broer Wim in 
de binnenstad. Zelf woonde hij daar 
al jaren niet meer. In 1933 had hij 
zich teruggetrokken in een huisje  
in het Zeeuwse Vrouwenpolder,  
om vrij werk te maken, los van zijn 
restauratiewerk en opdrachten, 

waarschijnlijk ook vanwege de ge
voelde oorlogsdreiging. Op Walcheren 
begon Chabot het Zeeuwse landschap 
en het boerenleven vast te leggen, in 
een ongekend ruige stijl. ‘Het was 
materieschilderkunst avant la lettre, 
waarmee hij zijn tijd ver vooruit was. 
Hij schilderde heel pasteus, met 
dikke lagen verf, en gebruikte zijn 
duimen en het paletmes om de verf 
mee te modelleren – typisch voor een 
beeldhouwer die schildert. Hij is ook 
altijd zeer onder de indruk geweest 
van Rembrandt, en heeft heel lang 
gekeken naar schilderijen als het 
Joodse bruidje.’

De liefde voor het polderland
schap en het boerenleven maakte dat 
Chabot eind 1933 niet terugkeerde 
naar de stad, maar een dijkwoning 
met atelier betrok aan de Rotte, met 

Brand van Rotterdam
Henk Chabot
1940. Olieverf op doek, 120 x 140 cm
CHABOT MUSEUM, ROTTERDAM

(in langdurig bruikleen van de  
gemeente Rotterdam)

Chabot vertelt  
het verhaal  
van de oorlog  
door de mensen,  
niet vanuit het 
historische 
perspectief
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werd gevierd met een digitale ten
toonstelling op de mediawand bij de 
Rotterdamse Schouwburg. ‘Dat was 
fantastisch,’ zegt Bijlsma. ‘Het werk 
van Chabot is niet makkelijk te 
 appreciëren. De landschappen wel, 
maar voor de figuurstukken is meer 
inspanning nodig. Het is rauw, het 
wrikt en het piept en het kraakt in 
zijn lijst. Mensen vinden deze werken 
vaak somber, maar door de digitale 
wand waarin op details werd in
gezoomd en beelden in elkaar over
liepen werden ze in het verhaal 
 getrokken. Chabot vertelt het verhaal 
van de oorlog door de mensen, niet 
vanuit het historische perspectief.’

Ziet zij het als een taak van het 
Chabot Museum om de Tweede 
Wereldoorlog onder de aandacht te 
blijven brengen? ‘Het gaat mij meer 
om vrijheid dan om de Tweede 
Wereldoorlog alleen. Om artistieke 
vrijheid en het belang van creati 
viteit en verbeeldingskracht. Daar
binnen heeft dat oorlogsverleden  
een plek. Na de oorlog is het accent 
sterk komen te liggen op het werk 
dat Chabot in de oorlogsjaren heeft 
geschilderd. Daardoor is hij in de 
documentaire hoek terechtgekomen, 
en dat is jammer, want dat doet 
geen recht aan zijn oeuvre. Dat hij 
zo vernieuwend was, mis je als je 
 alleen kijkt naar het werk dat hij in 
die periode heeft gemaakt.’

Het museum toont ook werk van 
tijdgenoten en geestverwanten van 
Chabot. ‘Wij zijn een museum voor 
internationaal expressionisme. In 
het verleden hebben we tentoonstel
lingen gehouden over onder anderen 
Ossip Zadkine, Paula Modersohn
Becker en Ernst Ludwig Kirchner. 
Op dit moment tonen we werken op 
papier uit de privécollectie van 

uitzicht op tuinderijen, kassen, 
koeien en hoge luchten. Hij werd in 
de jaren dertig gezien als een van de 
belangrijkste schilders van het land, 
al was er ook kritiek te horen op zijn 
expressionistische werk, in het bij
zonder op zijn figuren met grove 
 gelaatstrekken en handen als kolen
schoppen. Zo werd zijn betonnen 
beeld van een voetballer bij het 
Feyenoordstadion in 1937 in het 
nationaalsocialistische weekblad 
Volk en Vaderland beschreven als een 
voorbeeld van ‘ontaarde kunst’.

Oorlogscollectie
In de oorlogsjaren bleef Chabot in 
de luwte werken. Net als zijn goede 
vriendin Charley Toorop, die hij in 
Zeeland beter had leren kennen, 
weigerde hij zich aan te sluiten bij 
de Kultuurkamer. Na zijn Brand van 
Rotterdam uit 1940 begon hij aan een 
serie werken waarin hij de ellende 
van de oorlog verbeeldde. Hij schil
derde vluchtelingen, onderduikers 
en andere getroffenen, monumentaal 
en beeldvullend. De wens van Chabot 
dat deze werken bij elkaar zouden 
blijven ging in vervulling toen de 
Rotterdamse slager Dick Tol en  
zijn echtgenote na een persoonlijke 
kennismaking met Chabot een eerste 
aankoop deden in 1945 en in de jaren 
daarna een groot deel van deze serie 
kochten.

Het was deze zogeheten oorlogs
collectie die de kern vormt van het 
huidige Chabot Museum. Het museum 
opende in 1993 zijn deuren in een 
van de witte modernistische villa’s 
die gespaard waren gebleven bij het 
bombardement en de brand, pal  
tegenover Museum Boijmans Van 
Beuningen. Initiatiefnemers waren 
Rob en Christien GrootveldParrée. 
Zij stelden niet alleen de villa be
schikbaar, maar gaven ook de 26 van 
het echtpaar TolBreugem gekochte 
werken van Chabot in bruikleen.

Bij het 25jarig bestaan van het 
museum in 2018 kreeg het deze col
lectie in eigendom, wat onder meer 

Vlucht door het stoppelveld
Henk Chabot
1943. Olieverf op doek, 120 x 100 cm       
CHABOT MUSEUM, ROTTERDAM

Schenking Rob en Christien Grootveld

Het werk van 
Chabot is  
rauw, wrikt 
en het piept  
en het kraakt  
in zijn lijst
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met dat particuliere gevoel,’ zegt 
Bijlsma. Het Chabot Museum is een 
particulier initiatief en dankt ook 
een groot deel van zijn collectie aan 
particulieren. Uit de vele schenkingen 
en legaten van Rotterdamse families 
blijkt dat steeds duidelijker wordt wat 
Chabot voor de stad heeft betekend. 
Zo hebben we van de erven de col
lectie Schortemeijer met ongeveer 
470 objecten van vooral Rotterdamse 
kunstenaars ontvangen, en bij leven 
de privécollectie van kunstenaar 
Armando van bijna 400 werken op 
papier van veelal Nederlandse en 
Duitse hedendaagse kunstenaars. 
En in 2018 kregen we een schenking 
van de zoon van de Duitse kunstenaar 
Georg Stahl, die in de vroege jaren 
dertig vanuit Kassel naar Rotterdam 
vluchtte en in dezelfde kringen als 
Chabot verkeerde. Zijn beste werken 
schilderde hij aan de Maaskade in 
Rotterdam.’

Ook wat bezoekersaantallen be
treft zit het Chabot Museum in de 
lift. ‘Tot voor een paar jaar kregen 
we 12 tot 13.000 bezoekers per jaar, 
maar nu zitten we op ruim 22.000. 
Voor een deel heeft dat te maken 
met de tentoonstellingen waarin we 
topstukken uit de collectie van het 
Boijmans kunnen tonen, en deels 
door combitickets waarmee museum
bezoek gecombineerd kan worden 
met een door ons georganiseerde 
rondleiding naar de Van Nellefabriek, 
maar mensen weten ons ook steeds 
beter te vinden en komen meestal 
graag terug naar het Museumpark. 
De intieme sfeer in het gebouw 
draagt bij aan de beleving, de rust 
en de openheid van de architectuur 
maakt mensen ontvankelijk. Je kunt 
hier altijd persoonlijke ontmoetingen 
met elkaar en met de kunstwerken 
hebben. Uit onze gastenboeken blijkt 
dat mensen dat ook zo ervaren.’ 

Gerdien Wuestman is redacteur van het 

Bulletin van de Vereniging Rembrandt

Armando en binnenkort opent Kunst 
stelt alles voor, met moderne meesters 
uit eigen collectie en uit Museum 
Boijmans Van Beuningen. Via voor
lopers en hoogtepunten van het 
 expressionisme komen we dan uit 
bij naoorlogs werk van Chabot, De 
Kooning, Constant, Wolvecamp en 
Appel. We  brengen een ode aan 
Simon Vinkenoog met een digitale 
presentatie van zijn prachtige album 
met tekst en beeld onder de titel 
Louter genieten. Daarmee gedenken 
en vieren we ook 75 jaar vrijheid.’

Door en voor particulieren
Het Chabot Museum is een van de 
musea die vrij entree bieden aan 
Rembrandtleden zonder ooit ge
steund te zijn door de Vereniging 
Rembrandt. ‘Dat heeft te maken 

Zomer (‘Vrede’)
Henk Chabot
1945. Olieverf op doek, 112 x 125 cm   
CHABOT MUSEUM, ROTTERDAM

Schenking Rob en Christien Grootveld
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Catalogi waren vóór de oorlog altijd heel bescheiden 
van omvang, maar het boekje bij deze tentoonstelling 
was niet meer dan een ongeïllustreerde brochure met 
een voorwoord en een lijst van tentoongestelde werken. 
Een geheugensteuntje op krantenpapier.

Toch waren op dit Weerzien der Meesters Vermeers 
Gezicht op Delft en Carel Fabritius’ Puttertje uit het 
Mauritshuis te zien, en was de Nachtwacht terug, ver-
gezeld van zestien andere Rembrandts. Een keuze uit 
de groepsportretten van Frans Hals uit Haarlem was er 
ook, en zilver van de gebroeders Van Vianen. Het moet 
een geweldige ervaring zijn geweest deze 175 werken 
terug te zien. En reden tot vreugde was er ook, omdat 
tenminste het openbaar kunstbezit de oorlog zo goed 
als onbeschadigd had doorstaan.

Het Rijksmuseum was in 1939 ontruimd en in  
september 1944 volledig gesloten, maar nu was het 
dus terug. Zestig jaar nadat het gebouw van Cuypers 
in gebruik was genomen, werd de bevrijding gevierd 
met een tentoonstelling, die op Rembrandts verjaardag 
werd geopend – al bleef dat in de catalogus onvermeld. 
Het ging om een weerzien met de kunst, niet om de 
verering van een held of meester. Misschien wilde men 
ook wel zo snel mogelijk vergeten, dat de bezetter van 
Rembrandts verjaardag in 1944 nog een nationale 
feestdag had gemaakt.

Voor Kees Fens, de latere criticus, was de tentoon-
stelling van 1945 geen weerzien. Hij was toen vijftien 
en zag Het straatje van Vermeer voor het eerst. En hij 
werd diep geraakt. In 2003, aan de vooravond van de 
sluiting van het Rijksmuseum in verband met de grote 
verbouwing, wist hij het nog: ‘Ik ben nooit meer in een 
museum zo gelukkig geweest als toen.’ 

Juist als schoonheid ertoe doet
Ook elders in Europa moesten de musea tijdens de 
Tweede Wereldoorlog worden gesloten en deed men al 
het mogelijke om de collecties in veiligheid te brengen. 
De directeur van de National Gallery in Londen, 
Kenneth Clark, besefte al in 1934 dat er plannen  
moesten worden gemaakt voor een mogelijke evacua-
tie van de verzameling. Toen de Britse eerste minister 
Chamberlain in 1937 nog meende dat hij de vrede had 
gered door Tsjecho-Slowakije aan Hitler uit te leveren, 
waren de eerste schilderijen uit de National Gallery  
al geëvacueerd. En toen de oorlog in augustus 1939 
ook voor Engeland begon, was het museum zo goed 
als leeg. 

PETER HECHT

Als de kunst  
weg is, blijkt 

pas wat zij 
betekent

Op 15 juli 1945 werd het 
Rijksmuseum gedeeltelijk  
heropend met een tentoon-
stelling van 17de-eeuwse 
kunst, die er sinds 1939 niet 
meer te zien was geweest. 
Binnen twee maanden kwamen 
er 100.000 bezoekers op af. 
Het zouden er uiteindelijk 
meer dan 165.000 worden. 
De meesten kwamen  
ongetwijfeld met een lege 
maag. Er reden nog nauwelijks 
treinen en toeristen waren er 
evenmin. Hooguit geallieerde 
soldaten. 
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Toch zou de National Gallery in de oorlog haar missie 
niet opgeven, maar integendeel juist bewijzen hoezeer 
die ertoe deed. Dat begon al in oktober van het eerste 
oorlogsjaar met het aanbieden van dagelijkse lunch-
concerten – een initiatief van de pianiste Myra Hess, 
die deze concerten ook zelf organiseerde. Het werden 
er bijna 2000 en de belangstelling ervoor was enorm, 
hoewel de uitvoeringen regelmatig werden onderbro-
ken door een bomalarm of bombardement. De beste  
krachten uit het Britse muziekleven werkten eraan 
mee, van Benjamin Britten tot Kathleen Ferrier, en in  
de programmering werden geen concessies gedaan. 
Zoals Hess zelf zo treffend formuleerde: ‘Everybody 
was very busy during the war and there was nobody  
to tell the people that this sort of music was over their 
heads. So they came and liked it.’ 

Minstens zo belangrijk en net zo’n teken van haar 
onverstoorbare geloof in waar de National Gallery voor 
moest staan, was de reeks wekelijkse tentoonstellingen 
die er vanaf 1942 waren te zien. De aanleiding daartoe 
werd gevormd door de verwerving van Rembrandts 
Portret van Margaretha de Geer in 1941, een geschenk 
van de National Art Collections Fund. Die aanwinst 
haalde de krant, waarop er in een ingezonden brief werd 
gevraagd of dat schilderij niet ook een paar maanden 
zou kunnen worden getoond – ‘just at a time when 
such beauty is most potent for good.’ Dat idee werd 

 ‘Ik ben nooit meer 
in een museum zo 
gelukkig geweest 
als toen’

Myra Hess speelt in de 
National Gallery, tussen 
de lege schilderijlijsten
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opgepikt, en nadat Margaretha de Geer gedurende 
drie weken in het museum door duizenden mensen was 
gezien – en elke nacht om redenen van veiligheid naar 
de kelder was gebracht – werd deze aankoop, op een 
zo onwaarschijnlijk moment gedaan, het begin van een 
reeks van 43 tentoonstellingen waarin telkens één 
enkel topstuk uit de verzameling werd getoond.  
De bezoekers werd gevraagd aan te geven wat ze het 
liefste wilden zien en het museum ontdekte zo wat onder 
deze omstandigheden zijn meest geliefde schilderijen 
waren – van Hobbema’s Straatje van Middelharnis  
tot Botticelli’s Venus en Mars, waar maar liefst 35.000 
liefhebbers naar kwamen kijken.

Men zou kunnen zeggen dat het museum met deze 
wekelijkse transporten en presentaties in een stad die 
doorlopend werd gebombardeerd een krankzinnig  
risico nam, maar ook dat het grote moed en trouw liet 
zien. Op 7 mei 1945 tekende Duitsland de capitulatie, 
en binnen enkele dagen werden zestig topstukken uit 
hun schuilplaats in Wales naar het museum terugge-
bracht en in twee van de nog bruikbare zalen van het 
museum tentoongesteld. Het duurde bijna tien jaar 
voor de rest van het gebouw weer was hersteld.

Berlijn: een ander verhaal
Met de schilderijen van het voormalige Kaiser-Friedrich- 
Museum in Berlijn, een verzameling die in omvang en 
betekenis niet onderdeed voor die van de National 
Gallery in Londen, was het in 1945 veel slechter gesteld. 

Venus en Mars
Sandro Botticelli
ca. 1485. Olieverf op paneel, 
69,2 x 173,4 cm
NATIONAL GALLERY, LONDEN

Portret van Margaretha de Geer
toegeschreven aan Rembrandt
1661. Olieverf op doek, 75,3 x 63,8 cm
NATIONAL GALLERY, LONDEN

Geschonken in 1941 door de National  
Art Collections Fund
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Het museum was in 1939 gesloten maar de collectie 
bleef in Berlijn – in een betonnen bunker met luchtaf-
weergeschut – totdat in de laatste oorlogsmaanden 
alsnog tot evacuatie werd besloten. Ruim 1200 werken 
konden toen de stad nog verlaten, voor de resterende 
400 schilderijen, waaronder drie Caravaggio’s en alle 
grote formaten van Rubens, werd geen transport  
meer geregeld. Zij gingen, samen met vele honderden  
sculpturen, enkele dagen na de bevrijding in een  
vermoedelijk aangestoken brand verloren. 

Ruim 200 schilderijen die in het Westen werden  
teruggevonden, werden in 1945 naar de Verenigde 
Staten gestuurd en even zag het ernaar uit dat deze 
topstukken zouden worden opgenomen in de zojuist 
geopende National Gallery of Art in Washington. 
Sommigen vonden dat deze schilderijen aan de VS  
toekwamen, anderen meenden juist dat een dergelijke 
kunstroof de hele inspanning van de geallieerden om 
Europa te bevrijden zou diskwalificeren. Uiteindelijk 
werden alle werken, na te zijn tentoongesteld in 
Washington en op tournee te zijn geweest langs twaalf 
andere steden in de VS, in 1947 naar West-Duitsland – 
maar niet naar Berlijn – geretourneerd. Naar Berlijn 
kwamen de schilderijen pas weer in 1953, omdat de 
vrienden van het voormalige Kaiser-Friedrich-Museum 
hun schenkingen voor West-Berlijn hadden opgeëist en 
de rechter hen in het gelijk had gesteld. Vijf jaar later 
keerde ook het deel van de collectie dat in het Oosten 
was teruggevonden en naar Rusland meegenomen, 
weer terug – maar uiteraard naar Oost-Berlijn. 

Pas na de val van de Berlijnse Muur in 1989 konden 
de beide deelcollecties uit Oost en West weer worden 
samengevoegd. De kans dat er toen nog bezoekers 
waren die het oude  Kaiser-Friedrich-Museum van voor 

1939 hadden gekend en in die zin een weerzien konden 
beleven, was gering. De Bondsrepubliek Duitsland was 
bovendien intussen heel rijk geworden, en de inwoners 
van Oost-Berlijn vergaapten zich waarschijnlijk meer 
aan wat daar allemaal te koop was dan aan de schilders 
van weleer. Het gouden moment was gemist.

Voor weinigen of velen
Toch zou je iedereen die ervaring van Kees Fens wel 
gunnen, of het intense genoegen dat talloze bezoekers 
moeten hebben beleefd toen de eerste zestig topstukken 
uit de verzameling van de National Gallery na zes jaar 
afwezigheid naar Londen waren teruggekeerd. Het 
verlangen naar schoonheid en naar iets dat deugt, moet 
na jaren van oorlog en zwijnerij enorm zijn geweest. 
Ook nostalgie zal daarbij een rol hebben gespeeld, en 
de wens om te vergeten of te verdringen wat er was 
gebeurd. Aan kunst werd daarbij grote betekenis en 
misschien zelfs een helende kracht toegekend.

Zulke hooggestemde gevoelens zijn inmiddels denk 
ik zeldzaam geworden, al zijn de musea succesvoller dan 
ooit. Alleen al in 2019 werden er meer dan 32 miljoen 
museumbezoekers geteld in Nederland, waarvan er  
1,4 miljoen over een Museumkaart beschikten, die ze in 
totaal ruim negen miljoen keer gebruikten. We hebben 
het hier dus niet over een elite, zoals sommige kunst- 
haters nog altijd menen, en zelfs onze grootste rege-
ringspartij kan gerust zijn, want die enorme belang- 
stelling is ook goed voor de economie. De kassa rinkelt 
immers tot ver buiten het museum dankzij Rembrandt 
en Van Gogh. 

Maar dat geluksgevoel van Fens, hoe zou het daar-
mee staan? Hoe kan het zijn, dat een aan de muur  
geplakte banaan als kunstwerk wordt verkocht aan een 
vrouw die het zich kan permitteren daarvoor 120.000 
dollar weg te gooien? Wie zoiets leest, zal begrijpen 
dat een andere joker een Art Hate Day organiseerde  
– en het cynisme van dat mens met haar banaan past 
helaas ook maar al te goed bij een president van de VS, 
die graag 52 locaties in Iran zou willen bombarderen, 
‘some at a very high level & important to Iran and the 
Iranian culture.’ 

Aan Myra Hess denken. Optimist blijven. Dit vaak herhalen. 

Peter Hecht is emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis  

aan de Universiteit Utrecht en bestuurslid en fellow van de 

Vereniging Rembrandt

Mattheus en de engel
Caravaggio
1602. Olieverf op doek, 223 x 183 cm
Voorheen Berlijn, Kaiser-Friedrich-Museum, 
verloren gegaan in 1945
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We zagen het schilderij voor het eerst op de TEFAF  
in Maastricht. De herkomst gaat terug tot 1895, toen 
het werd geveild uit een Weense, adellijke collectie. 
Daarna is het verschillende malen van eigenaar  
verwisseld tot het in 2019 weer op de markt kwam. 
Laat 15deeeuwse schilderijen van deze kwaliteit  
met verschillende verhalende taferelen op één paneel 
zijn zeldzaam. De nog bewaard gebleven exemplaren, 
waaronder een prachtig voorbeeld van Hans Memling 
(ca. 14331494) in Turijn, hebben vaak de kruisdraging 
als centrale scène. Op het nu aangekochte schilderij 
gaat het echter om het moment waarop Pontius 
Pilatus Christus toont aan het volk, ook wel bekend 
als Ecce Homo ofwel ‘Zie de mens’. Deze  voorstelling  
is beïnvloed door Jheronimus Bosch (ca. 14501516). 
Met name de houding van Christus en de figuur van 
Pilatus die hem aan de mantel vasthoudt, vertonen 
sterke overeenkomsten met een schilderij met dit  
onderwerp in Frankfurt.
 
DE PASSIE VERBEELD

Het passieverhaal begint linksboven met Christus  
in Gethsemane tegen een gouden achtergrond. Iets 
daaronder zijn de slapende apostelen voorgesteld.  
Nog verder naar beneden zien we de arrestatie van 
Christus in de nacht. Hij wordt geflankeerd door  
soldaten met fakkels. Onder de stadspoort, voorzien 
van een wapen met een dubbele adelaar als verwijzing 
naar het Romeinse Rijk en Pontius Pilatus, is de gese

ling weergegeven. Op het balkon de hoofdscène met  
de Ecce Homo en rechtsonder een joelende menigte. 
Christus heeft een doornenkroon om het hoofd en  
een koningsmantel omgeslagen gekregen.

In het midden van de achtergrond is de kruisdraging 
geschilderd. Christus, die bezwijkt onder het gewicht 
van het kruis, wordt omgeven door een grote menigte. 
Rechts daarvan zien we de voorbereidingen voor de 
kruisiging. Het kruis ligt op de grond en een man is een 
gat aan het boren om de handen van de veroordeelde 
te bevestigen aan de dwarsbalk. Rechts van deze scène 
zit de naakte Christus op de koude steen. Voor hem 
zien we zijn moeder Maria, die wordt ondersteund door 

Museum Catharijneconvent 
streeft naar fundamentele 
kwaliteitsverhoging bij 
het versterken van zijn 
kerncollecties. Met de 
aankoop van een laat  
15de-eeuws paneel met 
taferelen uit de Passie  
van Christus maakt het 
museum deze ambitie  
waar. De nieuwe aanwinst 
vormt met Geertgen tot  
Sint Jans Man van Smarten  
en het Middelrijns altaar- 
stuk de absolute top 3  
van oude schilderkunst  
in de verzameling.

NIEUWE AANWINST

Ecce homo
Maker onbekend (Nederrijn?)
ca. 1480. Olieverf op paneel,  
93 x 70 cm
Bijdrage: € 210.000, waarvan 
€ 50.000 uit het Schoufour-
Martin Fonds en € 15.000 uit het 
Eleonora Jeuken-Tesser Fonds
MUSEUM CATHARIJNECONVENT, 

UTRECHT

Aangekocht met steun van de 

Vereniging Rembrandt (mede dankzij 

haar Schoufour-Martin Fonds en haar 

Eleonora Jeuken-Tesser Fonds), de 

BankGiro Loterij, het Tutein Nolthenius-

Oldenhof Fonds en het aankoopfonds 

van de Vereniging Vrienden van Museum 

Catharijneconvent, opgericht uit de  

nalatenschap van Koos Bogaards

Op de voorgrond zit de 
opdrachtgeefster geknield, 
met de handen in gebed. 
Rechts van haar ligt een 
geketende beer, een opmer-
kelijk en hoogst intrigerend 
element. Elders zien we 
soms een geketend aapje 
of een hond, maar nooit 
een beer. Zou deze wellicht 
een verwijzing zijn naar de 
naam van de vrouw? 

Een middeleeuws
beeldverhaal 
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Johannes, en twee andere treurende vrouwen, Maria 
Magdalena en Maria Salomé. Rechtsboven, eveneens 
tegen de gouden achtergrond, is de Kruisiging verbeeld. 
De blinde Longinus steekt met zijn speer in de zijde 
van Christus. Rechts van de Kruisigingsscène zien we 
twee mannen vechten om de paarse mantel van 
Christus – een opvallend detail, want meestal wordt  
er gedobbeld om het kostbare gewaad.

Links op de voorgrond zit een geknielde, niet ge
identificeerde stichteres, de opdrachtgeefster van het 
schilderij. Op basis van de kleding kan worden veron
dersteld dat de vrouw waarschijnlijk van adel was of 
afkomstig uit een invloedrijke, wellicht patricische,  
familie die een adellijke levensstijl ambieerde. In de 
kelder, rechts van haar, zit Barabbas opgesloten. Het 
joodse volk kreeg van Pontius Pilatus de keuze om  
óf Barabbas óf Jezus Christus vrij te laten.  

MODERNE DEVOTIE

De passiescènes zijn gesitueerd in een Nederlands 
ogend stadsgezicht. We zien een gracht met zwaan, 
stadspoorten, stadskasteel en huizen in natuursteen en 
baksteen met onder meer punt en trapgevels. Hoewel 
het geen realistisch stadsgezicht betreft, is het aanne
melijk dat de schilder hiervoor naar de bebouwing in 
zijn nabije omgeving heeft gekeken. 

Gezien het formaat en de vrij volledige passiecyclus 
mag worden aangenomen dat het schilderij als een 

Omringd door soldaten bezwijkt 
Christus onder het gewicht van 
het kruis. De beul die voor hem 
staat, heft zijn hand en staat op 
het punt hem te slaan. Veronica 
zit geknield langs het pad en 
dept Christus’ gezicht met de 
zweetdoek, waarop de afdruk 
van zijn gezicht verschijnt.
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De scène in de achter-
grond van Christus op 
de koude steen – slechts 
1,5 centimeter groot – 
treffend en ontroerend 
weergegeven. Met het 
hoofd licht gebogen en 
de handen voor zijn kruis 
zit Christus gelaten te 
wachten op wat komen 
gaat, onder toeziend oog 
van een bewaker.

zelfstandig devotiestuk heeft gefunctioneerd. De gelo
vige werd hierbij aangezet om zich te verdiepen in elke 
afzonderlijke passiescène. Deze manier van meditatie 
en gebed was typerend voor de Moderne Devotie, een 
religieuze stroming die mensen aanspoorde om zich 
emotioneel te verdiepen in het lijden en sterven van 
Christus en om diens leven van eenvoud en onthechting 
na te volgen. De opdrachtgeefster geeft met dit werk  
te kennen dat zij een diepgelovig mens is. 

Daarnaast heeft het schilderij mogelijk ook als  
memorietafel voor de afgebeelde vrouw gefunctioneerd  
(dergelijke werken werden vaak al bij leven door de 
persoon zelf besteld). Beschouwers werden mogelijk 
oorspronkelijk door een verloren gegaan tekstbord, 
dat na het overlijden was toegevoegd aan de onder
zijde van de oorspronkelijke lijst, opgeroepen om te 
bidden voor het zielenheil van de afgebeelde persoon. 
Dat dit schilderij dienst heeft gedaan als devotiestuk 
maakt het werk extra bijzonder: rond 1480 zat de voor 
ons onbekende vrouw voor het schilderij en keek zij 
met aandacht naar de verschillende scènes. En nu: 
ruim 500 jaar later kijken ook wij vol bewondering toe 
en komen we oog in oog te staan met deze bijzondere 
vrouw die dit stuk bestelde en vergapen we ons aan 
alle details.   

Micha Leeflang

Conservator Middeleeuwen Museum Catharijneconvent

De verschillende materialen 
in het detail met de joelende 
menigte in de voorgrond zijn 
schitterend weergegeven, van 
een goudbrokaten gewaad 
en rood fluweel tot blinkende 
harnassen, helmen en wapens. 
Maar kijk ook eens naar de 
ontblote tanden van enkele van 
deze woeste mannen.
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Tot de dood 
ons scheidt

Gemeentemuseum Het 
Hannemahuis in Harlingen 

kocht uit particulier bezit  
een heel bijzonder trouwkistje 

dat perfect in de verzameling  
van het museum past. 

Vergelijkbare en gelijkwaardige 
exemplaren van dit type zijn 

niet aanwezig in Nederlandse 
museale collecties.

leven en activiteiten veel bekend is uit de archieven. 
Op stilistische gronden wordt eerder aan Hoorn dan 
aan Harlingen gedacht als plaats van vervaardiging van 
het kistje; Tempelar zal als koopman zijn contacten 
rond de Zuiderzee hebben gehad.

Helaas is het wapen van de bruid niet ingevuld, 
maar Tempelar trouwde één keer, namelijk in 1633 
met Yfke Tjesma, dus we weten dat het om haar gaat. 
Yfke was familie van Antje Jeddema, van wie het 
Hannemahuis al een portret en haar trouwkistje toont. 
Hierdoor worden dwarsverbanden in het doopsgezinde 
netwerk zichtbaar.

In 1666 stierf Frans en twee jaar later overleed  
ook Yfke. Van haar boedel is een nauwkeurige be
schrijving bewaard gebleven en daarin worden twee 
zilveren kistjes genoemd. Dit trouwkistje zal er één 
van zijn. Ronduit spectaculair is dat beschreven 
wordt wat er in het kistje zat. Verschillende gouden 
munten, zoals 2 Elisabetten, diverse dukaten maar 
ook de trouwring bevonden zich in 1668 nog in het 
fraaie trouwkistje.

Zonder de steun van de Vereniging Rembrandt en 
enkele andere fondsen zou deze aankoop niet mogelijk 
zijn geweest. Het trouwkistje heeft een eigen vitrine en 
die komt het ook toe, het is een fantastische aanwinst 
voor ons museum! 

Hugo ter Avest

Directeur Gemeentemuseum Het Hannemahuis

De nieuwe aanwinst is een van de vroegste voorbeelden 
van een zilveren trouwkistje. Hiermee zetten welge
stelde mannen hun huwelijksaanzoek kracht bij. Zij 
boden hun beoogde echtgenote een zilveren trouw
kistje aan met daarin een royale bruidsschat, een ge
bruik dat in de 17de en begin 18de eeuw in Friesland 
en WestFriesland in zwang was. Tegenwoordig worden 
zulke kistjes ook wel knottekistjes genoemd, maar die 
term werd in de 17de eeuw niet gebruikt. 

Naast de vroege ontstaansdatum is het nu aange
kochte kistje ook om andere redenen bijzonder. Het is 
relatief groot en versierd met gegraveerde voorstellin
gen van een uitzonderlijk hoog niveau. Deze voorstel
lingen, ontleend aan prenten, verwijzen naar kuisheid 
en huwelijkse trouw en zijn voorzien van korte teksten 
die de betekenis onderstrepen, zoals: Geen heyl int 
houlyck grooter dan // D’eenstemmichheyt van vrou en 
man. De verbeelding van de dood onder de bodem 
geeft aan dat de echtelieden alleen door overlijden van 
elkaar gescheiden kunnen worden. 

EEN HARLINGER ECHTPAAR

Wat het kistje extra interessant maakt, is dat op het 
deksel het familiewapen en de naam van de bruidegom 
prijkt. Dat komt zelden voor – van de meeste trouw
kistjes in openbaar bezit is niet bekend voor wie ze 
zijn gemaakt – en biedt geweldig houvast voor archief
onderzoek. Het gaat om de Harlinger doopsgezinde 
roggekoopman Frans Reyniers Tempelar, over wiens 

NIEUWE AANWINST

Trouwkistje
Maker onbekend (Hoorn?)
1633. Plaatselijk verguld, L 11,5 cm
Bijdrage: € 75.000, waarvan € 49.250  
uit het Saskia Fonds en  € 25.750 uit 
het Themafonds Zilver
GEMEENTEMUSEUM HET HANNEMAHUIS, 

HARLINGEN

Aangekocht  met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Saskia Fonds 

en haar Themafonds Zilver), de Wassenbergh-

Clarijs Fontein Stichting, de Vereniging 

Vrienden van Museum Het Hannemahuis, de 

Stichting ter Bevordering van het Harlinger 

Historisch Erfgoed en de Boersma-Adema 

Stichting
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Susanna en de ouderlingen Jacob en Rachel met hun kudde Een huwelijksvoltrekking

De vier kardinale en drie 
goddelijke deugden
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De verzameling van het Bijbels Museum 
bestond tot voor kort uit ruim 20.000 
voorwerpen, waaronder schilderijen,  
archeologische vondsten, Egyptische 
voorwerpen en bijbels, met als een van  
de hoogtepunten de door Dirck Jansz  
van Santen (1637-1708) ingekleurde 
‘Keurbijbel’. Een van de meest geliefde  
objecten uit de collectie is de maquette 
van de tabernakel, in 1852 gemaakt in  
opdracht van dominee Leendert Schouten 
op basis van beschrijvingen in de Bijbel.

Ethische code
Het elders onderbrengen – om niet te 
spreken van verkopen of vernietigen – van 
collectieonderdelen is voor erkende musea 
aan strenge regels gebonden. Musea die 
zijn ingeschreven in het Museumregister 
dienen zich te houden aan de in 1991  
vastgelegde Ethische Code voor Musea, 
waarin onder andere gedragsregels en 
voorschriften over ontzamelen zijn opge-
nomen. Deze Leidraad Afstoten Museale 
Objecten (LAMO) garandeert een zorgvul-
dige afstoting van (delen van) de collectie, 
om te voorkomen dat erfgoed van natio-
naal belang uit het openbaar kunstbezit 
verdwijnt en het vertrouwen in de museum-
branche als hoeder van dat erfgoed 
wordt geschaad.

Croon stak haar licht op bij Erfgoed 
Delft, de organisatie die enkele jaren  
geleden een soortgelijke operatie had  
afgerond na de sluiting van Museum 
Nusantara en ging aan de slag. ‘We zijn 
meteen begonnen omdat we op dat mo-
ment nog de menskracht en de kennis in 
huis hadden om het proces tot een goed 
einde te brengen. Toen afstoting van de 
gehele collectie onafwendbaar bleek, was 

de eerste stap de stakeholders benaderen, 
omdat het van groot belang is de partners 
mee te nemen in de ontwikkeling.’ 

Vervolgens werd de gehele verzameling 
zorgvuldig onder de loep genomen. ‘De 
verschillende deelcollecties zijn met be-
hulp van deskundigen uit het museale en 
academische veld en organisaties als het 
Nederlands Bijbelgenootschap, de Stich ting 

Ontzamelen 
in de praktijk

Bijbels Museum 

GERDIEN WUESTMAN

Kort voor haar  
aantreden als directeur  

van het Bijbels Museum  
in 2016 wachtte Carolien 
Croon een onaangename 

verrassing: het Amsterdams  
Fonds voor de Kunst had  

besloten de structurele  
subsidie van het museum 

met ingang van 2017 te  
beëindigen.  

Besloten werd om in  
afgeslankte vorm als  

projectorganisatie door te 
gaan, waarmee afstoting van 

de collectie onvermijdelijk 
werd. Maar hoe zorg je  

ervoor dat wat met liefde  
en beleid verzameld is  

ook op een andere plek  
tot zijn recht komt?



Apollo en de vier seizoenen
Jacob de Wit
1750. Olieverf op doek, 410 x 595 cm
BIJBELS MUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht met steun van de  
Vereniging Rembrandt in 1999

Toegankelijkheid 
geborgd 

Dat het Bijbels Museum al in een 
vroeg stadium contact opnam met 
de Vereniging Rembrandt heeft te 
maken met de monumentale pla-
fondschildering van Jacob de Wit 
die het museum ruim twintig jaar 
geleden met steun van de Vereniging 
kocht. ‘Dat was een lastige casus’, 
zegt Croon. ‘Het plafondstuk is in 
1999 aangekocht, gerestaureerd en 
gemonteerd. Het past hier wonder-
wel, ook omdat elders in het huis 
een prachtig groot panelenplafond 
van Jacob de Wit hangt, gemaakt  
in opdracht van vroegere bewoners 
van de Cromhouthuizen aan de 
Herengracht 366-368. Als ik bezoe-
kers vertel dat het plafond niet voor 
deze ruimte is gemaakt, maar voor 
Herengracht 440 kunnen ze dat 
bijna niet geloven.’ 

Een van de voorwaarden van  
de Vereniging Rembrandt bij steun- 
verlening is dat het gesteunde  
werk altijd toegankelijk blijft voor  
het publiek. Maar hoe moet dat nu  
het Bijbels Museum uit het pand  
vertrekt? Omdat niemand voelt voor 
het verwijderen van het plafondstuk 
van een plek waar het zo goed op 
zijn plaats is, gingen Croon en de 
Vereniging Rembrandt samen op 
zoek naar een oplossing. Het pand 
wordt verkocht aan Stadsherstel 
Amsterdam – ironisch genoeg de  
eigenaar van de plafondschildering 
tot 1999 – maar de Jacob de Wit 
blijft eigendom van het Bijbels 
Museum. Het museum geeft het 
werk in bruikleen aan Stads herstel 
Amsterdam, met als voorwaarde  
dat het plafondstuk zichtbaar  
blijft voor het publiek.



22   2020 # 1   

Protestantse Kerkelijke Kunst en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
beoordeeld en gewaardeerd. Ook de 
herkomst werd voor zover niet bekend 
uitgezocht, om in de volgende fase ge-
sprekken over de verschillende dossiers 
te kunnen voeren met de schenkers of 
hun erven, met kunstenaars of met 
fondsen. Dat is allemaal erg arbeidsin-
tensief, ook omdat er nog veel moest 
worden uitgezocht in de archieven.’ 

Speciale aandacht werd besteed 
aan enkele belangrijke ensembles waar-
voor een goede bestemming al snel 
duidelijk was. ‘We hebben schouwen 
georganiseerd waar de voor de hand 
liggende musea als het Catha rijne-
convent, het Joods Historisch Museum, 
het Rijks museum voor Oudheden,  
het Allard Pierson Museum en het 
Onder wijs museum konden kijken welke  
deelcollecties goed zouden passen in 
hun collectie. Met Museum Catharijne-
convent zijn we al vroeg in het proces 
in gesprek gegaan over de overname 
van de collectie van dominee 
Schouten met de tabernakel. Gelukkig 
zag dat museum het belang van deze 
collectie, en stemde het toe in de  
overdracht. Op één na alle religieuze 
boeken, waaronder de bijbels, gaan 
naar de bibliotheek van de Vrije 
Universiteit.’

De volgende stap was het aan- 
melden van de verschillende collectie-
onderdelen op de zogenaamde afsto-
tingsdatabase, een voor iedereen  
toegankelijke website waarin musea 
hun voornemen tot afstoting kenbaar 
maken. Collectiebeherende instellingen 
die geïnteresseerd zijn in overname 
kunnen daarop reageren. Inmiddels is 
van heel veel objecten en ensembles 
bekend waar ze heen gaan, en is een 
deel van de verzameling al overge-
dragen.

De LAMO in vijf stappen

1  Voorbereiding
In deze fase motiveert het museum 
zijn selectie, onderzoekt het de 
waarde van de af te stoten werken en 
de eigendomssituatie, formuleert het 
de gunningscriteria bij herplaatsing 
en kiest het voor de wijze van afstoten 
indien een werk niet wordt herplaatst.

2  Melding op de Afstotingsdatabase
Het museum meldt zijn voornemen  
tot afstoting met informatie over het 
object, de waarde en de herkomst op 
www.afstotingsdatabase.nl. 

3  Reacties op de Afstotingsdatabase
Andere musea krijgen twee maanden 
de gelegenheid hun belangstelling voor 
een bepaald object kenbaar maken. 
Ook kunnen derden de melding  
‘mogelijk beschermwaardig’ doen.

4  Toetsing beschermwaardigheid
De Toetsingscommissie Bescherm-
waardigheid neemt een besluit over 
de beschermwaardigheid. Indien het 
object als beschermwaardig wordt 
beoordeeld, kan het niet worden  
afgestoten buiten de Nederlandse 
museumsector.

5  Uitvoering afstoting
Het object wordt door ruil of schenking 
herplaatst bij een ander museum, 
krijgt door ruil, schenking of verkoop 
een nieuwe bestemming buiten de 
museale sector of wordt – in het  
uiterste geval – vernietigd. 

Recht doen aan de collectie
Hoe ervaart Croon het afstotingspro-
ces? ‘Het proces is nog niet volledig 
afgerond, dus het blijft nog even span-
nend, maar tot nu toe ben ik tevreden 
met hoe het gaat. Ons uitgangspunt 
was recht doen aan de collectie. 
Vooralsnog is voor al die objecten die 
als beschermwaardig zijn beoordeeld 
interesse getoond. Er waren enkele 
bijzondere objecten waarvan we het 
heel belangrijk vonden dat die een 
passende museale bestemming zou-
den krijgen, en die zijn ook allemaal 
op een goede plek terechtgekomen.’

‘Er is echter ook een kanttekening 
te maken. Het is goed dat er een 
LAMO is, maar veel is nog niet in de 
praktijk beproefd of uitgewerkt. Zo 
wordt nergens onderscheid gemaakt 
tussen een museum dat volledig ont-
zamelt en een museum dat de kwaliteit 
van de collectie wil aanscherpen en 
alleen enkele objecten wil afstoten. 
De LAMO is gemaakt voor de laatste 
categorie. Verder is het lastig om een 
dergelijk proces te financieren. Het 
kost enorm veel menskracht en geld 
om het conform de regels zorgvuldig 
te doen. Het Mondriaan Fonds heeft 
gelukkig bijgedragen, maar er komt 
veel op het museum neer. Ik hoop in 
ieder geval dat het museale veld later 
baat heeft bij onze ervaringen met dit 
proces en met onze aanbevelingen.’

Reizende tentoonstellingen
Het Bijbels Museum is nog tot en met 
Pinksteren open voor het publiek. 
Vanuit een nieuw kantoor aan de 
Nieuwe Herengracht in Amsterdam 
slaat de organisatie een nieuwe koers 
in door multidisciplinaire tentoonstel-
lingen met eigentijdse verhalen rond 
Bijbelse thema’s te organiseren door 
heel Nederland. Hoe spijtig het af-
scheid van de Cromhouthuizen na 45 
jaar en het uiteenvallen van de verza-
meling ook mogen zijn, Croon ziet ook 
nieuwe kansen op de ingeslagen weg. 
‘De reizende tentoonstellingen, zoals 
Dit is mijn verhaal in 2019, zijn een 
succes. We bereiken nu een groter 
publiek, met nieuwe bezoekers door 
het hele land.’
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Zomaar een dinsdagochtend in het Maurits
huis. Doelloos dwalen langs schilderijen 
zonder er één echt goed te zien. En dan is 
daar opeens Rembrandts voorstelling van 
Saul en David. 

Eigenlijk had ik op dat schilderij altijd alleen 
maar Saul gezien, wat kwam door de dichtende 
kunsthistoricus Jan Emmens. Hij publiceerde 
in 1960 een bundel getiteld Volgens Odo. 
Daarin staat het korte gedicht Meesterwerk:

Wat nu de Saul van Rembrandt betreft,
Mij ontbreekt het wel eens aan een tulband 
    en iemand
Die harp of harpsichord voor mij speelt,
Aan een scepter en aan een bescheiden gordijn
Waarmee ik tranen kan drogen.

Een dergelijke identificatie van een lezer en 
kijker met een Bijbelse persoon kende ik niet  
en ontroerde mij. In het Bijbelboek Samuel II, 1 
worden op verschillende plaatsen verhalen 
verteld over Saul en de musicerende David. 
Dat de koning dikwijls werd bezeten door een 
boze Geest Gods, dat zijn dienaar David hem 
dan kon kalmeren door op zijn harp te spelen. 
Eén keer ging het gruwelijk mis. Saul bleef maar 
razen en tieren totdat hij een speer wierp naar 
de jonge musicus. Gelukkig kon David deze 
aanslag ontwijken.

Rembrandt schildert niet één specifiek ver-
haal uit deze Bijbelse vertellingen over Saul, de 
bezetene met David, de geruststellende musicus. 
Hij maakt er zijn eigen beeldverhaal van. Van 
Sauls verdriet wordt in de Bijbel nergens gerept, 
evenmin als van een gordijn waarmee hij tranen 

kan drogen. De speer is hier niet meer dan een 
attribuut. De koning is alleen. David speelt op 
zijn harp in de rechter benedenhoek van het 
schilderij. De klankkast van de harp scheidt 
hem van Saul en David is kennelijk geheel 
 verloren in zijn muziek.

In zijn jonge jaren had Rembrandt al eens 
de scène van Saul en David geschilderd. Toen 
maakte hij een klein schilderij met een cirkel-
vormige compositie van meerdere figuren, 
waarbij Saul, de geweldenaar, in het midden 
staat. In dit latere schilderij gaat het Rembrandt 
om twee mensen. David speelt voor zichzelf  
en Saul eist de hoofdrol op met zijn onstilbaar 
verdriet. Hoe is het mogelijk dat iemand zo 
 gevoelens kan uitbeelden. 

Die dinsdagochtend in het Mauritshuis zal 
ik niet gauw vergeten. 

Onstilbaar verdriet

Ogenblik 
PROF. DR. H.W. VAN OS
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In 
Culemborg 
verzameld

Het Elisabeth Weeshuis Museum 
in Culemborg laat zijn bezoekers 
kennismaken met het leven van 
weeshuiskinderen vanaf de 16de tot 
in de 20ste eeuw. Minder bekend is 
dat het museum ook een bijzondere 
schilderijencollectie herbergt, 
waaronder enkele stukken van 
grote (kunst)historische waarde. 
In 2018-19 deed Margot Leerink 
met een beurs uit het Ekkart Fonds 
van de Vereniging Rembrandt 
onderzoek naar het ontstaan van 
deze niet eerder systematisch 
bestudeerde verzameling. 

MARGOT LEERINK



In het najaar van 2017 werd ik door 
Nicole Spaans, directeur van het 
Elisabeth Weeshuis Museum, gevraagd 
om onderzoek te doen naar de verza-
meling schilderijen van 1500 tot 1800. 
Naar dit historisch gegroeide ensemble 
was nog nooit eerder grondig en syste-
matisch onderzoek verricht. Ik had toen 
net een tentoonstelling in het museum 
gemaakt over de Memorietafel met 
Elisabeth van Culemborg, Jan van 
Luxemburg en Anthonis van Lalaing, 
toegeschreven aan de werkplaats of een 
navolger van Jan van Scorel. Ik was 
dus bekend met het weeshuismuseum 
en zijn verzameling en had zelf al onder-
vonden dat er nog veel vragen leefden 
over de individuele schilderijen en de 
collectiegeschiedenis. 

Duidelijk was dat het schilderijen-
bezit van het weeshuis niet in een korte 
periode is bijeengebracht, maar door 
de eeuwen heen is gegroeid. Maar hoe, 
wanneer en waarom kwamen de schil-
derijen in het huis terecht, wat is er 
verloren gegaan en wat is het belang 
van de collectie als geheel? Om dat te 
achterhalen ben ik onder andere het 
archief van het weeshuis ingedoken. 
Daar vond ik inventarissen uit de 16de, 
17de en latere eeuwen, aan de hand 
waarvan ik kon reconstrueren welke 
schilderijen wanneer in het weeshuis 
terechtkwamen. Door dit te koppelen 
aan historische gebeurtenissen kwam 
aan het licht waarom dit is gebeurd.

Dat het weeshuis aan het eind van 
de 16de eeuw een kerkelijk schilderij in 
huis kreeg, het Altaarstuk met het 
Laatste Avondmaal van Jan Deys, was 
bijvoorbeeld het directe gevolg van de 
Reformatie: het graafschap werd onder 
graaf Floris I van Pallandt protestants 
en daarmee uiteraard ook de katholieke 
Barbarakerk. De kerk werd op last van 
Floris ontdaan van katholieke uitingen. 

Maar waarheen met een groot drieluik 
met predellakast uit de Sacraments-
kapel? Het weeshuis had plek én was 
een veilige haven. Een ander voorbeeld 
is de Franse bezetting van de stad in het 
rampjaar 1672. Toen werden portretten 
vanuit het door de Fransen bezette 
kasteel van de graven van Culemborg 
naar het weeshuis verhuisd, ook om ze 
in veiligheid te brengen.

Door de collectie als geheel te ver-
gelijken met die van andere weeshuizen 
werd duidelijk dat er in Culemborg  
een voor Nederland unieke situatie is 
ontstaan: een niet voor het weeshuis 
gemaakt ensemble dat al eeuwenlang 
wordt bewaard in het oudste als zodanig 
gebouwde weeshuis van Nederland.

Kasteel van Culemborg
De meeste schilderijen in het weeshuis 
zijn afkomstig uit het kasteel van de 

heren en graven van Culemborg, waar-
van nu alleen nog de fundamenten 
zichtbaar zijn. Daarom nam ik ook deze 
nog nooit eerder onderzochte collectie 
onder de loep, waarbij ik tot verschil-
lende ontdekkingen kwam. In het archief 
van de heren en graven van Culemborg 
vond ik talloze inventarissen van het 
kasteel en rekeningen van 17de-eeuwse 
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Wetenschappelijk onderzoek naar  
de collectie is essentieel, vindt de 
Vereniging Rembrandt. Daarom
verstrekt zij beurzen waarmee jonge 
kunsthistorici het vak kunnen leren.

Het weeshuis  
had plek én was  
een veilige haven

De aanbidding van de herders
Paulus Moreelse
1630. Olieverf op doek, 90 x 137,5 cm
ELISABETH WEESHUIS MUSEUM, CULEMBORG 

Aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar BankGiro 
Loterij Aankoopfonds), het Mondriaan Fonds, 
VSBfonds, Hendrik Muller Fonds, het Prins 
Bernhard Cultuurfonds, de M.A.O.C. Gravin 
van Bylandt Stichting, de Culemborgse  
Gemeenteraad, de Vereniging Vrienden 
van het Elisabeth Weeshuis Museum, de 
Kring Culemborgse Bedrijven en meerdere 
particulieren
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schilders als Jan van Ravesteyn, Michiel 
van Mierevelt en Roelant Savery. Hieruit 
bleek dat de schilderijenverzameling 
van het graafschap onder graaf Floris II 
van Pallandt (1577-1639) enorm toenam 
in omvang. Voor het kasteel verzamelde 
hij meer dan honderd schilderijen; voor 
zijn stadspaleis in Den Haag, het Hof 
van Culemborg, negen kostbare stukken 
van bekende meesters als Paulus 
Moreelse, Gerrit van Honthorst en 
Moyses van Wttenbrouck. Een aantal 
van deze schilderijen bevindt zich nu in 
het weeshuis. Van veel andere werken is 
de huidige locatie niet meer te achter-
halen; ze zijn verdwenen en waarschijn-
lijk verloren gegaan.

Eén schilderij uit de Haagse collectie 
van de graaf, De aanbidding van de 
herders door Paulus Moreelse, is in 2017 
aangekocht door het museum met 
steun van onder andere de Vereniging 
Rembrandt, en hiermee is de eerste 
stap gezet om die collectie weer te be-
trekken bij de Culemborgse. Sommige 
schilderijen heb ik opgespoord in 
Duitsland met hulp van mijn externe 
begeleider Rudi Ekkart. In Meiningen 
vond ik twee levensgrote portretten  
van graaf Floris II van Pallandt en zijn 
vrouw Catharina van den Bergh van  
de hand van Jan van Ravesteyn die in 
de 17de eeuw in de ‘gouden’ zaal van 
het kasteel hingen, en in Braunschweig  
de Triomf van Bacchus van Moyses  
van Wttenbroeck, afkomstig uit het 
stadspaleis in Den Haag. 

Doodsportretten
Het archiefonderzoek bracht veel 
 onbekende feiten naar boven. Zo kwam 
ik meer te weten over de schilder 
Maximiliaan Clinger, die het doods-
portret van graaf Floris II schilderde. 
Van Clinger zijn geen andere werken 
bekend, maar ik vond in het archief dat 

hij de aankleding van het hele kasteel 
heeft verzorgd in verband met de be-
grafenis van de graaf. Bij die gelegen-
heid gaf diens weduwe Catharina hem 
opdracht het doodsportret te schilderen 
en een ander portret van de graaf van 
de hand van Van Mierevelt te kopiëren. 
Voor dit doodsportret werd Clinger  
mogelijk gevraagd om in zijn composi-
tie rekening te houden met het eerdere 
doodsportret van de vader van de graaf, 
zodat de portretten naast elkaar, als 
evenwichtig ensemble getoond zouden 
kunnen worden: Floris I links en Floris II 
rechts. De beide schilderijen hebben 
deel uitgemaakt van een niet compleet 
bewaarde reeks doodsportretten van 
graven van Culemborg die bijna een 
eeuw omvatte. Andere voorbeelden van 
dergelijke reeksen zijn niet bekend.

De nieuwe informatie over schilde-
rijen, makers en opdrachtgevers bleek 
van grote waarde voor de kennis over 
individuele werken en de (portretten)- 
verzameling in het weeshuismuseum 
als geheel. Er ontstond een beter beeld 
van de wijze waarop de schilderijen-
collectie van het weeshuis groeide 
– een tastbaar bewijs van de geschiede-
nis van Culem borg van 1500 tot 1800 
en enkele kunstminnende graven. 

Margot Leerink is kunsthistoricus
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Het onderzoek van Margot Leerink 
mondde uit in een publicatie waarin de 
collectiegeschiedenis, de individuele 
schilderijen en andere bijzondere vondsten 
worden besproken: Margot Leerink,  
In Culemborg verzameld. Schilderkunst  
uit kasteel en weeshuis (1500-1800), 
Primavera Pers, Leiden 2019. 

Doodsportret van Floris I van Pallandt 
Toegeschreven aan Jan Anthonisz. van Ravesteyn
1598. Olieverf op doek, 79,5 x 108 cm
ELISABETH WEESHUIS MUSEUM, CULEMBORG 

Doodsportret van Floris II van Pallandt
Maximiliaan Clinger
1639. Olieverf op paneel, 76,5 x 108 cm
ELISABETH WEESHUIS MUSEUM, CULEMBORG 



 

Lucas Gassel, is dat een naam die we 
moeten kennen?
‘Gassel was een Zuid-Nederlandse schilder, 
afkomstig uit Helmond, en werkzaam in de 
periode tussen Jeronimus Bosch en Pieter 
Bruegel de Oude. Hij was een van de pioniers 
van de landschapsschilderkunst. In zijn 
werk kun je de ontwikkeling volgen van het 
landschap als decor voor religieuze scènes 
tot zelfstandig genre.’

Wat heb je onderzocht?
‘Ik heb mij onder andere gericht op Gassels 
werkwijze. Tot op heden was hierover weinig 
bekend. Dankzij de  onderzoeksbeurs van de 
Vereniging Rembrandt heb ik enkele schilde-
rijen kunnen bestuderen in het atelier van de 
Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL). 
Naast onderzoek met de stereomicroscoop 
is ook gebruik gemaakt van technieken  
als infraroodreflectografie en röntgenfoto-
grafie.’

Wat was je mooiste vondst?
‘Met behulp van infraroodreflectografie zijn 
de uitgebreide schetsen waarmee Gassel 
zijn schilderijen voorbereidde goed in kaart 
gebracht. Die leverden enorm veel informatie 
op. Zijn karakteristieke tekenstijl maakt het 
makkelijker om andere schilderijen toe- of 
af te schrijven. Maar voor mijzelf was de 
 belangrijkste ontdekking dat Gassel echt 
een heel goede schilder was.’

Heb je een favoriet schilderij?
‘Dat is De vlucht naar Egypte in het 
Bonnefantenmuseum, een panoramisch 
landschap waarin je oog meanderend de 
diepte in wordt geleid. De compositie zit heel 
slim in elkaar: in de voorgrond gebeurt wat, 
maar ook in het middendeel daarachter en 
in de achtergrond. Heel typisch voor Gassel. 
Een tweede favoriete werk dat ik goed heb 
leren kennen is het vorig jaar door Museum 
Helmond aangekochte Landschap met het 
offer van Abraham. Dit schilderij is onlangs 
prachtig gerestaureerd en zal voor het eerst 
te zien zijn in de tentoonstelling.’

Waarom naar Helmond?
‘Deze tentoonstelling is een unieke kans om 
de onbekende Gassel te ontdekken en een 
groot deel van zijn bewaarde werk bij elkaar 
te zien. Tentoonstellingen over 16de-eeuwse 
meesters zijn er maar weinig. Ik denk dat  
dit overzicht heel verrassend is, en dat be-
zoekers hierdoor bijvoorbeeld op een andere 
manier naar 17de-eeuwse landschappen 
gaan kijken.’ 

Landschapspionier 
in Helmond

Van 10 maart tot 7 juni is in 
Museum Helmond de ten-
toonstelling Lucas Gassel van 
Helmond. Meester van het land-
schap te zien. Hoofdauteur van 
de catalogus is Anna Koopstra, 
die zich twee jaar lang in het 
werk van Gassel verdiepte. Het 
materiaal-technisch onderzoek 
voor dit project werd gefinan-
cierd met een onderzoeks beurs 
vanuit het Schoufour-Martin 
Fonds van de Vereniging 
Rembrandt.

De vlucht naar Egypte
Lucas Gassel
1542. Olieverf op paneel, 71 x 91 cm
BONNEFANTEN MUSEUM, MAASTRICHT

(in bruikleen van de Rijksdienst voor het  

Cultureel Erfgoed) 
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Rembrandtlid
  persoonlijk

Vroegste kunstherinnering
‘Als kind ging ik vaak naar het 
Museon in Den Haag. Een leuk  
interactief museum voor cultuur  
en wetenschap waar kinderen ook 
nog iets van opsteken.’  

Waarom lid
‘Momenteel woon ik in Amsterdam 
en hier zijn heel veel musea waar  
je met de Rembrandtkaart terecht 
kunt. Veel vrienden zijn ook lid of 
hebben een museumjaarkaart. 
Heerlijk om zo’n kaart te hebben.’ 

Mooiste tentoonstelling 
‘Vorig jaar heb ik de Rembrandt-
tentoonstelling in het Rijksmuseum 
bezocht. Ik was me er helemaal niet 
van bewust dat Rembrandt ook een 
heel groot etskunstenaar was, omdat 
ik hem vooral kende van grote schil-
derijen als de Nachtwacht en de 
Staalmeesters.’  

Museum in Nederland
‘Het liefst ga ik naar het Tropen- 
museum in Amsterdam, een museum 
over wereldculturen. De focus ligt 
hier op de mens in plaats van op de 
klassieke kunst, wat ik erg verfrissend 
vind. Ze hebben leuke exposities, 
zoals What a genderful world. Je kon 
er zien hoe in verschillende landen 
naar gender wordt gekeken, heel in-
teressant. Ook Museum Volkenkunde 
staat hoog op mijn lijstje.’ 

Museum in het buitenland
‘Het Louvre, als gebouw op zich  
al schitterend, en met die enorme 
Jardin des Tuileries erbij kan je dag 
niet meer stuk. Eenmaal binnen- 
gekomen door de merkwaardige  
piramide kan het kunstavontuur  
beginnen.’ 

Indrukwekkendste  
museumervaring
‘Het 9/11 Memorial Museum in New 
York heeft de grootste indruk op mij 
achtergelaten. Het is zo’n museum 
dat je in alle stilte verlaat door het 
aangrijpende verhaal.’ 

Gaan houden van
‘Sinds mijn bezoek aan het Van 
Gogh Museum ben ik van Vincent 
gaan houden. Het deed me wat dat 
hij zulke mooie kunstwerken maakte 
en hier niet de erkenning voor kreeg 
die hij verdiende. Hij had nu eens 
moeten zien hoe hij geadoreerd 
wordt. Er is een animatiefilm over 
hem gemaakt, Loving Vincent, 
waarvoor 65.000 olieverfschilderijen 
zijn gemaakt. Heel cool!’  

Binnenkort gaan zien 
‘Er is een fotografietentoonstelling  
in Antwerpen die ik graag zou willen 
zien, namelijk Stephan Vanfleteren – 
Present in het FOMU. Daar hoor ik 
goede verhalen over. Hij is verlengd 
tot en met april, dus wie weet vind  
ik ergens een moment voor een  
bezoekje aan Antwerpen.’  

Ruim 16.000 leden telt de Vereniging Rembrandt.  
In elk Bulletin stelt zij twee van hen voor. Deze keer 

Linda Arons (23 jaar), studente communicatie-
wetenschap, Rembrandtlid sinds 2017.
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Kritische  
blik op de  
kunstwereld

Seismic Shift toont een  
onheilspellend toekomstvisioen 
van een instortend museum 
voor hedendaagse kunst. In het 
overstroomde gebouw staan zwaar 
beschadigde iconische kunstwerken 
van onder anderen Jeff Koons en 
Damien Hirst. De foto kan als een 
kritische reflectie op de huidige staat 
van de kunstwereld worden opgevat, 
waarin kunst zowel een pronkstuk 
als het object van speculatie is voor 
een select gezelschap superrijke 
verzamelaars. 

Overstromingen zijn een terugkomend motief waarmee 
David LaChapelle (1963) thema’s als vergankelijkheid 
en het hedendaagse consumentisme aansnijdt. Het  
interessante aan de ontwikkeling van de Amerikaanse 
fotograaf is dat hij zijn bekendheid verwierf in de 
mode en muziekindustrie. Hij maakte naam met zijn 
eigenzinnige, kleurrijke en soms controversiële portret
ten van talloze beroemdheden en geldt als een van de 
beroemdste videoclipregisseurs ter wereld. In 2006 
begon hij zich te richten op autonoom werk, waarin hij 
de kapitalistische levensstijl onder de loep neemt en 
zoekt naar een spirituelere zingeving van het leven.  
Zo verbeeldde hij in 2006 een hedendaagse vertaling  
van Michelangelo’s Zondvloed in de Sixtijnse Kapel van 
het Vaticaan. LaChapelle’s zondvloed speelt zich af  
in Las Vegas, hoofdstad van de hebzucht, met op de 
achtergrond Caesars Palace en de logo’s van ingestorte  
ketens zoals Starbucks en Burger King.

MUSEUMDECOR

Het gebouw dat in Seismic Shift op instorten staat is 
The Broad Contemporary Art Museum (BCAM), deel 
van het Los Angeles County Museum of Modern Art 
(LACMA). In dit werk citeert LaChapelle het werk van 
vele hedendaagse kunstenaars die ooit kritiek leverden 
op de consumptiecultuur, maar die daar inmiddels ook 
deel van zijn gaan uitmaken door de hoge prijzen die 
voor hun werk worden betaald. Dat LaChapelle zelf 
evenmin ontkomt aan de kapitalistische structuren  
die de kunstwereld vormgeven, blijkt uit het feit dat 
ook zijn eigen werk in het instortende museum hangt.

Samen met een team van setbouwers maakte 
LaChapelle een fysieke reconstructie van het gerepre
senteerde museumdecor en de kunstwerken. Veel van 
de werken waar LaChapelle aan refereert behoren tot  
de collectie van de filantropen Eli en Edythe Broad, 
ondergebracht in het LACMA totdat de Broads in 2015 

Deluge
David LaChapelle 
2006. Chromogene afdruk
DAVID LACHAPELLE STUDIO, LOS ANGELES
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Van links naar rechts zijn de 
volgende objecten te zien: Nurse of 
Greenmeadow van Richard Prince 
(2002); een met teer besmeerde 
mammoet uit de naast het LACMA 
gelegen La Brea-teerputten; een 
rode Balloon Dog (1995) van  
Jeff Koons; Free and at Leisure-10 
(2004) van Yue Minjun; Tongari-kun 
(Mr. Pointy) (2003-2004) van 
Takashi Murakami; 99 Cent (1999) 
van Andreas Gursky; een zaal 
behangen met het zogenaamde 
Multicolore Louis Vuitton patroon, 

ontstaan na de samenwerking 
tussen Takashi Murakami met  
Marc Jacobs (2003); After the 
Deluge: Museum (What Was Once 
Priceless Is So Again) (2007) van 
David LaChapelle; de lantaarns 
die behoren tot de installatie 
Urban Light van Chris Burden 
(1946-2015); Untitled (Shafted) 
(2008) van Barbara Kruger; 
meerdere werken van Jeff Koons 
waaronder zijn iconische basket-
ballen Three Ball 50/50 Tank  
(Two Spalding Dr J Silver Series, 

Wilson Supershot) (1985); 
meerdere werken van Damien Hirst 
waaronder de ‘spot paintings’, een 
‘spin painting’ en de monumentale 
haai The Physical Impossibility  
of Death in the Mind of Someone 
Living (1991). Daarnaast drijven op 
de voorgrond Louis Vuitton tassen 
en een roze ‘camouflage painting’ 
van Andy Warhol. In het water  
is een portret van Liam Gallagher 
door Elizabeth Peyton te herkennen.
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NIEUWE AANWINST

Seismic Shift
David LaChapelle 
2017. Chromogene afdruk,  
182,9 x 451,7 cm
Bijdrage: € 37.500, waarvan € 27.500  
van het Titus Fonds en € 10.000 van  
het Mr. Rickert J-F. Blokhuis Fund
GRONINGER MUSEUM

Aangekocht met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Titus Fonds  

en haar Mr. Rickert J-F. Blokhuis Fund) en  

de BankGiro Loterij 
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een eigen museum openden in downtown Los Angeles. 
De felrode ijzeren balken zijn een duidelijk kenmerk 
van het gebouw dat ontworpen is door Renzo Piano. 
Na het Centre Pompidou (1977) en de Fondation 
Beyeler (1997) werd Piano een van de meest gevraagde 
museumarchitecten ter wereld. Ook het Groninger 
Museum (1994) is met zijn opvallende gebouwencom
plex van Alessandro Mendini, Michele de Lucchi, 
Philippe Starck en Coop Himmelb(l)au te plaatsen in 
de traditie van iconische architectuur die de norm is 
geworden in het huidige museumlandschap. Naast het 
dreigende gegeven dat er in Groningen daadwerkelijk 
een kans is op een aardbeving ten gevolge van menselijk 
handelen, zijn er meerdere  interessante dwarsverbanden 
te trekken tussen de kunstwerken in Seismic Shift en de 
collectie van het Groninger Museum. 

RECLAME-AFFICHES

Het grensgebied tussen kunst, architectuur, mode en 
reclame ontwikkelde zich onder het directoraat van 
Frans Haks tot een belangrijke focus van de collectie 
van het Groninger Museum. In 1995 kocht hij een vier
tal door LaChapelle gefotografeerde reclameaffiches 
van Diesel aan, waarvan één het befaamde affiche met 
twee kussende matrozen is. Het museum heeft ook 
werk in de collectie van Andy Warhol, die LaChapelle 
als jonge fotograaf in 1984 uitnodigde om voor zijn 
tijdschrift Interview te werken en daarmee zijn carrière 
lanceerde.

Centraal in Seismic Shift zijn rode, zwarte en witte 
teksten in de stijl van Barbara Kruger te herkennen. 
Het woord PICTURE is deel van het citaat ‘If you want a 
picture of the future, imagine a boot stamping on a human 

face — forever’ uit de dystopische roman 1984 van 
George Orwell. Kruger staat bekend om het gebruik 
van krachtige leuzen, vaak gecombineerd met 
zwartwitfoto’s, waarmee zij op kritische wijze de 
draak steekt met de consumptiecultuur en machts
structuren in de maatschappij, zoals te zien op de be
drukte boekentas met de leus Business as usual uit de 
collectie van het Groninger Museum. Daarnaast heeft 
het Groninger Museum ook deelgenomen aan de ver
zamelwoede rondom het werk van Jeff Koons, toen in 
1994 Christ and the Lamb werd aangekocht met steun 
van de Vereniging Rembrandt. Daarmee haalt het 
Groninger Museum met de aanwinst van Seismic Shift 
niet alleen een werk in huis dat een kritische blik 
werpt op de kunstwereld en de dwarsverbanden tus
sen kunst en commercie, maar ook aanleiding vormt 
om de eigen verzameling en verzamelingsmotieven te 
bevragen.  

Anna-Rosja Haveman

Kunsthistoricus

          Seismic Shift  
kan vanwege de aard 
van het materiaal niet  
permanent worden 
 getoond, maar is dit 
jaar te zien tot en met 
30 augustus in de ten-
toonstelling Wat zullen 
de buren zeggen? in het 
Groninger Museum.

After the Deluge: Museum 
(What Was Once Priceless Is So Again) 
David LaChapelle
2007. Chromogene afdruk
DAVID LACHAPELLE STUDIO, LOS ANGELES

Sailors
David LaChapelle
1995. Foto, 34,5 x 54 cm
GRONINGER MUSEUM 
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De kamer met balkon in Spurveskjul
Vilhelm Hammershøi
1911. Olieverf op doek, 51,7 x 61,5 cm
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, ROTTERDAM

Aangekocht in 2014 met steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar 
Maljers-De Jongh Fonds), de BankGiro Loterij 
en een particuliere gift uit Rotterdam

Meer informatie 
Hebt u vragen over nalaten, wilt u advies  
of overweegt u de Vereniging Rembrandt te  
benoemen in uw testament? Kijk voor meer  
informatie op www.verenigingrembrandt.nl.  
Of neem contact op met Leonie Pels Rijcken,  
telefonisch via 070 427 17 20 of per e-mail  
pelsrijcken@verenigingrembrandt.nl. 

 Wat is úw 
verhaal?
 Nalaten aan de Collectie Nederland

Geef uw liefde  
voor kunst door

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 een boeiend verhaal vertelde 
over een schilderij of een beeldhouwwerk. 
Ervaringen die u ook anderen gunt. Daarom 
geeft de Vereniging Rembrandt de mogelijk-
heid mee te verzamelen, want zo wordt het 
beste van wat gemaakt werd en wordt voor  
iedereen toegankelijk. 

Expertise, onafhankelijk, overkoepelend,  
bevlogen. De vier pijlers van de Vereniging 
Rembrandt: een vereniging die al 137 jaar 
musea helpt bij het doen van aankopen (en 
sinds enkele jaren ook onderzoek en restau- 
raties). Want niets van wat nu allemaal te  
zien is, kwam of komt vanzelf in een museum  
terecht, of dat nu gaat om een middeleeuws 
altaarstuk of om De kamer met balkon in 
Spurveskjul van de Deense schilder Vilhelm 
Hammershøi.

De Vereniging Rembrandt maakt deze  
onmisbare aanwinsten mogelijk, dankzij de 
contributies, giften, erfenissen en legaten.  
Zo kunt u met een nalatenschap ook een eigen 
Fonds op Naam oprichten waarbij u de naam 
van het fonds en de doelstelling zelf bepaalt. 
Om zo een dierbare blijvend te herinneren, een 
familienaam in stand te houden of te blijven 
helpen verzamelen in een gebied dat u aan 
het hart gaat.

Zo is aan iedere nalatenschap een verhaal 
verbonden dat verteld zal blijven worden.  
Wat is uw verhaal? 
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Wie nu nog een karakteristiek werk 
van Max Beckmann wil bemachtigen, 
moet een wel heel goed gevulde por
temonnee hebben. Dat werd in 2017 
weer eens bevestigd toen Beckmanns 
Hölle der Vögel voor omgerekend 
ruim € 40 miljoen werd geveild. Dat 
Muse um Boijmans Van Beuningen er 
nog geen tien jaar eerder in slaagde 
een eersteklas portret van de grote 
Duitse expressionist te bemachtigen, 
was mede te danken aan het kleine 
meisje op het schilderij. 

In 1937 vluchtte Max Beckmann  
(1884-1950) vanuit nazi-Duitsland naar 
Nederland. Directe aanleiding voor zijn 
vertrek was de beruchte tentoonstelling 
Entartete Kunst, waar zijn werk ruim was 
vertegenwoordigd als voorbeeld van 
gedegenereerde, moreel verwerpelijke 
kunst. Beckmann had met zijn vrouw 
verder naar Amerika willen reizen, maar 
omdat zij geen visum kregen, bleven zij 
tijdens de oorlogsjaren noodgedwongen 
in Amsterdam. Daar sloten zij vriend-
schap met de kunsthandelaar Helmuth 
Lütjens en zijn vrouw Nelly, die hen zo nu 
en dan ook onderdak boden in perioden 
waarin de Beckmanns zich onveilig 
voelden.

Beklemmende uitstraling 
Tijdens een van die bezoeken maakte 
Beckmann potloodschetsen van de 
kunsthandelaar en zijn gezin. Later bleek 
hij die schetsen te hebben gebruikt voor 
een schilderij. Hij beeldde de  familie 
Lütjens af in een ondiepe, schaars ver-
lichte ruimte, die het portret in combi-
natie met de krappe omkadering een 
beklemmende uitstraling geeft. Lütjens 
was verrast toen hij het zag en kocht 
het onmiddellijk. Dat was een geluk voor 
Beckmann, wiens expressieve ‘Duitse’ 
kunst ondanks zijn grote naam tijdens 

en ook na de bezettingsjaren niet zo 
gewild was in Nederland. Toen Lütjens in 
1950 schilderijen van Beckmann te koop 
aanbood aan J.C. Ebbinge Wubben,  
de toenmalige directeur van Museum 
Boymans, durfde die het niet aan  
–  iets waar hij zich later de haren voor 
uit het hoofd zou trekken.

Nieuwe kans
In 2008 kreeg het museum opnieuw de 
kans om een werk van Beckmann te 
kopen. Deze keer was het niet Helmuth, 
maar zijn dochter Annemarie Lütjens 
die een schilderij aanbood: het familie-
portret waarop zij zelf als jong kind was 
afgebeeld en dat meer dan 60 jaar bij 
de familie had gehangen. De kinderen 
Lütjens vonden dat het schilderij een 
plaats in een openbare verzameling in 
Nederland verdiende en kozen ervoor 
het museum in Rotterdam als eerste te 
benaderen, vanwege de goede band 
die hun vader indertijd met directeur 
Ebbinge Wubben had. De in 2014 over-
leden Ebbinge Wubben heeft de aan-
koop nog mogen meemaken en was 
opgetogen over deze aanwinst voor  
zijn museum, waarmee een in zijn ogen 
 ‘onvergefelijk tekortschieten’ was  
goedgemaakt. 

          Het Portret van de familie 
Lütjens is met de voorstudies tot en 
met 29 maart te zien in de tentoon-
stelling Meesterlijk! Vier eeuwen 
teken- en schilderkunst in de 
Kunsthal in Rotterdam. 

Portret van de familie Lütjens
Max Beckmann
1944. Olieverf op doek, 179,5 x 85 cm
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, 

ROTTERDAM

Aangekocht in 2008 met steun van de Vereniging 
Rembrandt, de familie Lütjens, de BankGiro 
Loterij, de Familiestichting Nolst Trenité, de  
G.Ph. Verhagen Stichting, de gemeente Rotterdam, 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Marlene Dumas, het ministerie van OCW,  
het ministerie van Financiën, het Mondriaan 
Fonds, het Fonds 21, de Stichting Bevordering 
van Volkskracht, de Stichting Nationaal Fonds 
Kunstbezit, F.J. de Visser en het VSBfonds

Van ons allemaal 
sinds 2008
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STRAATLANTAARNS

In 1668 diende Jan van der Heyden bij het 
stadsbestuur van Amsterdam een plan in 
‘om bij duystere nachten de gehele Stad met 
lichten te voorsien’. De bestaande lantaarns, 
met een rond model waarbij gebruik werd 
gemaakt van been in plaats van glas, walm
den en brandden onregelmatig. Na lang 
 experimenteren kwam Van der Heyden  
tot een vierkant model, vervaardigd uit 
glas en metalen strips. Goede ventilatie, 
aanpasbare oliereservoirs en een nieuwe 
samenstelling van de olie zorgden ervoor 
dat de nieuwe lantaarns onder alle weers
omstandigheden helder bleven branden. 
Door slim gebruik te maken van houten 
mallen en metalen sjablonen was de uit
vinder bovendien in staat om de straatlan
taarns in grote aantallen te produceren.  
In 1669 stemde het stadsbestuur in met  
het plan en kort daarna werd Jan van der 
Heyden benoemd tot  ‘opsigter en directeur 
der bij nagt ligtende lantarens’. Tien jaar 

Jan van der Heyden (1637-1712) was een 
homo universalis die behalve als schilder van 
stadsgezichten ook een bijzonder succesvol 
uitvinder was. Zo ontwierp hij een nieuwe 
straatlantaarn en deed hij revolutionaire 
aanpassingen aan de brandspuit. Recent 
slaagden het Stadsarchief Amsterdam en 
het Amsterdam Museum erin om een unieke 
 collectie tekeningen, publicaties en historische 
objecten te verwerven die eeuwenlang bewaard 
is door nazaten van de kunstenaar.

DubbeltalentDubbeltalent

NIEUWE AANWINST
Collectie Jan van der Heyden
Jan van der Heyden en anderen
1659-eerste helft 18de eeuw. Div. materialen
Bijdrage: € 300.000, waarvan € 59.500 uit 
het KOG-Vereniging Rembrandt Fonds, 
€ 50.000 uit het Themafonds Prenten en 
Tekeningen en € 20.000 uit het Kruger Fonds
STADSARCHIEF AMSTERDAM

Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt 

(mede dankzij haar KOG-Vereniging Rembrandt 

Fonds, haar Themafonds Prenten en Tekeningen  

en haar Kruger Fonds), het Mondriaan Fonds, de 

 gemeente Amsterdam, de Stichting Vrienden Stad-

sarchief Amsterdam en de Stichting Genootschap 

Amsterdam Museum

’t Licht der Lamplantaarens 
Jan van der Heyden
1679. Manuscript met illustraties, pen in bruine inkt, 
grijs gewassen, 415 x 265 mm
STADSARCHIEF AMSTERDAM



Blussen van een stadsbrand bij nacht
Jan van der Heyden
ca. 1680. Zwart krijt, pen in bruine inkt, 
grijs gewassen, 321 x 450 mm
STADSARCHIEF AMSTERDAM



later legde Van der Heyden zijn uitvinding 
vast in een prachtig verzorgd handschrift, 
voorzien van eigenhandige illustraties. Alle 
aspecten van de nieuwe uitvinding komen 
hierin aan bod: van de ideale afstand tussen 
twee lantaarnpalen tot aan de inhoud van 
het olie reser voir. Fascinerend zijn met name 
de technische tekeningen waarmee de auteur 
licht  op brengst en schaduwwerking heeft 
 geïllustreerd. 

SLANGBRANDSPUITEN

In een dichtbevolkte stad als Amsterdam 
lag brandgevaar altijd op de loer. Met name 
de verwoestende brand die in de nacht van 
6 op 7 juli 1652 het Oude Stadhuis in de  
as legde – en die Jan van der Heyden als 
15jarige jongen meemaakte – stond in het 
collectieve geheugen gegrift. Bij de bestrij
ding van branden werd gebruik gemaakt 
van duizenden leren blusemmers die ver
spreid door de stad werden bewaard. Tussen 
1654 en 1660 waren bovendien zestig brand
spuiten van Duitse makelij aangeschaft.  
Bij deze apparaten spoot het water uit een 
metalen mondstuk dat direct op de brand
spuit gemonteerd was. Hierdoor moest de 
spuit dicht bij het vuur geplaatst worden 
om de brandhaard te bereiken. Het water 
moest bovendien met emmers naar de 

brandspuit worden gebracht. Omstreeks 
1670 kwamen Jan van der Heyden en zijn 
broer Nicolaas met een oplossing waardoor 
de aanvoer van het water werd vereen 
voudigd en de brandhaard makkelijker te  
bereiken was. Hun uitvinding betrof ‘een 
buygelijke buys, om haar gedaante een 
Slang genaamd, die men kan verlangen 
[verlengen] naar eysch en welgevallen‘.  
De brandslang was geboren! In 1673 werden 
beide broers benoemd tot ‘opsienders van 
stadts brandspuiten en brantgereetschap’.  

Een uitzonderlijke tekening in de collectie 
toont het blussen van een stadsbrand bij 
nacht. De brandweerlieden maken gebruik 
van lantaarns en fakkels aan lange stokken 
om hun werkzaamheden bij te lichten. 
Mogelijk illustreert deze tekening een 
maatregel die in 1679 door het stadsbestuur 
werd aangenomen: ‘dat bij eijder spuijt  
behoorden te sijn 2 flambeaus [toortsen], 
een bij de spuyt en een bijde waterkant, om 
daar mede voor te komen de onheylen die 
door gebreck van light comen te ontstaan’. 
Opmerkelijk is de allegorische scène in de 
linkerbovenhoek. De godin Vesta belicht 
door middel van een fakkel de inhoud van 
een brandspuithuisje. Verspreid over de 
stad stonden verschillende van deze berg
plaatsen waarin de brandspuit en andere 
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Model van een 
 slangbrandspuit  
met toebehoren
Jan van der Heyden
Eind 17de / begin 18de 
eeuw (?). Div. materialen 
AMSTERDAM MUSEUM
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Dwarsdoorsnede van een brandend huis met spuitgasten
(Voorstudie voor het Brandspuitenboek van 1690)
Jan van der Heyden
ca. 1690. Zwart krijt, pen in bruine inkt, grijs gewassen,  
doorgegriffeld, 340 x 461 mm
STADSARCHIEF AMSTERDAM
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blusmaterialen werden bewaard. Het heeft 
er alle schijn van dat deze tekening bedoeld 
was als ontwerp voor een (nooit uitgevoerde) 
prent. Dat Jan van der Heyden voor zijn 
slangbrandspuit een bredere afzetmarkt 
dan alleen Amsterdam in gedachten had, 
blijkt uit het feit dat in de achtergrond van 
het verder fictieve plein een deel van het 
stadhuis van Haarlem is afgebeeld.

PUBLICATIE

In 1690 publiceerden Jan van der Heyden 
en zijn zoon, Jan van der Heyden de Jonge 
(16621726), hun magnum opus. In deze 
Beschryving der nieuwlijks uitgevonden en 
geoctrojeerde slang-brand-spuiten, en haare 
wyze van brand-blussen worden alle branden 
beschreven die zich in Amsterdam hadden 
voorgedaan vanaf de brand in het oude 
stadhuis in 1652. Vader en zoon wilden 
hiermee aantonen dat branden sinds de 
 introductie van de slangbrandspuit veel 
sneller onder controle waren en de kosten 
van de schade hierdoor aanzienlijk waren 
gedaald. Dit werk werd rijk geïllustreerd 
met tal van prenten waarop het blussen 
van branden te zien is of de situatie na de 
brand is afgebeeld. 

Veel tekeningen die van Jan van der 
Heyden bewaard zijn gebleven, hebben 
 betrekking op deze publicatie. Ook in de 
recent door Amsterdam verworven collectie 
bevinden zich drie voorstudies voor prenten 
in dit boek. Het onbetwiste hoogtepunt is 
de tekening waarmee het verschil tussen 
de oude en nieuwe brandspuiten is geïllus
treerd. Door een ingenieus geconstrueerde 
dwarsdoorsnede kijken we naar binnen in 
een groot brandend huis waar brandweer
lieden druk bezig zijn met blussen. Links 
zien we de oude brandspuit met het vaste 
spuitstuk waarmee alleen de gevel kan 
worden bereikt. Rechts zien we de nieuwe 
brandspuit in actie. Dankzij het gebruik 
van de flexibele brandslang kunnen via de 
trap alle vertrekken goed worden bereikt. 

Met behulp van ladders wordt er zelfs door 
vensters en schoorstenen water naar binnen 
gespoten. Van der Heyden heeft de inrichting 
van de verschillende vertrekken gedetailleerd 
weergegeven en geeft daarmee een beeld 
van de laat 17deeeuwse wooncultuur, net 
als de beroemde poppenhuizen uit die tijd.

ZO VADER, ZO ZOON

Na de dood van zijn oom Nicolaas in 1682 
werd Jan van der Heyden de Jonge naast 
zijn vader aangesteld als opzichter van de 
brandspuiten van Amsterdam. In 1699 
kwam hier ook nog de functie bij van 
‘Generale Opzigter van der Wateren en 
Sluyzen der Stadt’. Zijn ervaringen als uit
vinder en als watermanager kwamen van 
pas bij de opdracht die hij in 1703 aannam. 
In de nacht van 5 op 6 april 1702 veroor
zaakte een zware storm verschillende dijk
doorbraken tussen Amsterdam en Muiden. 
Na de ramp werd Jan van der Heyden de 
Jonge door het stadsbestuur gevraagd om 
de toestand van de dijk te onderzoeken en 
aanbevelingen te doen voor versteviging. 
In de nu verworven collectie bevindt zich 
een handgeschreven verslag getiteld: Berigt 
van den jegenwoordigen toestand van de zee-
dijk tussen Amsterdam en Muijden. Dit hand
schrift diende als voorbeeld voor een ge
drukte versie die in hetzelfde jaar in kleine 
kring werd verspreid. Na een beschrijving 
van de toestand ter plekke volgen uit
gebreide plannen voor een ingrijpende 

Dwarsdoorsnede van een brandend huis met spuitgasten
(Voorstudie voor het Brandspuitenboek van 1690)
Jan van der Heyden
ca. 1690. Zwart krijt, pen in bruine inkt, grijs gewassen,  
doorgegriffeld, 340 x 461 mm
STADSARCHIEF AMSTERDAM

Het is goed  
mogelijk dat  
grote delen van  
de historische 
binnenstad hun 
voortbestaan  
aan Van der 
Heyden te  
danken hebben
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 renovatie van de dijk. In de financiële  
verantwoording schrijft Van der Heyden 
dat zijn plan weliswaar een flinke investe
ring vergt, maar dat de verstevigde dijk de 
kans op nieuwe doorbraken aanzienlijk ver
kleint. Naast technische tekeningen bevat 
het handschrift twee prachtige gezichten 
van de dijk die in mei 1703 ‘naar het leven’ 
getekend werden. Zij laten zien dat Jan van 
der Heyden de Jonge, net als zijn vader, 
over aanzienlijk tekentalent beschikte. 
Bovendien zijn het de enige tekeningen  
die met enige zekerheid aan hem kunnen 
worden toegeschreven.

KOSTBAAR FAMILIEBEZIT

Het belangrijkste deel van de collectie, 
waaronder ook de twee vroegst bekende 
werken van Jan van der Heyden – twee 
 intieme portretjes die de kunstenaar kort 
voor zijn huwelijk met Sara ter Hiel maakte 
van zijn toekomstige zwager Samuel ter Hiel 
en diens vrouw Jacomijntje van der Plas –  
is eeuwenlang vererfd binnen de familie 
Brants. Dit zijn nakomelingen van Jan Brants 
en Sara van der Heyden, de dochter van Jan 
van der Heyden de Jonge. Aan het begin 
van de 20ste eeuw kwam de verzameling 
terecht bij mr. Anton Cornelis van Eck 
(18981960), wiens moeder een Brants was. 

Hij interesseerde zich bijzonder voor zijn 
beroemde voorvader en wijdde verschil
lende publicaties aan hem. In 1937 vond in 
het Amsterdamsch Historisch Museum,  
het tegenwoordige Amsterdam Museum, 
een tentoonstelling plaats over Jan van der 
Heyden waarvoor Van Eck het grootste 
deel van zijn verzameling uitleende. Een 
schaalmodel van een slangbrandspuit en 
het familiewapen van Jan van der Heyden 
en Sara ter Hiel waren sindsdien in bruik
leen van het museum. Dankzij deze aan
koop blijven de objecten voor het museum 
behouden.

Dankzij de belangrijke steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar 
KOGVereniging Rembrandt Fonds, haar 
Themafonds Prenten en Tekeningen en 
haar Kruger Fonds) kunnen het Stadsarchief 
Amsterdam en het Amsterdam Museum 
het verhaal vertellen van de veelzijdige Jan 
van der Heyden, wiens belang voor 
Amsterdam nauwelijks te overtreffen is: 
het is goed mogelijk dat grote delen van de 
historische binnenstad hun voortbestaan 
aan Van der Heyden te danken hebben. 

Jan de Klerk

Conservator Stadsarchief Amsterdam

Twee gezichten van de dijk 
tussen Amsterdam en Muiden
Jan van der Heyden de Jonge
1703. Pen in bruine inkt, grijs 
gewassen, 327 x 420 mm
STADSARCHIEF AMSTERDAM

Portretten van Samuel ter Hiel en Jacomijntje  
van der Plas 
Jan van der Heyden
1659. Potlood op perkament, elk 180 x 130 mm
STADSARCHIEF AMSTERDAM
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Rembrandtlid
  persoonlijk

Vroegste kunstherinnering
‘Pierre Janssen hield ons op zondag-
avonden in zwart-wit ademloos  
gekluisterd aan de buis. Welke kunst-
werken hij besprak herinner ik me 
niet meer, maar door wat hij vertelde 
kwam de kunst tot leven.’

Waarom lid
‘Ik kende de Vereniging Rembrandt 
van de bordjes in musea, maar had 
lang de indruk dat het een heel  
besloten club was. Tja, hoe gaat 
dat, iemand tipte mij en toen werd  
ik lid. Ik ben er trots op om deel uit  
te maken van een vereniging waarin 
zulke eminente kunstkenners wel-
overwogen besluiten nemen over 
steun bij aankopen.’

Interessantste aankoop
‘Het zwaard van Ommerschans in 
het Rijksmuseum van Oudheden. 
Esthetisch prachtig en omgeven 
door een waas van mystiek.’

Favoriet kunstwerk
‘De buste van Nefertiti in Berlijn.  
De Mona Lisa van 3500 jaar geleden 
maar dan nog mooier. Een beetje 
ironie, een beetje verhevenheid,  
een beetje menselijkheid.’

Museum in Nederland
‘Museum Voorlinden. Een gebouw met 
een onwaarschijnlijk mooi ontwerp  
à la Fondation Beyeler in Basel, dat 
bovendien prachtig gelegen is.’ 

Mooiste tentoonstelling
‘In 2010 was er een tentoonstelling in 
Antwerpen met 25 werken van Anselm 
Kiefer uit de verzameling van Hans 
Grothe. Dat was overwacht over-
donderend. Kiefer is mijn favoriete 
kunstenaar, over hem zou ik wel  
een grote overzichtstentoonstelling 
willen zien.’

Aanstormend talent
‘Levi van Veluw. In Marres in 
Maastricht zag ik een tentoonstel-
ling van hem met donkere ruimtes  
en geometrische vormen, werk vol 
zeggingskracht. Deze gedreven  
kunstenaar is uitermate geschikt om 
het Nederlandse paviljoen op de 
Biënnale in Venetië in te richten.’

Meer zien in musea
‘Ik zie wel wat in de Circle Line, een 
idee waar Jaap Polak een paar jaar 
geleden mee kwam. Hij pleitte er-
voor om collecties van verschillende 
musea te clusteren in tien topmusea, 
bijvoorbeeld rond een bepaalde 
kunstenaar of een thema. Een prik-
kelende gedachte, die past bij het 
denken over de Collectie Nederland.’
 
Droomaankoop
‘Searching for Utopia, een sculptuur 
van een gigantische schildpad door 
Jan Fabre die in 2011 op de Amster-
dam Sculptuur Biënnale was te zien. 
Destijds lukte het nét niet om dit werk 
aan te kopen, maar het zou een 
droomaankoop voor ArtZuid zijn 
wanneer dat alsnog gebeurde.’ 

Ruim 16.000 leden telt de Vereniging Rembrandt.  
In elk Bulletin stelt zij twee van hen voor. Deze keer 
Harm Lammers (66 jaar), gepensioneerd klinisch 

psycholoog, Rembrandtlid sinds 2014.
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Uit de bibliotheek van Pompejus Occo

Vijf eeuwen geleden schreef de 
Amsterdammer Pompejus Occo zijn 
naam en adres in twee manuscripten 
voor privédevotie in zijn bezit. ‘Dit 
boek hoert poppius occo tamsterdam 
int paradys’, luidt een van die notities. 
Het Paradijs was de naam van Occo’s 
huis tussen Kalverstraat en Rokin. 
Anno 2020 zijn beide manuscripten 
terug in Amsterdam, in het Allard 
Pierson, op een steenworp afstand  
van waar Het Paradijs stond.

Over particulier boekenbezit in Amsterdam 
vóór de 17de eeuw is maar weinig bekend. 
Opmerkelijk zijn daarom de al aangehaalde 
notitie in een getijdenboek en twee soortgelijke 
notities in een gebedenboek: ‘liber Pompeij 
occo civis Amstelredamensis’ (Dit boek is van 
Pompejus Occo, burger van Amsterdam) en 
‘Dit boeck hoert tamsterdam int paradijs 1525’. 
Deze eigendomsinscripties maken de onlangs 
aangekochte manuscripten voor het Allard 
Pierson, de erfgoedinstelling van de Univer
siteit van Amsterdam, extra interessant.

De handschriften, beide op perkament, zijn 
tussen 1490 en 1520 gemaakt in Vlaanderen. 
Ze zijn rijk voorzien van gedecoreerde initialen 
en margeversiering met zogenaamde Gents
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Brugse strooiranden. Het getijdenboek bevat 
bovendien vijf bladgrote miniaturen, dertien 
initialen met miniatuurtjes met de maagd 
Maria, de vier evangelisten en scènes uit het 
leven van Jezus, en twaalf medaillons met 
scènes uit het dagelijks leven, ter illustratie 
van de kalender.

Beide manuscripten zijn niet lang na hun 
vervaardiging in bezit gekomen van de welge
stelde en invloedrijke bankier Poppe Okkesz 
alias Pompejus Occo (1483–1537). Occo had 
in zijn huis Het Paradijs, een plaats van  
samenkomst voor kunstenaars en humanisten, 
een bibliotheek die volgens een tijdgenoot 
meer dan duizend banden telde. Zijn biblio
theek weerspiegelde het groeiende stedelijk 

bewustzijn van de Amsterdamse burgerij  
in de 16de eeuw. 

Wij kenden maar heel weinig boeken uit 
Occo’s bibliotheek: een 13deeeuws bijbeltje 
in het NoordHollands Archief en een fraai 
muziekhandschrift in de Koninklijke 
Bibliotheek van België. Daar zijn de twee 
aangekochte manuscripten nu bij gekomen. 
Met deze verwerving krijgen we meer zicht 
op het boekenbezit van particulieren in 
Occo’s tijd, een witte plek in de geschiedenis 
van het boek. 

Klaas van der Hoek

Conservator handschriften Allard Pierson

Uit de bibliotheek van Pompejus Occo

Portret van Pompejus Occo
Dirck Jacobsz, ca. 1531
Olieverf op paneel, 66,5 x 55,1 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

NIEUWE AANWINST

Getijdenboek in het Latijn
Vlaanderen (Gent?), ca. 1500–1520
Manuscript op perkament, 145 bladen, 
11,5 x 8,5 cm

Gebedenboek in het Latijn
Vlaanderen, ca. 1490–1510
Manuscript op perkament, 155 bladen, 
10,5 x 7,5 cm
ALLARD PIERSON, AMSTERDAM

Bijdrage: € 100.000, waarvan € 15.000 
uit het Drs. H.B. Philipp Fonds, € 10.000 
uit het Themafonds Middeleeuwen 
en Renaissance en € 65.000 uit het 
BankGiro Loterij Aankoopfonds.

Aangekocht met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Drs. H.B. 

Philipp Fonds, haar Themafonds Middeleeuwen 

en Renaissance en haar BankGiro Loterij 

Aankoopfonds), het Mondriaan Fonds, het 

Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds en de 

Vrienden van het Allard Pierson.

Getijdenboek van Pompejus Occo 
(links). Miniatuur met Maria met  
Kind en de eerste bezitter van het  
manuscript, bij een gebed tot Maria. 

Gebedenboek van Pompejus Occo 
(boven). Begin van een aanhaling uit 
het Evangelie van Johannes.
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Een spannende 
avond aan de 
Stadhouderslaan

Het is wachten. Aan tafel zitten mijn collega’s van de afdeling  
toegepaste kunst. Via een livestreamverbinding volgen wij op 
een mobiele telefoon de gebeurtenissen in de veilingzaal in 
Parijs. Stap voor stap naderen we het lotnummer waar alles om 
draait vanavond: nummer 24. Het is niet de eerste keer dat ik  
op een veiling bied, en ik wacht dan ook op het gebruikelijke  
telefoontje vanuit de veilingzaal, meestal zo’n zes lotnummers 
van tevoren. Maar nu blijft de telefoon stil. Bij nummer 19 krijg 
ik het te kwaad; snel check ik nog eens mijn email met de be
vestiging van onze telefonische bieding. Klopt alles wel? Dan, bij 
lotnummer 21, rinkelt het toestel. En het laatste onderdeel van 
het avontuur kan nu beginnen.

De dagen voorafgaand aan 11 december is alles in een stroom
versnelling gekomen. Lotnummer 24 staat getaxeerd in de veiling
catalogus voor een richtprijs van € 150.000250.000. Twee dagen 
voor de veiling lijkt alles als een puzzel in elkaar te passen: de 
zeldzaamheid van de objecten, de uitzonderlijke kwaliteit, de in
drukwekkende herkomst en de goede conditie maken dit tot een 
unieke kans. Dit is eens en nooit meer. Vast en zeker zijn we niet 
de enigen die dat beseffen. De richtprijs is dan ook bewust laag 
gehouden om zoveel mogelijk kopers naar Parijs te lokken. Maar 
tot hoe hoog moeten we gaan? En hoe snel kun je de fondsen 
overtuigen van het nationale belang van deze aankoop? 

Hij wordt nog maar zelden gebruikt: het vaste 
telefoontoestel op mijn bureau. Al jaren staat 
hij trouw paraat, maar iedereen weet dat ze mij 
beter op mijn mobiele nummer kunnen bereiken. 
Maar die avond van 11 december niet. Nog nooit 
heb ik zoveel waarde gehecht aan een vaste lijn. 
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Onderzijde  
bloemenpiramide

NIEUWE AANWINST

Paar bloemenpiramides
Delft, niet gemerkt
ca. 1690 (de topsegmenten van Chinees porselein: 
ca. 1700). Tinglazuur aardewerk, H 153 cm
Bijdrage: € 569.000, waarvan € 169.000 uit  
het Nationaal Fonds Kunstbezit en € 55.000  
uit het Van Rijn Fonds 
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

Aankoop gesteund door de Vereniging Rembrandt  

(mede dankzij haar Nationaal Fonds Kunstbezit  

en haar Van Rijn Fonds), het Mondriaan Fonds,   

Fonds Kunstmuseum en de BankGiro Loterij.

LIGGENDE LEEUWEN

Stelt u zich eens voor: u bent een van de bestuursleden die de 
aanvraag moet beoordelen. Wij vragen uw steun voor een uit
zonderlijk paar Delfts aardewerk bloemenpiramides uit de late 
17de eeuw. De torens zijn elk opgebouwd uit negen segmenten, 
nauwkeurig passend en rustend op vier sirenenachtige, in een 
krul eindigende figuren, op een voetstuk dat wordt ondersteund 
door vier liggende leeuwen met een wereldbol, met een totale 
hoogte van maar liefst 153 cm. Helemaal compleet zijn de  
piramides niet: van één toren missen de twee kleinste comparti
menten en de twee toppen zijn niet origineel, maar 18deeeuws 
Chinees porselein. Maar uitzonderlijk zijn ze. Collega Bao Fei is 
naar Parijs gereisd om ter plekke nauwkeurig de conditie van  
de objecten te inventariseren. 

Tot nu toe waren er slechts twee van zulke paren bekend. 
Eén set bevindt zich in het Victoria and Albert Museum in 
Londen, de andere in het Rijksmuseum. Verspreid over verschil
lende collecties in Tsjechië zijn daarnaast nog drie individuele 
piramides bewaard gebleven. Alle torens zijn gedecoreerd met 
patronen geïnspireerd op Chinees porselein. De paren in Londen 
en Amsterdam hebben een decoratie met figuren in interieurs 
en twee torens in Tsjechië met een vrouw en kind in cartouches. 
Slechts één van de torens heeft dezelfde beschildering als de nu 
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aangeboden set. Het is een schitterende decoratie in blauw,  
met vogels, rotsen en bloemen in Chinese Wanlistijl. 

Het feit dat dit paar op de markt is gekomen, was voor ons  
– en alle experts met ons – een grote verrassing. Het doet ons  
realiseren dat dit vermoedelijk de laatste kans is om zo’n be
langrijke toevoeging te kunnen doen aan de rijke verzameling 
Delfts aardewerk van Kunstmuseum Den Haag. De bloemen
piramides vormen het hoogtepunt van wat er ooit is geprodu
ceerd aan aardewerk bij de plateelbakkers in Delft. Zowel qua 
vakmanschap als verschijning zijn dit de meest spectaculaire 
Delfts aardewerken objecten die er bestaan. Monumentale  
piramides in obeliskvorm werden onder meer gemaakt in op
dracht van prinses Mary II Stuart (16621695), waarvan enkele 
exemplaren in Hampton Court Palace bewaard zijn gebleven. 
Waarschijnlijk werd het huidige stel oorspronkelijk bekroond 
door een buste van Mary, evenals de torens in het Victoria and 
Albert Museum. Of ook dit stel in opdracht van het stadhou
derlijk koningspaar Willem en Mary is gemaakt, is niet met  

Bloemenpagode
Adrianus Kocx, toegeschreven aan
ca. 1700. Tinglazuuraardewerk, H 150 cm
PALEIS HET LOO, APELDOORN

Aangekocht in 1988 met steun van de  
Vereniging Rembrandt

Sinds 1899 
gesteund door 
heel Nederland

Bloemenhouder
Maker onbekend (China, Kangxi-periode)
ca. 1675-1725. Porselein, H 41,5 cm
GRONINGER MUSEUM

Verworven uit een legaat in 1899 met  
steun van de Vereniging Rembrandt 

Fo
to

’s
 G

er
ri

t 
Sc

h
re

ur
s

46   2020 # 1   



47   2020 # 1   

zekerheid te zeggen. Het is een interessant gegeven dat de nu 
aangeboden bloemenpiramides allebei een exact passende  
top hebben van vroeg 18deeeuws Chinees porselein. Het zegt 
ons iets over de objectgeschiedenis en voegt een ander belang
rijk verhaal toe aan het paar. Dit is het verhaal over de wissel
werking tussen China en Nederland in de 18de eeuw, over  
wederzijdse beïnvloeding, innovatie en marktwerking tussen 
Oost en West.

ADELLIJKE HERKOMST

De bloemenpiramides bezitten een uitstekende Franse,  
adellijke herkomst. Het paar is rechtstreeks afkomstig uit de 
collectie van de familie Ribes en was voordien sinds de 18de 
eeuw in bezit van de Franse adellijke familie Du Puget. Deze 
adellijke herkomst geeft bovendien een extra dimensie aan het 
koninklijke karakter van de twee piramides. Daarmee zal het 
paar een sleutelrol vervullen in de aanstaande tentoonstelling 
Koninklijk Blauw, die in samenwerking met Paleis Het Loo dit 
voorjaar in Kunstmuseum Den Haag te zien zal zijn. 

Kunstmuseum Den Haag koestert een van de grootste verza
melingen Delfts aardewerk. Aan de basis van deze verzameling 
ligt de privéverzameling van de heer Van der Burgh (18451904), 
die 530 objecten aan het museum legateerde. De collectie Van 
der Burgh had als zwaartepunt 18deeeuws gekleurd Delfts  
aardewerk. Deze verzameling vormde het vertrekpunt voor de 
uitbreiding van onze verzameling oude kunstnijverheid, met 
onder meer Chinese en islamitische keramiek. In 2019 kreeg 
Kunstmuseum Den Haag de collectie De Lavino in langdurig 
bruikleen. Deze unieke verzameling, van de in 2005 overleden 
kunstverzamelaar Meijer Lavino, was afgelopen najaar voor het 
eerst publiekelijk te zien, en bevat bijna het gehele assortiment 
van de Delftse plateelbakkers uit de periode 16601820. 
Hiermee beheert het museum een verzameling van in totaal 
meer dan 2000 voorwerpen Delfts aardewerk. Jarenlang heeft 
het museum wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dit deel 
van de collectie. Dit resulteerde onder andere in 2007 in de  
publicatie over Delftse bloemenhouders: Vazen met tuiten.  
300 jaar pronkstukken door Marion van AkenFehmers. 

SPOEDOVERLEG 

Alles bij elkaar deed ons realiseren dat het oorspronkelijke  
bedrag dat wij dachten nodig te hebben waarschijnlijk niet  
toereikend zou zijn. Aanvankelijk probeerden wij een financie
ring te organiseren van € 550.000. Hoewel dit bedrag al ruim 
de richtprijs passeerde, werden we kort voor de veiling toch  
onzeker over de slagkracht van dit grote geldbedrag. Er hoefde 
maar één Amerikaans museum of een particuliere verzamelaar 
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uit Azië dit lotnummer in het vizier te hebben, en het kon al 
snel bekeken zijn. Een dag voor de veiling hadden we spoed
overleg met de directie van de Vereniging Rembrandt. Door 
onze eigen bijdrage te verhogen en een aanvraag te doen bij 
het Mondriaan Fonds, vonden we de Vereniging Rembrandt 
bereid om de bijdrage te vergroten en garant te staan voor de 
steun van het Mondriaan Fonds. Deze snelheid van handelen is 
van grote waarde en stelt het museum in staat daadwerkelijk 
het verschil te maken. Het voelde als een groot vertrouwen, 
wat gevoed werd door de gezamenlijke overtuiging van het 
belang van deze aankoop. Maar was het genoeg?

Terug naar de veilingzaal. Of ik bekend ben met de Franse 
regeling préemption?, informeert de medewerker van het  
veilinghuis aan de telefoon. Dit is de regeling die voorkomt 
dat kunstschatten van nationaal belang Frankrijk verlaten. 
Het zal toch niet dat de bloemenpiramides na het afslaan door 
de veilingmeester alsnog worden toegekend aan een geïnte
resseerd Frans museum? Deze veiling bewijst dat de regeling 
springlevend is. In het voorafgaande uur zijn al twee lots  
via deze regeling toegewezen aan respectievelijk Chateau  
de Versailles en het Louvre. Het is dan ook niet zomaar een  
veiling: de familie Ribes geniet in Frankrijk een ongekende  
reputatie.

Dan gaan we beginnen. Eerst laten we de mensen in de  
veilingzaal aan bod. Al snel is de richtprijs overschreden.  
Nu gaat het rap: € 300.000, 320.000, 350.000. ‘Doede, wil je 
al bieden?’ ‘Nee, nog even wachten graag. Ja nu, probeer er 
maar tussen te komen’. ‘450.000 voor ons’. ‘480.000 tegen’. 
‘Nog een keer bieden?’, vraagt de medewerker van het veiling
huis. ‘Ja, graag’, ‘500 voor ons’. Direct gevolgd door: ‘550.000 
tegen’. En dan te bedenken dat er nog zo’n 25 procent opgeld 
bij komt. Maar dan neemt de snelheid af. Er is nog maar één 
tegenbieder overgebleven die ons denkt af te troeven met een 
bod van € 750.000. Nu moet het gebeuren; ik hoop de laatste 
klap uit te kunnen delen. ‘Graag in één keer naar 850.000.’ 
‘Weet je dat zeker?’ ‘Ja, zeker.’ Het moet duidelijk zijn voor  
de tegenpartij dat we deze kans nooit laten lopen. Alsof we 
nog lang niet uitgeboden zijn. En dan wordt het stil in Parijs. 
De veilingmeester: ‘Je vais presque adjuger?.......Final warning.’ 
Is er dan werkelijk niemand meer?

Ongelooflijk, het is gelukt. Het is de kroon op onze verza
meling Delfts aardewerk. Als dank voor de bijdrage van de 
Vereniging Rembrandt zal een van beide bloemenhouders in 
de stand van de Vereniging worden getoond tijdens de TEFAF 
en vanaf 21 maart zullen ze samen schitteren in Koninklijk 
Blauw in Kunstmuseum Den Haag. Komt dat zien!  

Doede Hardeman

Hoofd Collecties Kunstmuseum Den Haag

Met dank aan mijn collega’s van Kunstmuseum Den Haag, in het  

bijzonder Suzanne Lambooy, conservator oude toegepaste kunst en 

Bao Fei, collectiemedewerker toegepaste kunst.

Stel bloemenhouders in de vorm  
van een man en vrouw
Adrianus Kocx
ca. 1690. Tinglazuuraardewerk, H 42,5 cm
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

Aangekocht in 2014 met steun van de  
Vereniging Rembrandt, het Mondriaan  
Fonds, VSBfonds, Hendrik Muller Fonds  
en de Vrienden van het Kunstmuseum

Bloemenhouder met deksel
De Metaale Pot, Delft
ca. 1600. Tinglazuuraardewerk, H 61 cm
KERAMIEKMUSEUM PRINCESSEHOF, LEEUWARDEN

Aangekocht in 2013 met steun van de  
Vereniging Rembrandt

Paar piramidale bloemenhouders
De Metaale Pot, Delft, toegeschreven aan
ca. 1692-1700. Tinglazuuraardewerk, H 156 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht in 2004 met steun van de  
Vereniging Rembrandt (mede dankzij het Prins 
Bernhard Cultuurfonds), de BankGiro Loterij,  
de familie Loudon en het Rijksmuseum Fonds

Het is de 
kroon op 
onze ver-
zameling 
Delfts 
aardewerk
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Denkraam
WIM PIJBES

Een 
leerzame 

avond

Eigenlijk is het er verboden om te fotograferen, maar ik  
vond dit tafereel van twee jonge mensen die volledig 
 o pgaan in de wereld van oude meesters té mooi om niet 
even stiekem vast te leggen. 

Het was woensdagmiddag tegen sluitingstijd in de Frick 
Collection in New York en het reguliere museumpubliek ging 
richting garderobe en uitgang. Tegelijkertijd kwam een heel 
 andere groep bezoekers juist naar binnen. Geen toeristen en 
opvallend veel jongeren, viel mij op. Ik besloot nog wat te  
blijven en posteerde me onopvallend in de grote zaal, de over-
rompelende West Gallery. Daar werden ondertussen krukjes 
naar binnen gedragen en stond iedereen verwachtingsvol klaar, 
voorzien van potlood en tekenboek. In het midden nam een 
vriendelijke lerares plaats, zij begroette iedereen enthousiast en 
wenste alle aanwezigen een leerzame avond. Wat een prachtig 
tafereel. Te midden van het hectische Manhattan ontstond hier 
ineens een oase van onthaasting. In deze serene sfeer, omgeven 
door schoonheid, toog iedereen aan het tekenen. ‘For individuals 
of all skill levels, ages ten years and older’ zo las ik later op de 
website. En bovendien gratis. 

Persoonlijk houd ik erg van tekeningen, misschien wel omdat 
ik zelf niet kan tekenen terwijl het er zo eenvoudig uitziet. Iedere 
keer weer verbaast het me, bij elk blad en elke schets, hoe het 
toch mogelijk is om op een bescheiden vel papier een hele we-
reld tevoorschijn te toveren. Tekenen is van alle tijden en gelukkig 
zijn onze musea goed voorzien van prachtige voorbeelden, ook 
al zijn niet van alle kunstenaars tekeningen bewaard gebleven. 
Uitgerekend van de twee meesters op de foto, Vermeer en 
Velázquez, zijn respectievelijk geen of slechts een klein aantal 
tekeningen bekend. Maar dit terzijde. Hun beroemde schilderijen 
dienen hier als inspiratie voor een nieuwe generatie kunstenaars 
in spe die zich geconcentreerd bekwamen in de tekenkunst.  
Het juist weergeven van bolling en holling, dieptewerking en 
perspectief, licht en donker, rust en beweging. Kortom, de alom 
aanwezige driedimensionale werkelijkheid teruggebracht tot het 
witte platte vlak.

Ik vond het fascinerend te zien hoe de beroemde Europese 
schilderijen van meesters van weleer in onze 21ste eeuw opnieuw 
werden ontdekt en vastgelegd. Tekenen is niet voor niets ‘de 
vader van het schilderen’, zoals Karel van Mander al in 1604 
schreef in Het Schilder-boeck. Tekenen is van alle tijden en is 
‘in’, want tekenen is echt. Tekenen is immers werkelijk begrijpen 
wat je ziet. Geen overbodige luxe in de wereld van vandaag, die 
in toenemende mate bepaald wordt door nep en schijn. En ik 
moest denken aan de wat raadselachtige tekst boven de ingang 
van de Teekenschool, het gebouw naast het Rijksmuseum: 
‘Teekenen is spreken en schrijven tegelijk’. Misschien moest ik 
dat goede voornemen om zelf tekenles te nemen nu ook maar 
eens ten uitvoer brengen. 
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Dit najaar sloegen het Drents 
Museum in Assen en het Van Gogh 
Museum in Amsterdam de handen 
ineen om samen een vroege studie 
van Vincent van Gogh te kopen. 
Conservatoren Annemiek Rens 
van het Drents Museum en Nienke 
Bakker van het Van Gogh vertellen 
wat deze gezamenlijke aankoop 
voor hun collecties betekent.

Twee musea,  
één aankoop
ANNEMIEK RENS EN NIENKE BAKKER
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Wat maakt dit schilderij
Onkruid verbrandende boer 
zo interessant? 

Drents Museum:
Vincent van Gogh verblijft in het najaar van 1883 
zo’n drie maanden in Drenthe. De ongerepte 
natuur en het eenvoudige, harde leven op het 
land raken hem. Dít zijn de onderwerpen die hij 
wil schilderen. In de overgebleven schilderijen 
uit de Drentse tijd, slechts een handjevol, is  
Van Goghs zwoegen met lichteffecten en vormen  
te zien, en zijn zoektocht naar een eigen stijl. 
Onkruid verbrandende boer is misschien wel  
het meest sprekende werk binnen het kleine 
Drentse oeuvre. Van Gogh schildert een eenzame 
boer bij het vallen van de avond op een verlaten 
vlakte. Hij is bezig gewassen te verbranden.  
De kunstenaar noemt hem zelf het ‘onkruid
verbrandertje’ in een brief aan Theo. Het is een 
subtiel en bescheiden schilderij, dat tegelijker–
tijd groots is in zijn uitstraling en betekenis.  
Het laat niet alleen zien dat Van Gogh zich 
ontwikkelde in het schilderen van figuren, 
maar ook in zijn kleurenpalet. Met veel tinten 
bruin en zwart, gecombineerd met de felle, 
warme kleuren van het vuur en het licht van de 
vallende avond, weet hij een verrassend beeld 
neer te zetten.

Van Gogh Museum: 
Onkruid verbrandende boer is een vroeg werk van  
Vincent van Gogh. Hij schilderde het toen hij pas 

drie jaar bezig was als kunstenaar. In zijn begin–
tijd tekende hij voornamelijk, vooral werkende 
figuren en landschappen. Zelf beschouwde  
hij deze periode als zijn leertijd; zijn ambitie 
was schilder te worden in het voetspoor van  
de Haagse Schoolkunstenaars en de Franse 
schilders van Barbizon, JeanFrançois Millet 
voorop. In zijn landschappen wilde Van Gogh 
een bepaalde sfeer en stemming oproepen, net 
als in het werk van die bewonderde meesters. 
Hij werkte nog met een tonaal, ingetogen palet 
en was speciaal geïnteresseerd in lichtdonker
effecten. Onkruid verbrandende boer is daar een 
mooi voorbeeld van. Het donkere silhouet dat 
zich aftekent tegen het schemerlandschap en 
het vuurtje dat licht werpt op de handen en voet 
van de figuur zijn goed getroffen. Het onderwerp 
van onkruid verbranden was niet nieuw voor 
Van Gogh, een paar maanden eerder in Den 
Haag had hij het al in waterverf verbeeld en  
er zelfs een lithografie van gemaakt. In zijn 
Drentse schilderij van de onkruid verbrandende 
boer wilde hij ‘de grootheid der vlakte en het 
vallen van den avond’ en ‘’t vuurtje als ’t eenige 
lichtstipje’ weergeven, een effect dat hij ter 
plekke observeerde. 

Waarom een gezamenlijke
aankoop? 

Drents Museum:
Er zijn slechts vijf schilderijen die met zeker heid 
aan de Drentse periode kunnen worden toege
schreven. Drie daarvan bevinden zich in de 
collectie van het Van Gogh Museum, de vierde 
is van het Drents Museum. Toen nummer vijf 
op de markt kwam, besloten we de handen 
ineen te slaan om het werk voor de Collectie 
Nederland te verwerven. De kans was groot dat 
het werk anders weer zou verdwijnen in een 
anonieme particuliere collectie. Door de krachten 
te bundelen werd de kans op een aankoop aan
zienlijk vergroot. Door het werk afwisselend in 
beide musea te tonen, zal het werk bovendien 
zowel in de context van het gehele oeuvre, als 
in dat van de Drentse tijd te zien zijn. 

NIEUWE AANWINST

Onkruid verbrandende boer
Vincent van Gogh
1883. Olieverf op doek op paneel,  30,5 cm x 39,5 cm
Bijdrage: € 262.512, waarvan € 100.000 uit het 
Themafonds Impressionisme/Claude Monet Fonds  
€ 93.000 uit het Hendrickje Fonds
DRENTS MUSEUM, ASSEN / VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM 

Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt (mede  

dankzij haar Themafonds Impressionisme/Claude Monet Fonds,  

haar Hendrickje Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds), de 

BankGiro Loterij, het Mondriaan Fonds, en vanuit het Drents 

Museum: de provincie Drenthe, de Stichting Beringer Hazewinkel, 

de Stichting Vrienden van het Drents Museum en de Stichting 

 Steun-fonds, en vanuit het Van Gogh Museum: de Vincent van 

Gogh Stichting en een particulier
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Van Gogh Museum: 
Er zijn maar weinig schilderijen bewaard uit  
Van Goghs Drentse periode, terwijl uit zijn 
brieven blijkt dat hij er toch zo’n 18 gemaakt 
moet hebben. Des te belangrijker was het dan 
ook om Onkruid verbrandende boer voor 
Nederland te behouden, en logisch dat beide 
musea hun oog op dit schilderij lieten vallen. 
Voor het Drents Museum was het werk 
natuurlijk van groot belang, maar ook voor het 
Van Gogh Museum, want het gebeurt niet vaak 
dat een vroeg schilderij op de markt komt dat 
zo’n mooie aanvulling vormt op de collectie. 
Omdat we deze kans allebei wilden grijpen, 
werd al snel besloten om samen te werken.  
Een geslaagde actie, want zo konden met één 
aankoop twee collecties versterkt worden.

Wat voegt deze studie 
toe aan de collectie van  
uw  museum?

Drents Museum:
Het Drents Museum verzamelt al jaren werken 
van kunstenaars die in deze provincie ge
schilderd hebben. Met name de tweede helft 
van de 19de eeuw was een bloeiperiode waarin 
veel bekende kunstenaars naar Drenthe 
kwamen. Van Gogh heeft een bijzondere plaats 
hierbinnen omdat hij een andere kant van 
Drenthe laat zien dan de meeste andere 
kunstenaars. Hij schildert niet de idyllische 
‘zanddorpjes’, maar brengt juist het harde 
bestaan op het veen in beeld. Onkruid 
verbrandende boer wordt toegevoegd aan de 
Drentse Meestercollectie. Daarin bevinden 
zich topstukken uit deze periode, zoals De 
Drentse Madonna van Jozef Israëls, Voorstudie 
voor de Beek te Zweeloo van Max Liebermann  
en De Turfschuit van Van Gogh.  

Van Gogh Museum: 
Het gezamenlijk verworven schilderij zal in 
beide musea een belangrijke plaats innemen.  
In het Van Gogh Museum wordt het hele verhaal 
van Van Goghs ontwikkeling als kunstenaar 

Brief aan Theo van Gogh met schets van 
Onkruid verbrandende boer, ca. 22 oktober 
1883, Van Gogh Museum, Amsterdam 
(Vincent van Gogh Stichting)

‘Ziehier een paar avond effekten – ik zit nog 
steeds op dat onkruidverbrandertje, dat ik 
wat toon aangaat in een geschilderde studie 
beter heb dan vroeger, zóó dat het meer de 
grootheid der vlakte en het vallen van den 
avond geeft en ’t vuurtje ’t eenige lichtstipje 
is met ietwat rook. Ik ging er telkens s’avonds 
voor buiten kijken.’
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verteld. Het museum beheert de grootste 
verzameling werken van Vincent van Gogh  
ter wereld, met ruim 200 schilderijen en  
500 tekeningen. Drie schilderijen en twee 
tekeningen uit de Drentse periode bevonden  
zich al in de collectie. Met Onkruid verbrandende 
boer kunnen we onze bezoekers een nieuw 
aspect laten zien van Van Goghs Drentse 
oeuvre, namelijk een avondscène. 

In welke context gaat 
uw  museum deze studie 
 presenteren? 

Drents Museum:
Tot en met 22 maart 2020 wordt het schilderij 
getoond in de tentoonstelling Barbizon van het 
Noorden. De ontdekking van het Drentse landschap 
1850-1950. Ook wordt momenteel een nieuwe 
collectiepresentatie voorbereid die vanaf  
20222023 te zien is in het museum. Daarin 
wordt het verhaal van Drenthe als schilders
paradijs verteld, waarbij Vincent van Gogh in 
het bijzonder aandacht krijgt en te midden van 
tijdgenoten als Jozef Israëls, Max Liebermann, 
Anthon van Rappard en George Hendrik Breitner 
getoond zal worden. Ook wordt er momenteel 
een grote tentoonstelling voorbereid over de 
Drentse periode van Van Gogh, die gepland 
staat voor het najaar van 2023. Het is dan precies 
140 jaar geleden dat Van Gogh in Drenthe was. 
Natuurlijk zal het schilderij ook hier een 
prominente plaats krijgen.

Van Gogh Museum: 
Na terugkeer uit het Drents Museum zal Onkruid 
verbrandende boer vanaf april 2020 in het Van 
Gogh Museum getoond worden samen met de 
andere Drentse schilderijen uit de collectie, in 

een kleine presentatie waarin de aankoop 
wordt uitgelicht. Aansluitend zal Onkruid 
verbrandende boer in de tentoonstelling Van Goghs 
mooiste brieven te zien zijn naast de schets in 
Vincents brief aan Theo. Voor het publiek is  
dit een unieke gelegenheid om de twee samen 
te zien, aangezien de brieven vanwege hun 
kwetsbaarheid slechts zeer zelden worden 
getoond. Ook in de vaste opstelling van het 
museum krijgt het werk een prominente  
plaats, in de zaal die is gewijd aan Van Goghs 
ontwikkeling als schilder in Nederland. Door de 
toevoeging van dit kleine maar indrukwekkende 
Drentse figuurstuk kunnen we onze bezoekers 
nog beter laten zien hoe Van Gogh al vroeg 
figuren en lichteffecten trachtte vast te leggen, 
een zoektocht die culmineerde in zijn meester
werk De aardappeleters, dat hij anderhalf jaar 
later schilderde en dat in dezelfde zaal hangt.

Wat betekent een
 gezamenlijke aankoop  
op praktisch gebied? 

Drents Museum:
Onkruid verbrandende boer zal een deel van de 
tijd in het Van Gogh Museum te zien zijn en een 
deel van de tijd in Drenthe. Uiteraard wordt 
daarbij goed gekeken naar specifieke projecten 
in beide musea waarbij het werk moeilijk kan 
worden gemist. Voor de wisseling worden 
periodes van telkens drie jaar aangehouden, 
zodat het aantal verplaatsingen beperkt blijft 
en de conditie van het schilderij gewaarborgd. 

Van Gogh Museum: 
Het Van Gogh Museum krijgt als kennis–
instituut, met een team Van Goghexperts  
en restauratoren gespecialiseerd in zijn werk, 
de verantwoordelijkheid voor het behoud en 
beheer van het schilderij, uiteraard steeds  
in nauw overleg met het Drents Museum. 

Het is een subtiel en 
bescheiden schilderij, dat 
tegelijkertijd groots is in  
zijn uitstraling en betekenis
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Bijzonder zijn de 22 gegraveerde 
namen op het glas die na onderzoek 
allemaal zijn geïdentificeerd. Het 
gaat om jonge mannen én vrouwen 
uit de Friese adel, afkomstig uit voor-
aanstaande families: Cammingha, 
Grovestins, Herema, Walta, Eminga, 
Botnia, Burmania, Dekema, Donia, 
Douma, Ockinga en Juckema.  
Op een enkele uitzondering na zijn 
het mannen en vrouwen tussen de 
twintig en dertig jaar oud en op  
verschillende manieren met elkaar 
verbonden. Zo zijn er broers en zus-
sen, echtparen en (achter)neven en 
nichten.

Tussen de namen van Tjerck van 
Herema (Heerma) en Lucia van Walta 
staat het jaartal 1599. Zou het glas  
te maken kunnen hebben met hun 
voorgenomen huwelijk? Een handge-
schreven brief van Lucia in het archief 
Tresoar bevestigt in elk geval dat zij 
een jaar later hun trouwbelofte af-
leggen. Lucia schrijft dat Tjerck haar 
‘op respectvolle manier en gepaste 
wijze, zoals het een jonge edelman 
van eer betaamt’ ten huwelijk heeft 
gevraagd.

Voor deze jonge mensen uit de 
Friese adel geldt, zeker in die tijd, het 
gezegde ‘van een bruiloft, komt een 
bruiloft’. Binnen adellijke families 
was het gebruikelijk om binnen eigen 
kring te trouwen om zo het familie-
fortuin veilig te stellen. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat twee mensen 
op het glas, Georg van Burmania en 
Lucia (Luts) van Dekema in 1602 met 
elkaar in het huwelijk traden. Hun 
portretten uit 1620 bevinden zich in 
de collectie van het Fries Museum 
waardoor enkele namen op de beker 
een gezicht krijgen.

Ook de overige personen op de beker 
zijn geen onbekenden. Zij vertegen-
woordigen invloedrijke Friese families 
uit die periode. Diverse portretten en 
objecten in de collectie van het Fries 
Museum zijn naar hen terug te leiden. 
Er zijn maar enkele glazen met zulke 
oude inscripties bewaard gebleven  
in Nederland: veel leden van de 
Vereniging Rembrandt zullen zich 
nog het 16de-eeuws noppenglas  
herinneren dat in 2017 door Kunst–
museum Den Haag werd aangekocht. 
Het hier beschreven Friese glas is een 
zeer belangrijke aanwinst voor ons 
museum en dankzij de vele verbin-
dingen die zijn te leggen met andere 
voorwerpen en kunstwerken in de 
collectie een schakelstuk.  

Eveline Holsappel

Conservator Fries Museum 

Een Friese geschiedenis
In een uitzending van 

Tussen Kunst en Kitsch in 
het najaar van 2018 was 

een laat 16de-eeuwse  
glazen beker te zien die 

hoogstwaarschijnlijk  
gemaakt is in glasblazerij 

het Gelaesenhuys in 
Antwerpen. Het Fries 

Museum en de Ottema-
Kingma Stichting zagen 

meteen het belang van 
deze unieke beker voor  

de collectie Friesland  
en dienden vervolgens  

gezamenlijk een aanvraag 
in bij de Vereniging 

Rembrandt.

Portretten van Georg van 
Burmania en Lucia (Luts)  
van Dekema 
Onbekende maker
1620. Olieverf op paneel,  
elk 112 x 86 cm
FRIES MUSEUM, LEEUWARDEN

(in langdurig bruikleen aan 
Dekema State, Jelsum)

Foto: M
ich

iel Stokm
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n
s
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NIEUWE AANWINST

Beker gegraveerd met namen 
uit de Friese adel
Werkplaats het ‘Gelaesenhuys’ 
(toegeschreven aan)
1599. Kleurloos glas ‘à la 
façon de Venise’, bladgoud en 
turkooizen noppen, H 17,8 cm
Bijdrage: € 42.500 uit het 
Saskia Fonds
FRIES MUSEUM, LEEUWARDEN

(in langdurig bruikleen van de 

Ottema-Kingma Stichting)

Aangekocht met steun van de 

Vereniging Rembrandt (mede dankzij 

haar Saskia Fonds)



Twee monumentale landschappen van 
de Dordtse schilder Alexander Wüst in  
het Dordrechts Museum zijn al heel lang  
niet meer getoond. Door hun slechte  
conditie leidden ze een slapend bestaan in 
het depot. Momenteel worden ze met steun 
vanuit het BankGiro Loterij Restauratie 
fonds van de Vereniging Rembrandt 
 gerestaureerd. Foto’s van de behandeling 
laten een wereld van verschil zien.

Alexander Wüst (1837-1876) is een kunstenaar die 
weinig mensen kennen. Het Dordrechts Museum is het 
enige museum in Nederland dat werk in de collectie 
heeft van deze ‘zonderling’ in de Nederlandse schilder-
kunst. Maar ook in Dordrecht waren zijn schilderijen, 
mede vanwege hun slechte conditie, niet of nauwe-
lijks te zien. Een groot gemis! De sublieme bergen, 
kolkende watervallen en onheilspellende boomtoppen 

van deze kunstenaar nemen een unieke plaats in 
binnen de Hollandse landschapschilderkunst van  
de 19de eeuw.

Wüst, die een groot deel van zijn leven in de 
Verenigde Staten woonde en daar deel uitmaakte van 
de Hudson River School, geeft de Hollandse roman-
tiek internationale allure. Terwijl zijn landgenoten een 
eerbetoon brachten aan het Hollandse landschap, 
reisde hij door de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, 
Schotland en Noorwegen, op zoek naar het sublieme 
in de natuur. In zijn tijd was Alexander Wüst zeer 
succesvol, nu een vergeten grootheid.

De twee grote schilderijen van Wüst bevinden zich 
al sinds het einde van de 19de eeuw in de collectie 
van het Dordrechts Museum. Het gaat om Bergstroom 
bij Finmarken in Noorwegen (1867) en Bergachtig 
landschap, dat Wüst samen met de Haagse School-
schilder Willem Maris maakte. Ze zijn on-Hollands 
qua voorstelling en formaat: kolossale romantische 
landschappen van maar liefst circa 1,5 x 2,5 meter elk.
(incl. lijst). Tot voor kort verkeerden beide schilderijen 
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QUIRINE VAN DER MEER MOHR

Het sublieme ontwaakt
Sinds 2018 draagt de Vereniging 
Rembrandt bij aan restauraties 
van werken in musea die 
vanwege hun conditie niet 
kunnen worden getoond, vanuit 
de overtuiging dat wat wij met 
elkaar verzameld hebben ook te 
zien moet zijn.

De vernisafname is een enorme 
klus. De combinatie van de dikke 
vernislaag en de pasteuze verftoets 
maakte een vernisafname in meer 
rondes noodzakelijk. Alleen zo wordt 
een egaal resultaat behaald.

Zowel Bergachtig  
landschap als Berg-
stroom bij Finmarken 
in Noorwegen (rechts) 
waren bedekt met een 
dikke en extreem  
vergeelde laag vernis.



In Bergstroom was sprake van 
(dreigend) verfverlies bij een 
oude waterschade linksonder. 
Bovendien werd de voorstelling 
verstoord door grote diagonale 
plooien in de hoeken en waren 
spanranden uitgescheurd. Om 
dit te verhelpen krijgt het doek 
een randbedoeking en wordt het 
opnieuw opgespannen.

Een gedeelte van het  
vergeelde vernis in het 
water is afgenomen.

Op de achterkant van het doek van 
Bergstroom bij Finmarken in Noorwegen 
is een verrassende vondst gedaan: een 
stempel van de Amerikaanse fabrikant 
van kunste naarsbenodigdheden. Het 
grote doek is dus in New York gekocht, 
voordat de schilder in 1865 naar Europa 
terugkeerde en zich vestigde in Antwer-
pen. Datzelfde jaar maakte hij een reis 
door Noorwegen.

Restaurator Susanne Stangier verwijdert 
het vernis per partij. De lucht en het 
water zijn al grotendeels schoon. Het 
landschap is nog bedekt met het sterk 
vergeelde vernis.



– en ook hun lijsten – in slechte staat. De voorstellingen 
waren donker door een dikke, vergeelde vernislaag, in 
een van de schilderijen was het doek bobbelig geworden 
en waren plaatselijk deeltjes van de verf afgebladderd.

Schilderijenrestaurator Susanne Stangier en lijsten-
restaurator Renée Velsink brengen daar onder het 
toeziend oog van restaurator Lidwien Speleers van het 
Dordrechts Museum verandering in. Zij namen de uit-
daging aan om Bergstroom bij Finmarken in Noorwegen 
en Bergachtig landschap wakker te kussen – een hele 
operatie, want dergelijke grote formaten krijgen ze niet 
vaak in hun atelier. Binnenkort wordt de restauratie 
voltooid. Naar verwachting zullen de landschappen 
na de zomer een passende plaats krijgen in de 
Willaerts-hal in het Dordrechts Museum. Dankzij deze 
restauratie kan het publiek in één klap en op een grootse 
wijze kennismaken met het imposante, meeslepende 
werk van de fascinerende romanticus Wüst.  

Quirine van der Meer Mohr is conservator 19de-eeuwse kunst  

van het Dordrechts Museum

Met medewerking van Lidwien Speleers, Susanne Stangier

en Renée Velsink
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De afname van het vergeelde 
vernis levert een spectaculaire 
verandering van het schilderij 
op. Kleurstelling, tonaliteit, 
contrasten, diepte en sfeer in de 
voorstelling veranderen. Details 
en nuances komen zo beter tot 
hun recht.

Binnenkort kan 
het publiek in  
één klap en op 
een grootse wijze 
kennismaken  
met het werk van  
de fascinerende 
romanticus Wüst
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Het verleden is aan de lijsten af te lezen. De vergulding is op 
veel plaatsen verdwenen, en later overschilderd met verf die 
is gaan oxideren. Hier en daar zijn delen van de ornamenten 
en grondering los gaan zitten, met veel verlies als resultaat.

Lijstenrestaurator Renée Velsink verricht uiteenlopende hande-
lingen aan de lijsten: van het stabiliseren van losse elementen en 
verwijderen van overschilderingen tot het opvullen van lacunes. 
Ook brengt zij in de vergulding plaatselijk nieuw bladgoud aan.
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Rembrandt 
à la carte
Op dinsdagavond 19 november 
bezochten meer dan 800 
Rembrandtleden de interactieve 
RembrandtCarrousel in Stedelijk 
Museum Amsterdam, waar  
bezoekers konden kijken, luisteren 
en meediscussiëren volgens een 
zelf samengesteld programma. 
Hiermee was het waarschijnlijk  
de best bezochte ontvangst van 
de Vereniging Rembrandt ooit.

TEFAF
Komt u deze maand naar de 
TEFAF (7-15 maart) in Maastricht? 
Loop dan even langs bij de stand 
van de Vereniging Rembrandt. 
Ook dit jaar is de Vereniging  
aanwezig. Om snel te reageren 
als musea interessante werken 
spotten, maar ook om leden te 
ontmoeten. Zie voor meer infor-
matie de website van de TEFAF.

Ons’ Lieve Heer  
op Solder
In Amsterdam wordt hard ge- 
werkt aan de restauratie van  
twee  schilderijen uit een vijfdelige  
reeks passietaferelen door de 
17de-eeuwse schilder Adriaen van 
de Velde. Museum Ons’ Lieve Heer 
op Solder in Amsterdam kreeg 
daarvoor een bijdrage vanuit het 
BankGiro Loterij Restauratiefonds 
van de Vereniging Rembrandt  
en hoopt in de toekomst ook de 
andere schilderijen uit deze serie 
te kunnen laten behandelen. Wat 
de werken zo interessant maakt 
voor Ons’ Lieve Heer op Solder, is 
dat ze in 1664 zijn gemaakt voor 
de voormalige huiskerk waarin het 
museum is gehuisvest.

kort

Kennis delen
Hoe mooi zou het zijn als een 
jonge restaurator en kunsthisto -
rici in opleiding elkaar al vroeg  
tegenkwamen in hun professionele  
bestaan? Dat was de centrale 
vraag waarmee het Amsterdam 
Museum een beurs vanuit het  
Van der Klaauw Fonds van de 
Vereniging Rembrandt kreeg. 
Papierrestaurator Françoise 
Richard neemt met de studenten 
een deel van de tekeningen- 
col lectie van het museum onder  
de loep. Samen brengen ze de  
achterstanden op gebied van 
conservering en restauratie van 
de betreffende deelcollectie in 
kaart en kijken ze naar mogelijk-
heden voor verbetering van de 
conditie.

 ‘Van elkaar leren 
door samen 
naar de conditie 
van tekeningen 
te kijken’
Marysa Otte,  
Amsterdam Museum

Top 100
Eind vorig jaar publiceerde de 
internationale netwerkorganisatie 
CODART (Curators of Dutch and 
Flemish Art) een top 100 van 
kunstwerken uit de Nederlanden 
uit de periode 1350-1750. Deze 
canon is samengesteld door  
specialisten uit heel de wereld.  
De helft van de 19 kunstwerken in 
de ranglijst die door aankoop in 
onze musea zijn beland, zijn daar 
met steun van de Vereniging 
Rembrandt gekomen – een mooie 
bevestiging dat de Vereniging de 
absolute top steunt.
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Goed Geld Gala
Op 5 februari was het jaarlijkse 
Goed Geld Gala van de BankGiro 
Loterij. Net als voorgaande jaren 
ontving de Vereniging Rembrandt 
€ 400.000 om bij te kunnen  
dragen aan aankopen voor musea 
die geen structurele steun van de 
Loterij ontvangen. In 2019 profi-
teerden niet minder dan zeven 
musea van het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds, waaronder het 
Dordrechts Museum, Museum  
Van Loon en Museum Weesp. 

Ode aan de vaste 
presentaties
Elke museumbezoeker kent  
het: drukbezochte musea en  
blockbuster-tentoonstellingen 
waar je voetje voor voetje langs 
de kunstwerken moet schuifelen 
om iets te kunnen zien. Wie rustig 
kijken verkiest, zal veel plezier ble-
ven aan de vorig jaar verschenen 
Gids naar Nederlandse musea  
– op weg naar de kunst. Auteurs 
Micky Piller en Kristoffel Lieten 
nemen de lezer mee naar een  
dertigtal bekende en minder be-
kende musea in heel Nederland. 
Van Museum Willet-Holthuysen in 
Amsterdam tot Museum Belvédère 
in Heerenveen, van Teylers Museum 
in Haarlem tot het De Pont 
Museum in Tilburg. Hun verhalen 
over al die verschillende musea 
geven een prachtig beeld van  
de rijkdom van onze openbare 
verzamelingen. Iedere beschrijving 
is voorzien van praktische  
informatie rond openingstijden  
en beschikbare faciliteiten.

Nieuw gezicht
voor website
Deze maand heeft de website  
van de Vereniging een opfrisbeurt 
gekregen. De basis uit 2018 staat 
nog als een huis, maar de naviga-
tie is verbeterd zodat bezoekers 
makkelijker hun weg kunnen vinden. 
Mocht u onze website bezoeken, 
neemt u dan ook eens een kijkje  
in de database van gesteunde 
werken sinds 1883. U kunt daar 
aangenaam ronddwalen, mede 
dankzij de inzet van onze stagiairs, 
die druk bezig zijn met het actua-
liseren van tekst en beeld.
 

De schutters 
terug
Blijdschap in Stedelijk Museum 
Alkmaar, toen in januari van dit 
jaar het gerestaureerde schutters -
stuk door Caesar van Everdingen 
terugkeerde. Het stuk, dat lange 
tijd in het depot heeft gehangen 
vanwege de slechte conditie, heeft 
een plek in de vaste presentatie 
gekregen. De restauratie kon 
 worden uitgevoerd dankzij een 
bijdrage uit het BankGiro Loterij 
Restauratiefonds van de 
Vereniging Rembrandt.  

Koninklijk Blauw
 Als dank voor onze bijdrage 

aan de nieuwe aanwinst  
van Kunstmuseum Den Haag  

(zie pp. 44-48), is er eind 
maart een exclusieve 

ontvangst in het museum voor 
onze leden. Meer informatie 
vindt u in onze nieuwsbrief. 
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Afbeelding omslag 
Dwarsdoorsnede van een brandend  
huis met spuitgasten (detail)
Jan van der Heyden
ca. 1690. Zwart krijt, pen in bruine inkt, grijs 
gewassen, doorgegriffeld, 340 x 461 mm
STADSARCHIEF AMSTERDAM

Beschermvrouwe  
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses 
Beatrix der Nederlanden

Erelid: de heer mr. J.M. Boll, 2009

De Vereniging Rembrandt zet zich  

al sinds 1883 in voor het Nederlands  

openbaar kunstbezit. Dankzij de 

betrokkenheid en vrijgevigheid van haar 

16.000 leden en in goede samenwerking 

met de musea vergroot de Vereniging 

de publieke belangstelling voor onze 

gezamenlijke kunstcollecties en maakt 

zij aankopen, onderzoek en restauraties 

mede mogelijk. Als particuliere 

organisatie is de Vereniging Rembrandt 

overkoepelend, onafhankelijk en 

bevlogen, en handelt zij vanuit haar 

expertise. 
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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. Raadpleeg voor uw 
bezoek altijd de website van de betreffende instelling voor de actuele gegevens.

Alkmaar
Stedelijk Museum Alkmaar

Amerongen
Kasteel Amerongen 

Amersfoort
Museum Flehite 

Ammerzoden
Kasteel Ammersoyen 

Amstelveen
Cobra Museum

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 

Het Scheep vaartmuseum

Rijksmuseum

Stadsarchief Amsterdam 

Stedelijk Museum 

Tropenmuseum 

Van Gogh Museum 

Apeldoorn
Paleis Het Loo 

Appingedam
Museum Stad Appingedam 

Arnhem 
Gelders Archief

Museum Arnhem 

Assen
Drents Museum 

Asten
Klok & Peel Museum Asten

Barneveld
Veluws Museum Nairac 

Berg en Dal
Afrika Museum 

Bergen op Zoom
Het Markiezenhof 

Beverwijk
Museum Kennemerland 

Breda
Stedelijk Museum Breda

Brielle
Historisch Museum Den Briel 

Culemborg
Elisabeth Weeshuis 

  Museum

Delft
Museum Prinsenhof Delft 

Deventer
Deventer Verhaal

Speelgoedmuseum 

Dordrecht
Dordrechts Museum 

Huis Van Gijn 

Edam
Edams Museum 

Eindhoven
Van Abbemuseum 

Enkhuizen
Zuiderzeemuseum 

Enschede
Rijksmuseum Twenthe 

Franeker
Museum Martena 

Gorinchem
Gorcums Museum 

Gouda
Museum Gouda 

’sGravenhage 
De Mesdag Collectie

Haags Historisch Museum 

Koninklijke Bibliotheek 

Kunstmuseum Den Haag

Mauritshuis 

Museum Beelden aan Zee 

Museum Meermanno

Museum Bredius 

Groningen
Groninger Museum 

Haarlem
Frans Hals Museum 

Museum Haarlem 

Teylers Museum 

Haarzuilens
Kasteel de Haar  

Harlingen
Gemeentemuseum 

  Het Hannemahuis 

Hattem
Voerman Museum 

’sHeerenberg 
Kasteel Huis Bergh

Heerenveen
Museum Belvédère

Heino/Wijhe
Museum De Fundatie/

  Kasteel Het Nijenhuis

Helmond
Museum Helmond

’sHertogenbosch
Het Noordbrabants 

  Museum

Design Museum Den Bosch

Heusden a/d Maas
Het Gouverneurshuis 

Hilversum
Museum Hilversum

Hoorn
Westfries Museum 

Katwijk
Katwijks Museum 

Laren
Singer Laren

Leek
Museum Nienoord 

Leens
Landgoed Verhildersum

Leerdam
Nationaal Glasmuseum 

Leeuwarden
Fries Museum 

Keramiekmuseum 

  Princessehof 

Leiden
Museum Boerhaave 

Rijksmuseum van 

  Oudheden 

Museum Volken kunde 

Museum De Lakenhal 

Universitaire Bibliotheken

  Leiden

Loosdrecht
Kasteel-Museum Sypesteyn 

Maastricht
Bonnefantenmuseum 

Marken
Marker Museum 

Middelburg
Zeeuws Museum 

Naarden
Nederlands 

  Vestingmuseum 

Nijmegen
Museum Het Valkhof 

Otterlo
Kröller-Müller Museum

Nederlands Tegelmuseum 

OudZuilen
Slot Zuylen 

Purmerend
Purmerends Museum 

Ridderkerk
Huys ten Donck (alleen de 

  tuinen) 

Roermond 
Cuypershuis

Rotterdam
 Het Nieuwe Instituut

Kunsthal Rotterdam 

Maritiem Museum 
  Rotterdam 
Museum Boijmans Van 

  Beuningen 

Museum Rotterdam

Wereldmuseum Rotterdam 

Rozendaal
Kasteel Rosendael

De Rijp
Museum In ’t Houten Huis 

Rijswijk (ZH)
Museum Rijswijk

Schiedam
Stedelijk Museum

Schoonhoven
Nederlands Zilvermuseum 

Sluis
Museum Het Belfort

Sneek
Fries Scheepvaart Museum 

Soest
Nationaal Militair Museum

Tiel
Flipje en Streekmuseum Tiel 

Tilburg
TextielMuseum 

Uden
Museum Krona

Uithuizen
Menkemaborg

Utrecht
Centraal Museum  

Museum Catharijneconvent 

Museum Speelklok 

Vaassen
Kasteel Cannenburch 

Vlissingen
Zeeuws maritiem muZEEum 

Voorburg
Museum Swaensteyn 

Voorschoten
Kasteel Duivenvoorde 

Weesp
Museum Weesp

Woerden
Stadsmuseum Woerden

Zaandam
Zaans Museum

Museum van het 
  Nederlandse Uurwerk 

Zaltbommel
Stadskasteel Zaltbommel 

Zierikzee
Stadhuismuseum 

Zutphen
 Musea Zutphen (Museum  

  Henriëtte Polak en 

  Stedelijk Museum) 

Zwolle
Museum de Fundatie

De volgende musea behoren 

niet tot de gesteunde musea 

maar accepteren wel onze 

Rembrandtkaart:

Alphen aan den Rijn
Archeon 

Amstelveen
Museum Jan van der Togt 

Amsterdam
Huis Marseille 

  (50% korting op entree) 

Bergen
Museum Kranenburgh 

’sGravenhage 
Museum de Gevangenpoort

Kampen
Stedelijk Museum Kampen 

Rotterdam
Chabot Museum 

Nederlands Fotomuseum

Tilburg
Museum De Pont 

           Vrije toegang tot de vaste collecties 
van ondersteunde musea



Met elkaar 
is het 
mogelijk  


